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ANTEPFISTIĞI - I 

 

 

ANTEP FISTIĞININ KÜLTÜR TARİHİ 
 

Antep fıstığı ilk olarak Eti'lerin yerleştikleri Güney Anadolu'da kültüre alınmıştır. Daha o çağlarda 
kral sofralarına girmiş olması iyi kültür çeşitlerinin bulunduğunu ve meyve değerinin bilindiğini 
gösterir. Plenchon, kültürünün çok eski olduğunu bildiriyor. Plinius  Antep fıstığının Roma'ya ilk 
kez milâdi birinci yüzyılda o zamanki Suriye Valisi Vitellius tarafından götürüldüğünü yazmıştır. 
Sonraları, oradan İspanya'ya geçmiştir. Böylece, fıstık, bir yandan Akdeniz bölgesinde İtalya, 
Sicilya, Güney Fransa, İspanya ve Kuzey Afrika'da yayılırken, öte yandan da yabani türlerinin 
yayıldığı İran, Afganistan ve Hindistan'da meyvelerinden yararlanılmakta idi.Antepfıstığı 
kültürünün A .B .Devletlerinde başlaması ise 19.uncu yüzyılın ikinci yarısına rastlar. A. B. 
Devletlerinde bu meyve türünün yetiştirilmesine Birleşik Devletler İmtiyaz Ofisi tarafından  değişik 
ülkelerden getirtilen fıstık meyveleri ile başlanmıştır. 
 

Antepfıstığı, dünyada kuzey ve güney yarı kürelerinin 30-45° paralellerinin uygun 
mikroklimalarında yetişmektedir. Vavilov'un belirttiğine göre antepfıstığının iki gen merkezi 
bulunmaktadır. 
 

Orta Asya Gen Merkezi: Hindistan'ın kuzeyi, Afganistan, Tacikistan, Pakistan 

Yakın Doğu Gen Merkezi: Anadolu, Kafkasya, İran ve Türkmenistan 

 

Ülkemiz yakın doğu gen merkezi içerisinde yer almaktadır.  
 

Ülkemizde ve diğer bazı Ortadoğu ülkelerinde antepfıstığı "altın ağacı" veya "yeşil altın" olarak 
tanımlanır. Bunun en önemli sebebi iyi fiyat bulup, üreticiye yüksek gelir getirmesidir. Yeşil içli 
antepfıstığı, pasta, dondurma ve tatlı sanayi'inin önemli bir hammaddesidir. Ülkemizde yetişen 
antepfıstıklarının çoğunlukla yeşil ya da sarı karışımı (gül iç) renkte olması ve damak tadı 
bakımından daha lezzetli olması, ona belirgin bir üstünlük kazandırmaktadır.  
 

ANTEPFISTIĞININ  SİSTEMATİĞİ  VE GENEALOGİSİ 

 

Takım : Sapindales 

Familya : Anacardiaceae 

Cins : Pistacia 

Tür : Pistacia vera 

Zohari özelliklerini dikkate alarak fıstık türlerini (11 tür) dört ayrı grup içerisinde toplamıştır.  
 

Bu gruplar şunlardır: 
 

1. Lentiscelle Zohari grubu 

Pistacia mexicana HBK (Meksika sakızı)  
Pistacia texana Swingle (Teksas sakızı) 
 

2. Lentiscus Zoh. grubu 

Pistacia lentiscus L. (Mezdeki sakızı) 
Pistacia weinmannifolia, Poisson 

Pistacia saportae, Burııat 
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3. Butmela Zoh. grubu 

Pistacia atlantica Desf. (Atlantik sakızı) 
 

4. Eu - terebinthus Zoh. grubu 

Pistacia vera L. (Antepfıstığı) 
Pistacia khinjuk Stocks (Buttum) 

Pistacia terebinthus L. (Melengiç) 
Pistacia palestina, Boiss.  

Pistacia chinensis, Bge. 

 

Zohari bu gruplandırmayı yaparken yaprak, çiçek ve meyveyi ele almış, grupların ayrılmasında en 
çok yararlı olan organın yapraklar olduğunu görmüştür. 
Pistacia türlerinde yapraklar bileşiktir. Yapraklardaki yaprakçık sayısı, yaprak sapının durumu, 

yaprakçığın şekli ve ucu yaprağın ucunda bir yaprakçığın bulunup bulunmaması ve yaprakçıkların 
dokusu gibi kriterler gruplandırmada ise yarayan özellikler olmuştur. 
 

 

Pistacia  türlerinde yaprak şekilleri 
  

1. P. mexicana (8-20 çift),  
2. P. texana (6-8 çift),  
3. P. lentiscus,  

4. P. lentiscus var. emarginata,  

5. P. weinmannifolia 

6. P. saportae,  

7. P. atlantica 

8. P. terebinthus (4-6 çift),  
9. P. palestina,  

10. P. khinjuk (1-4 çift),  
11. P. vera (1-3 çift),  
12. P. chinensis,  

13. P. chinensis var. integerrima  

 

(Zohari'den). 

 

P.vera L. (Antep fıstığı)  
Meyvesi için en fazla yetiştirilen türdür. Anavatanı Güneydoğu Anadolu'dur. 
Ağaççık veya ağaç şeklinde büyür. Ağaçların yüksekliği 8-10 metreye kadar varır, genellikle, 
seyrek ve yayvan bir taç teşkil eder. Dallar gri-kahverengidir.  

Yaprakçıklar tüysüz ve tek sayılıdır, yani yaprağın ucunda bir yaprakçık vardır.  
Yaprakçıklar dişi ağaçlarda 1 çift + 1 tek ve bazen de 2 çift + 1 sayıdadır. Geniş yumurta şeklinde, 
uçları küt ve dokusu meşin gibi serttir.  
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Erkek ağaçların yaprakçıkları uzunca ve sivricedir, bir yaprakta 2 veya 3 çift + 1 sayıda bulunur. 
Çiçek durumu bir salkım olup erkek ve dişi çiçek salkımları ayrı ayrı ağaçlarda bulunur.  
Rüzgarla tozlanan bu çiçeklerde, taç yaprakları yoktur. Erkek çiçeklerde ince uzun çanak yaprakları  
ile 5 tane sarı başcıklı erkek organ, dişi çiçeklerde ise yine çanak yapraklarının ortasında kısa iğneli 
yeşil bir yumurtalıkla bunun ucunda üç dilimli ve kenarları kıvrık duran sarımtrak yeşil renkli uzun 
dişicik tepesi vardır. 
Çeşidine göre uzunca ovalimsi veya yuvarlak ovaldir. Dışında, meyve olgunlaştığı zaman, kızararak 
kavlayan deri gibi bir dış kabuk vardır. (ekzokarp + mezokarp). Bunun altında asıl sert kabuk 
(endokarp) bulunur. Bu kabuk beyazımtırak renkte olup olgunluk zamanında sivri ucundan çatlar.  
İç, fıstık yeşili renginde, üzeri kahverengi - menekşe ince bir zarla örtülüdür. İç, yağlı, tatlımsı ve 
sakız kokuludur 
 

Pistacia terebinthus L. (Melengiç) 
Yüksek çalı, çok kez ağaççık veya ağaç şeklini alır. Gövde kabuğu sarımtırak kurşuni veya kül 
rengindedir.  

Yaprağı teşkil eden tüysü yapraklar 4-6 çift yaprakçıkla bir tek tepe yaprakçığının birleşmesiyle 

meydana gelir. Yaprakçıklar çok kez dar-ovalimsi, küçük, yeni çıktığında yumuşak ve sık tüylü, 
sonradan tüysüz, parlak koyu yeşil ve ucu sivridir.  
Çiçek durumları sıkça ve küçük, erkek çiçeklerde başçıklar, dişi çiçeklerde dişicik tepeleri koyu 
morumsu kırmızı renkte olduklarından çiçekler uzaktan kızıl renkte görünür. 
Meyve, küçük, mercimek tanesine benzer. Dış kabuk yumuşakça ve iyice olgunlaştığında 
mavimtırak zeytin yeşili renginde ve etlicedir.  Meyveler bu dış kabukla birlikte taze veya 
kavrularak yenilir veya sıkılarak yağ çıkarılır. 
 

Pistacia khinjuk Stocks. (Buttum) 
Ağacı, fıstık ağacına benzerse de daha  iri ve daha  topludur.  
Yaprak çoğunlukla beş yaprakcıklı olup yaprakçıklar fıstık yaprakçıkları gibi kısa saplıdır.  
Çiçekler, Antep fıstığının çiçeklerine benzerse de erkek çiçeklerde başcıklar bir parça daha ufak ve 
hafif kızılımsı, dişi çiçeklerde de yumurtalık daha ufak , iğne daha belirgin ve dişicik tepeleri daha 
ince ve uzun, tepesi sarı yeşildir.  
Meyve, basık yuvarlak. Dıştaki yumuşak kabuk olgunlaşmaya başlayınca ilk önce kızarmakta ve 
sonra koyu zeytin yeşili bir renk almakta, fıstıkta olduğu gibi kavlamayıp meyvenin sert kabuğu 
üzerinde yapışık kalmaktadır. Sert kabuk, çok sert, dişle kırılamamakta, içi çok yağlıdır. 
 

Pistacia atlantica Desf. (Atlantik sakızı) 
Ağaçları yüksek (25 m'ye kadar) bir taç teşkil eder.  
Kışın yapraklarını döker.  
Yapraklar, 3-5 çift yaprakçıkla bir uç yapraktan oluşur. Yaprakcıklar ok şeklinde, tüylü, yaprak 
sapları dar kanatlıdır. Erkek çiçek salkımları sık, dişi çiçek salkımları seyrek ve diktir. Meyve ters 
yumurta biçiminde ve küçüktür. 
 

Pistacia lentiscus L. (Mezdeki sakızı) 
Çoğunlukla çalı şeklinde 3-5 metreye kadar varan ağaççıklardır.  
Bitkiler kışın da yapraklarını dökmediklerinden güzel bir süs çalısıdır.  
Yapraklar 4-5 çift, nadiren 7 çift yaprakcıktan oluşur ve yaprak sapları kanatcıklıdır. Erkek çiçekler 
bileşik salkım veya demet, dişi çiçekler salkımlar üzerinde yer alır. Meyve 25 mm. iriliğe kadar 
ulaşır, başlangıçta kırmızımtırak sonradan siyah bir renk alır. Yağca zengin olup bunun için sıkılır. 
 

Pistacia palaestina, Boiss. (Filistin sakızı) 
Çalı veya altı metreye kadar boylanan ağaçlar teşkil eder. Yaprak 3—7 çift yaprakçıktan oluşur. 
Nadiren uç yaprakçık teşekkül ederse de genellikle yoktur. Yaprakçıklar ovalden mızrağa kadar 



4 

 

değişik şekillerde, uçları dikenli veya çoğunlukla kuyrukludur. Meyve küçük, yumurtamsı yuvarlak, 
olgunlaştığında dış kabuk kızarmaktadır. 
 

Pistacia chinensis, Bunge  (Çin fıstığı) 
Ağaçları çok büyük ve yüksek (15-20 m.), kışın yaprağını döken bir türdür.  
Yaprak, kısa sapcıklı, ok şeklinde, sivri uçlu 5-6 çift yaprakçıktan oluşur.  
Çoğunlukla uç yaprakçık bulunmaz. Çiçekler sık salkımlar şeklindedir.  
Meyve küçük, takriben 5 mm., yassı, değirmiden yumurta şekline kadar değişik şekilli, olgunlukta 
dış kabuk menekşemsi kırmızıya dönüşür.  
Antep fıstığına anaç olarak kullanıldığı gibi, çabuk büyüyen güzel bir gölge ve süs ağacıdır. 
 

Pistacia mexicanai HBK. (Meksika fıstığı) 
Küçük ağaç veya çalı şeklindedir. Yapraklar hafif tüylü ve dar kanatlı, yaprak sapı üzerinde dizilmiş 
9-12 çift yaprakcıktan meydana gelir ve kışın kısmen dökülür. Erkek ve dişi çiçek durumu sık 
salkım şeklindedir. Meyve, kısmen basık, mercimek biçiminde ve küçüktür (4-6 mm.). Olgunluğun 
başında kırmızı olan meyveler sonradan siyaha döner. Güzel bir süs bitkisidir. 
 

P. texana Swingle (Teksas sakızı)  
Ağaç şeklinde, sık dallı ve genç iken dalları tüylüdür.  
Yapraklar 4-7 çift yaprakcıklıdır ve daima bir uç yaprağı vardır. Bunlar kışın kısmen dökülür. 
Yaprak sapı kanatsızdır. Meyve, mercimek biçiminde, koyu kahverengi ve küçüktür. 
 

P. saportae Burnat  (Saporte sakızı) 
Bir ağaç veya yüksek bir çalı şeklinde olur. 3-6 çift yaprakcıklı olan yaprağın ucu bir yaprakcıkla 
biter ve bu tür kışın yaprağını dökmez.  
Meyve çok küçük, küremsi ve basıktır. 
 

P. weinmannifolia, Poisson (Malaya sakızı) 
Melengiçler gibi çalı veya ağaç şeklinde olur. Ağaçlar 20 m. kadar varan bir taç teşkil eder. 
Yapraklar 5-8 çift yaprakcıklıdır ve uç yaprakcığı yoktur. Yaprak sapı kanatlıdır. Çok küçük olan 
meyvenin genişliği uzunluğundan fazla ve kırmızı renklidir. Çin, Tibet, Burma ve Malaya'da 
yayılmış olup bu tür kışın yaprağını dökmez. 
 

 

ANTEP FISTIĞININ GENEALOGİSİ 

  
Pistacia türleri yeryüzünde dört kıta'da yayılmıştır. Tür ve çeşit zenginliği ve türlerinin yayılma 
sınırları dikkate alınarak Pistacia'lar için dört ana vatan bölgesi tespit edilmiştir.   

         

       1 . Anadolu-Irak ve Orta Asya gen merkezi: Bu bölge Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan 
başlayarak Azerbeycan, İran, Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan üzerinden Güney Kazakistan, 
Kuzey batı Hindistan ve Kırgızistan’a kadar uzanır.  
 

Bölgenin karakteristik türleri P.vera L., P. khinjuk Stocks, P. terebinthus L. ve P. atlantica Desf.  dir. 

  

       2. Akdeniz bölgesi: Güney ve batı Anadolu, Suriye, Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Suudi Arabistan, 
Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas; Kuzeyde Portekiz, Fransa, İtalya; Doğuda Yugoslavya, 
Arnavutluk, Yunanistan ve Bulgaristan'ı içine alır.  
Bölgenin karakteristik türleri P. lentiscus L., P. terebinthus L., P. saportae Burnat ve P. palestina 
Boiss. dir.  
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3.Uzakdogu Bölgesi: Bu bölge Çin, Tibet, Burma, Malaya, Filipinler ve Formoza'yı   içine  alır. 
Bölgenin  karakteristik  olarak P.chinensis Bge, ve P.weinmannifolia Poisson olmak üzere iki yerli 
türü vardır. Tropik alanları da içerisine alan bu bölgede kış dinlenmesinin yetersizliği diğer türlerin 
gelişmesine imkân vermemiştir. 
 

4. Kuzey Amerika bölgesi: Kuzey Amerikanın Kaliforniya, Teksas ve Meksika alanlarını içerisine 
alan bu bölgede P. mexicana HBK. ve P. texana Swingîe türleri yaygındır. Daha önce bildirilen 
bölgelerin tipik türleri bu bölgede doğal olarak yoktur. Bu türlerin bir kısmı sonradan buralara 

getirilmişlerdir. 
 

Bildirilen bu dört gen merkezinden, en önemlisi, birinci bölgedir. Kültür fıstıklarının meydana 
geldikleri bu bölge aynı zamanda dünyada dünya fıstık ürününün, İtalya'nın zaman zaman üç bin 
tona yaklaşan üretimi hariç, tamamını verir. Bu gün elde mevcut Kültür çeşitlerinin tamamı da bu 
bölgede bulunmuşlardır. Aslında P. vera L.'in tabii olarak yalnız bu bölgede yayılmış olması, böyle 
bir sonucun alınmasını doğallaştırmaktadır.  Öteki bölgelerden ikinci bölge fıstığa anaç materyalini 

teşkil eden türlerin bulunması ve sonradan P. vera, L.'in getirilerek yetiştirilmesi ile önem 
kazanmıştır. Üç ve dördüncü gen merkezleri kültür çeşitlerinin meydana gelişi ve fıstık kültürü 
bakımından çok önemli değildir. 
 

ÜLKEMİZDE YABANİ VE KÜLTÜR ANTEPFISTIĞI TÜRLERİNİN YAYILIŞ 
ALANLARI 
 

Ülkemizdeki antepfıstığı kültür ve yabani türlerinin bulunduğu bölgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
 

*Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
Pistacia vera L. (Antepfıstığı), Pistacia terebinthus L.(Melengiç), Pistacia khinjuk Stocks (Buttum), 

Pistacia hybritleri 

Melengiç (P. terebinthus) daha çok, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde; 
Buttum (P.khinjuk) Siirt, Hakkari, Gaziantep, Adıyaman ve Bitlis illerinde; Yabani antepfıstığı (P 

vera ve melezleri) ise Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde bulunmaktadır 
 

Ülkemizdeki antepfıstığı kültür ve yabani türlerinin bulunduğu bölgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
 

*Akdeniz ve Güneydoğu Ege Bölgesi 
Pistacia vera L. (Az miktarda) 

Pistacia mutica 

Pistacia atlantica Desf. (Atlantik sakızı) 
Pistacia terebinthus L. 

Pistacia lentiscus (Mezdeki Sakızı) 
Pistacia palaestina Boiss (Filistin Sakızı) 
 

*Geçit Bölgeler (Kuzey Akdeniz-Orta Anadolu, İç Ege) 
Pistacia vera L. (Az miktarda), Pistacia mutica, Pistacia terebinthus L., Pistacia khinjuk Stocks 

Belirtilen bu anaçlardan P. lentiscus L. hariç diğerleri antepfıstığına anaç olarak 
değerlendirilebilmektedir. 
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ANTEPFISTIĞININ İNSAN BESLENMESİNDEKİ ÖNEMİ 
 

Protein insan beslenmesinde önemli bir yer tutar. Protein noksanlığının bitkisel üretimle 
karşılanması, son yıllarda ve özellikle gelişmiş ülkelerde artan bir eğilimdir. Antepfıstığının 
proteince ve diğer elementlerce zengin oluşu, onu daha da cazip duruma getirmektedir.  
 

 

 

Yenilen 100 g'da Antepfıstığı Fındık Ceviz Sığır Eti 
Protein (%) 19.3 12.6 14.8 13.6 

Yağ (%) 53.7 62.4 64.0 41.0 

Karbonhidrat (%) 19.0 16.7 15.8 - 

Ca (mg) 131.0 209.0 99.0 8.0 

P(mg) 500.0 337.0 380.0 124.0 

Fe (mg) 7.30 3.4 3.1 2.0 

K(mg) 972.0 704.0 450.0 355.0 

Vitamin A (ıu) 230.0 - 30.0 80.0 

Vitamin B1 (mg) 0.67 0.46 0.23 0.06 

Vitamin B6 (mg) 1.40 0.90 0.90 3.30 

Kalori 597.0 634.0 651.0 428.0 

 

Antepfıstığının insan sağlığına ve beslenmesine önemli katkıları 
Günde 10-12 adet yenilen iç antepfıstığı, vücudun günlük yağ ihtiyacını karşılayabilmektedir. 

100 g antepfıstığı vücudun günlük protein, vitamin Bl ve fosfor ihtiyacının %35'ini 
karşılamaktadır.  
Antepfıstığında kolesterol yoktur. Kandaki kolesterol düzeyini düşürür.  
Koroner kalp hastalığı riskini azaltır. 
Antepfıstığı, sığır etinden protein yönünden 2 kat, fosfor yönünden ise 4 kat daha üstündür. 
Vitamin E, B ve C kompleksince zengindir. 

Antepfıstığı şeker hastalığında kullanılabilir. 100 g antepfıstığında 4 g posa bulunur. Posa miktarı 
yönünden pirinç, patates ve buğdaydan (0.3 g) daha üstündür. 
İnce bağırsakta glikoz emilimini azaltır ve kan şekerinin yükselmesini önler. 
Yapısındaki lipitlerin çoğunluğu monounsature yağ asidi içerdiğinden (35 g), kan şekerini 
yükseltme yönünden buğdaydan daha az riske sahiptir. 
 

 

Bazı antepfıstığı çeşitlerinin toplam doymuş ve doymamış yağ asitleri içerikleri (%) 
ÇEŞİTLER Doymuş yağ asitleri (%) Doymamış yağ asitleri (%) Doymamış/Doymuş 

UZUN 12.22 88.32 7.23 

KIRMIZI 11.74 87.09 7.42 

HALEBİ 13.03 84.42 6.48 

SİİRT 11.66 85.69 7.35 

OHADİ 12.09 87.90 7.27 
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Antepfıstığının mineral madde içeriği 
 İran Çeşitleri Türk Çeşitleri 
K 1060 ppm 1087 ppm 

Ca 120 ppm 135 ppm 

P 504.2 ppm 503.3 ppm 

Fe 5.8 ppm 6.6 ppm 

Cu 1.3 ppm 1.2 ppm 

Kaynak: Kamangar ve Farsam, 1977; Karaca ve Nizamoğlu, 1995  
 

 

 

Antepfıstığı meyvesinin aminoasit kompozisyonu (Aminoasit / 16 g. Ni.e. % Crude protein) 
Alanin Arginine Aspartik asit Cystine Glutamik asit 

4.0 9.7 8.8 2.6 20.6 

Glycine Histidine Isoleucine Leucine Lysine 

4.5 2.3 4.1 7.0 5.7 

Kaynak: Shokraii, 1977; Köroğlu, 1997 
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TÜRKİYE’DE ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

Kültür kaynağı Güneydoğu Anadolu olan Antepfıstığı bu bölgede özel bir üretim merkezi 
yaratmıştır. 1940'lara kadar Antepfıstığı öteki ülkelerde ve memleketimizde Şam fıstığı adı ile 
tanınıyordu. Şam'da önemsiz miktarlarda üretilmesine rağmen ticaretinin bu memleket kanalıyla 
yapılması adının bu şekilde kullanılmasına sebep olmuştur. Kültürünün eksikliği ve üretiminin 
yoğunluğu dikkate alınarak ülkemizde Antep fıstığı adı kullanılmaya başlanmış ve yayılmıştır. 
Türkiye antepfıstığı üretiminin yaklaşık % 94'ünü Güneydoğu Anadolu Bölgesi oluşturmaktadır.  
Bu bölgemiz, antepfıstığının gen merkezi ve ilk kez kültüre alınan yer olması yanında, sahip olduğu 
kendine özgü ekolojik özellikleri nedeniyle, bu meyve türünün başarılı bir şekilde yetişmesine ve 
yayılmasına öncülük etmiştir. 
 

 
 

Antepfıstığı ülkemizde yoğun olarak GAP alanında yer alan Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman 
illerinde yetiştirilmektedir. Bu üç ilin toplam üretimi Türkiye üretiminin %87’sine karşılık 
gelmektedir.  

Güneydoğu Anadolu bölgesi antepfıstığının en önemli üretim bölgesi olmasına karşın, Ege 
bölgesinin bazı lokasyonlarının da antepfıstığı yetiştiriciliği için uygun ekolojik koşullara sahip 
olduğu, son yıllarda Aydın, Manisa, Muğla, Çanakkale ve İzmir çevresinde de fıstık yetiştiriciliği 
yapıldığı bildirilmektedir.  
Bunun yanı sıra, Karadeniz bölgesinin orman alanlarında doğal yayılış gösteren menengiçlerin 
aşılanarak, orman köylüsü için gelir oluşturulması çalışmaları da sürdürülmektedir. Türkiyede çiftçi 
kayıt sistemine kaydedilen toplam antepfıstığı üretim alanının illere göre dağılımında da Doğu ve 
Güneydoğu illeri başta gelmekte, ancak Manisa, Çanakkale, Aydın, İzmir, Mersin illerinde de 
önemli sayılabilecek düzeyde antepfıstığı yetiştiriciliğinin yapıldığı görülmektedir.  
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ANTEPFISTIĞININ   MORFOLOJİK   VE BİYOLOJİK   ÖZELLİKLERİ 

 

Morfolojisi 

 

Habitüsü: Antep fıstıkları 8-10 metreye kadar yükselen yayvan tür bir taç teşkil eder.  Ancak genel 
taç şekline uymayan, nisbeten dik taç oluşturan çeşitler de vardır. 
Gövde koyu gri renkli, özsuyu reçinelidir. Çok derine giden kökler, çok dallı ve az saçaklıdır. 
Dişi ve erkek ağaçların taç gelişmeleri, çoğu zaman farklılık gösterir. 
 

 
 

 

Dallar: Antep fıstıklarında çok yıllık dallar, gri renkli ve seyrektir. Bir yaşlı sürgünlerde de renk, 
çeşitlere göre değişir. Bu meyve türümüzde başlıca üç dal şekline rastlanır. 
Odun dalları: Üzerinde yalnız odun (sürgün) gözleri bulunur. Ağacın büyümesini ve taç 
oluşumunu sağlar. Aşılama çalışmaları için kalemler, bu dallardan alınır. 
Meyve dalları: uçlarında sürgün gözleri olup, büyümelerine bunlarla devam ederler.  
Bu dalların yanlarında meyve gözleri bulunur. Bu dallar verimlilik bakımından çok önemli 
olduklarından, iyi korunmaları gerekir. Özellikle budama sırasında odun dalları ile meyve dallarının 
ayırımına çok dikkat edilmeli ve zorunlu olmadıkça meyve dalı kesimine gidilmemelidir. 
 

 

Karışık dallar: Bu dallar üzerinde hem 
sürgün hem de meyve gözleri bulunur, uçtaki 
tepe gözün sürmesi ile dal büyümesini 
sürdürürken, yanlardaki sürgün gözlerinin 
sürmesi ile de, dal çıplaklaşmaz. Ayrıca bu 
gözlerin sürmesi ile yan dallar meydana gelir. 
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Gözler: Antep fıstığında gözler, yıllık sürgünler üzerinde o yılın ilkbahar aylarında oluşur. Tam 
şekillerini Haziran ayında alırlar.  
 

Odun (sürgün) ve meyve (çiçek) gözleri olmak üzere iki tip göz vardır.  
Odun gözleri, sürgünlerin tepesinde ve karışık dallarda olduğu gibi yanlarda bulunur. Dalların yan 
kısımlarında ve yaprak koltuklarında oluşan odun gözleri sürgünlerin tepesinde oluşan tepe 
tomurcuklarında daha da küçüktür. Odun gözleri, meyve gözlerine göre küçük ve sivricedir. 
Meyve gözleri, çiçekleri oluşturan gözlerdir. Dişi ve erkek ağaçlardaki meyve (çiçek) gözleri, farklı 
görünümdedir. İri ve dolgun olup renkleri siyahımtıraktır.  
Dişi çiçekleri oluşturan gözler, erkek çiçekleri oluşturan gözlerden daha da siyahtır. Bu nedenle dişi 
çiçekleri ve daha sonra meyve salkımlarını oluşturacak olan bu gözlere, "karagöz" adı verilir. 
Karagözler çoğunlukla dalların yanlarında bulunur. Bu gözlere, ender olarak, tepe tomurcuğu olarak 
da rastlanır. 
 

Yapraklar: Bileşik olan yaprak, 3 - 5 (ender olarak 1-4 veya 7) yaprakcıktan oluşur, üç yaprakcık, 
yan yaprakcıklar kadar veya onlardan daha büyüktür. Yaprakların üst kısmı parlak yeşil, alt kısmı 
donuk renktedir. Yaprakcık şekilleri geniş mızraktan ovale kadar değişik olup, geniş tarafından 
sapçığa bitişiktir. Yaprakcık sayı, şekil ve renkleri çoğunlukla dişi ve erkek ağaçlarda farklılık 
gösterir. Yapraklar kışın dökülür. 
Çiçekler: Erkek ve dişi çiçekler, bileşik salkımlar üzerinde yer alır. Dişi ve erkek çiçeklerde taç 
yaprağı yoktur. Erkek çiçek salkımları sıkı yapılıdır. Dişi çiçek salkımları, erkek salkımlardan daha 
seyrek, daha uzun ve daha geniştir.  
Dişi ve erkek çiçekler bu özellikleri ile birbirinden farklılık gösterirler ve alışık bir göz tarafından 
kolaylıkla tanınırlar. 
 

İyi Bir Erkek Ağaç 
•   Periyodisite göstermemeli,  
•   Dişi ağaçlarla çiçeklenme zamanı birbirlerine denk gelmeli,   

•   Çiçeklenme süreleri uzun olmalı,  
•   Dikine ve kuvvetli büyümeli,  
•   Çiçek salkım sayıları fazla olmalı,  
•   Çiçek salkımları büyük olmalı,  
•   Bir salkımdaki çiçek tozu sayısı fazla olmalı,  
•   Verim potansiyeli yüksek olmalı,  
•   Çiçek tozu çimlenme oranları yüksek olmalı,  
•   Doğa koşullarında çiçek tozlarının canlılık süreleri uzun olmalı.                               

 

Dişi   ve   Erkek   Ağaçların   Birbirinden Ayırdedilmesi 
Dişi ve erkek ağaçlan birbirinden kesin olarak ayırdetmek her zaman mümkün olmamaktadır. 

Özellikle genç yaştaki fidanlarda bu ayrımı yapmak, çoğunlukla mümkün de olmamaktadır.  
Dişi ağaçlarda taç sistemi yanlara doğru genişlemektedir. Dalcıklarla dallar arasındaki açı 

geniştir. Erkek ağaçlar, dişi ağaçlara göre daha büyük bir taç oluştururlar. Bu durumu, özellikle aynı 
yıl kurulmuş, eşit yaşlardaki dişi ve erkek ağaçlar arasında kolaylıkla gözlemek mümkündür. Ayrıca 
erkek ağaçlarda, dalcıklarla dallar arasındaki açı dar olup dikine gelişen bir taç sistemi oluşur. 
Erkek ağaçların dişi ağaçlardan daha büyük ve dikine gelişen bir taç oluşturmaları, çoğu 
zaman o kadar belirgindir ki, çok uzaklardan bile kolaylıkla farkedilir ve ayırdedilirler. 

Dişi ve erkek ağaçların yaprakcık sayı, şekil ve renkleri de birbirinden farklıdır. Dişi 
ağaçların yaprakları, genellikle 3-5, bazan 7 yaprakcıktan oluşur. Erkek ağaçların yaprakları ise 
daha çok 5 - 7 yaprakcıktan oluşur. Ender olarak, bir yaprağın üç yaprakcıktan oluştuğu erkek 
fertlere de rastlamak mümkündür. Erkek ve dişi ağaçların uç yaprakcığı çoğunlukla vardır.  Bazan 
bir ağacın yaprakları arasında, uç yaprakcığı bulunmayan yapraklara rastlamak da mümkün 
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olmaktadır. Dişi ağaçların yaprakları, erkek ağaçların yapraklarına göre daha oval şekilli ve iri 
yaprakcıklardan oluşur. Erkek ağaçların yaprakcıkları şekil olarak uzunca ve uçları sivricedir. 

Dişi ve erkek fertleri ayırmakta tomurcuklar daha doğru bilgiler verir. Ancak sürgün 
gözlerine bakarak, dişi ve erkek ağaçları birbirinden ayırdetmek, pek pratik olmamaktadır. Bu 
hususta en doğru karar, dişi ve erkek ağaçların meyve (çiçek) gözlerini karşılaştırarak verilir. Erkek 
ağaçlarda çiçek gözleri çok iridir. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse erkek ağaçların çiçek gözleri, 
dişi ağaçlarınkinden  2-3 kat daha iridir. 

Ayrıca erkek ve dişi ağaçlardaki çiçek gözleri sayısı da oldukça farklıdır. Erkek ağaçlardaki 
çiçek gözleri sayısı, dişi ağaçların üzerindeki çiçek gözleri sayısından çok fazladır. Sadece çiçek 
gözleri bakımından görülen bu farklılık çoğunlukla dişi ve erkek ağaçları yapraksız dönemde bile 
ayıretmeye imkân verir. Öyleki, yaprakların döküldüğü kış aylarında Antep fıstığı bahçelerine 
girildiğinde, erkek ağaçlarda çok fazla sayıdaki iri meyve gözleri, hemen dikkati çeker. 

Dişi ve erkek Antep fıstığı ağaçlarını ayırt etmede en doğru yargıyı çiçeklere bakarak 

verebiliriz. Erkek çiçek salkımları sıkı yapılıdır. Genel olarak 5-6 erkek organı (stameni) ihtiva eder. 
Çiçekler, çok kısa saplarla salkıma bağlanmıştır. Erkek çiçekte ipçikler çok kısadır. Başçıklar 
(anter) dörder bölmelidir ve çok sayıda çiçek tozu verir. Dişi çiçek salkımları, erkek salkımlardan 
daha seyrek, daha uzun ve daha geniştir. Dişi çiçekler de, erkek çiçeklerde olduğu gibi çok kısa 
saplarla salkıma bağlanmışlardır. İğne (styl), kısa olup üç parçalı olan dişicik tepesi (stigma), çiçek 
tozlarını tutacak şekilde pürüzlüdür. Yumurtalık, meyvenin şekline uygun olarak elips, yumurta 
biçiminde veya yuvarlaktır. 
 

ANTEP FISTIĞI FENOLOJİK DÖNEMLERİ 
Dinlenme dönemi 
Göz kabarma dönemi (tomurcuk kabarma) 
Göz patlama dönemi (tomurcuk patlama) 
İlk çiçeklenme dönemi 
Tam çiçeklenme dönemi 
İlk meyve oluşum dönemi 
Meyve büyüme dönemi (meyve irileşme dönemi) 
Ben düşme dönemi 
Hasat dönemi 
 

DÖLLENME BİYOLOJİSİ 
Antep fıstıklarında kromozom sayısı (2n = 30) dır.  
Bu türde triploididen ileri gelen bir döllenme kusuruna rastlanmamıştır.  
Antep fıstıklarında erkek ve dişi çiçekler ayrı ayrıdır.  Bunlar ayrı ayrı ağaçlar üzerinde bulunur 
(diocy), yani iki eycikli olup erkek ve dişi  ağaçları vardır.  
Öteki sert kabuklu meyvelerde olduğu gibi antepfıstığında da meyvenin yenilen kısmı tohumu 
olduğundan, meyve eldesi için tozlanma ve döllenme zorunludur.  
Döllenmeyen çiçekler dökülür veya bunlardan içi boş (fıs) meyveler meydana gelir, dolayısıyla 
verim doğrudan etkilenir.  
Dişi ve erkek çiçeklerin ayrı ağaçlarda olması tozlanma ve döllenmede problemler 
oluşturabilmektedir.  Ancak bazı kültürel tedbirler ve ıslah çalışmalarıyla bu sorunlar ortadan 
kaldırılmıştır. 
Antep fıstıklarında erkek ve dişi çiçekler ağrı ayrı ağaçlar üzerinde bulunduğuna göre dişi çiçeklerin 
yeterli olarak döllenebilmeleri için bahçede döllenmeyi sağlayacak sayıda erkek ağaç 
bulundurulması şarttır.   
 

Tozlanma 
Antepfıstığında tozlanma, erkek ağaçlardaki çiçek tozlarının rüzgar vasıtasıyla dişi ağaçlardaki 
çiçeklerin tepesine (stigma) taşınması olarak tanımlanabilir.  
Tozlanma ve döllenmenin gerçekleşebilmesi için erkek ve dişi ağaçların çiçek açması gerekir. 
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Mevsimlik değişmeler olmasına rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde antepfıstığı ağaçlarının 
çiçek açma zamanı genellikle Nisan ayının ilk iki haftasıdır.  
Çiçeklenme zamanına hava sıcaklığı, anaç, çeşit ağacın beslenme durumu ve yaşı etki edebilir.  
 

Antepfıstıklarının dişi ve erkek çeşitleri ve türleri arasında birbirleriyle uyuşmazlık yoktur. 
Uyuşmazlık olmamakla birlikte, erkek ve dişi çiçeklerin farklı zamanda çiçek açması yaygındır.   
Genellikle erkek ağaçlar dişilerden daha önce çiçek açar ve toz vermeye başlar (protandri). 

Erkek ve dişi ağaçların çiçeklenme süreleri de eşit değildir.  
Dişi ağaçlarda çiçeklenme süresi ortalama 10-12 gün olurken, erkek ağaçlarda bu süre genellikle 3-

7 gündür. 
Antepfıstığının erkek ve dişi çiçeklerinde taç yaprakları bulunmamaktadır. Bu nedenle 
çiçeklenmenin başlangıcını ve bitişini tespit etmek güç olmaktadır.  
Erkek ağaçlarda, 10-15 salkımda erkek organ başçıklarının (anter) patlamaya başladığı, dişi 
ağaçlarda ise salkım üzerindeki çiçeklerin % 5'inin krem yeşil renge dönüştüğü veya diğerlerine 
göre biraz daha koyulaştığı tarih, çiçeklenme başlangıcı ve dişi çiçeklerin % 75'inin krem yeşil 
renge dönüştüğü tarih ise tam çiçeklenme olarak kabul edilmektedir. Erkek ağaçlarda  erkek organ 
başçıklarının hemen tamamının  patladığı,  dişi  ağaçlarda ise dişi organların (pistil) yaklaşık % 
90'mın renginin yeşile dönüştüğü tarih çiçeklenme sonu olarak kabul edilmektedir. 
Antepfıstığında çiçeklenme zamanının bilinmesi ve bu zamandaki hakim rüzgarın yönü tozlanma 
için çok önemlidir. Erkek ağaçların bahçeye yerleştirilmesinde hakim rüzgarların esme yönü de 
dikkate alınmalıdır. 
 

Döllenme ve Meyve Tutumu 
Antepfıstığında tozlanmadan yaklaşık 4 saat sonra dişicik tepesine (stigma) gelen çiçek tozlarının 
çoğu çimlenir. Tozlanmadan yaklaşık 20-28 saat sonra ise döllenme gerçekleşir.  
Yumurtanın döllenmesi sonucu meydana gelen zigot, 45-50 günlük bir dinlenme dönemine girer.  
Antepfıstıklarında zigot dinlenmesini sürdürürken, tozlanmadan 5-7 gün sonra perikarpta hızlı bir 
gelişme başlar ve bu gelişme 50-55 gün devam eder. Perikarp gelişmesinin sonunda antepfıstığı 
meyveleri normal iriliklerine ulaşır. Dış kabuk (perikarp) büyümesi bu dönem sonunda çok 
yavaşlarken, sert kabuk (endokarp) sertleşmeye başlar. Dış kabuğun (perikarp) hızlı geliştiği fakat 
embriyonun dinlenmede kaldığı bu devreye meyvenin 1. Büyüme Periyodu denilmektedir.  
Bu dönemin sonunda embriyo hızla büyümeye başlamaktadır. Ancak 7-10 günlük gelişme yavaş 
olurken sonradan hızlanmaktadır. Embriyo büyümesinin hızlı olduğu bu devreye ise meyvenin 2. 
Büyüme Periyodu denmektedir. 
Embriyonun 6-8 hafta sonunda hızla geliştiği ve tohumun 16. haftada tam büyüklüğüne ulaştığı ve 
bundan 4-5 hafta sonra olgunlaştığı bildirilmektedir.  
Meyveler, içlerini tozlanmadan yaklaşık 4 ay sonra tam olarak doldurmakta ve hasat edilmektedirler. 
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Çiçek tozu
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Dinlenme halindeki zigot 

(se: serbest endosperm 
çekirdeği, z: zigot) 

Zigot dejenerasyonu (ek: embriyo kesesi, 
dz: dejenere olmuş zigot) 

 
 

 

DÖKÜMLER 

 

Döllenmeden sonra zigot ortalama olarak 45-50 gün dinlenmede kalmakta, böylece meyve 
dökümleri için kritik olan en önemli safhaları dinlenme halinde geçirmektedir.  
Bu uzun dinlenmede iki nedenden kaynaklanan bazı dejenerasyonlar görülmektedir. Birincisi, 
embriyo ile endosperm dokusu arasındaki bağlantının kopması, ikincisi ise besin maddesi 
rekabetidir. Antepfıstıklarında partenokarp (fıs) meyve oluşumuna %4.1 oranında rastlanmaktadır.  
Uzun meyveli çeşitler yuvarlak meyvelilere göre partenokarp meyve oluşturmaya daha meyillidir. 
Antepfıstıklarında çiçek ve küçük meyve dökümleri ile Haziran dökümleri olmak üzere iki döküm 
periyodu vardır. 
 

Çiçek ve Küçük Meyve Dökümleri 
- Salkım Silkmesi 
- Salkım Seyrelmesi 

 

Çiçek ve küçük meyve dökümleri:  
Antepfıstığında görülen en erken döküm, salkımların özellikle uç kısımlarında bulunan, gelişmeleri 
çok geri kalmış ve reseptif olgunluğa ulaşmamış çiçeklerin ölümleridir.  
Tam çiçeklenmeden hemen sonra başlayıp yaklaşık 1 ay sürer. 
Bu dökümün sebepleri, yetersiz beslenme koşulları ile muhtemelen megasporlarda meydana gelen 
erken dejenerasyonlardır.  
Çiçek ve küçük meyve dökümünün oranı, bir çiçek salkımının başlangıçta sahip olduğu 
çiçeklerin % 71.2'si kadardır. 
 

Salkım silkmesi ve Salkım seyrelmesi olmak üzere iki gruba ayrılır. 
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Salkım silkmesi 
Bu tür silkmelerde, meyve dalı ile çiçek salkımı arasında bir ayırma düzeyi oluşmaktadır. Böyle 
salkımların ucu önce kıvrılmakta, daha sonra bütün salkım kuruyarak dökülmektedir.  

Bu döküm, daha çok ekolojik etmenlerle, meteorolojik etmenler ve beslenme şartlarından ileri gelir. 
Döllenmenin de bu döküme etkisi vardır. Döllenmeden hemen sonra başlayacak yüksek sıcaklık 
terleme vasıtasıyla ağacın su kaybını fazlalaştıracak, sulama yapılmaması durumunda salkım 
silkmesi çoğalacaktır. Bu sebeple antepfıstıkları için ilkbaharın serin geçmesi istenen bir durumdur. 
Döllenme devresinde esen sıcak ve kuru rüzgar döllenmeyi olumsuz etkiler, salkım silkmesini 
artırır. Bu devrede esen rüzgarın rutubetli olması çiçek tozlarının taşınmasını zorlaştırmakla birlikte 
meyvenin gelişimine olumlu etkide bulunur. 
 

Salkım seyrelmesi 
Salkım üzerindeki çiçek ve küçük meyvelerin büyük bir kısmının dökülmesidir.  
Dişi bir Antep fıstığı çiçek salkımında ortalama olarak 120 çiçek bulunur. Ortalama bir meyve 
tutumunda bu salkımdaki içli meyve sayısının yaklaşık 20 tane olması gerekir. İyi bir meyve 
tutumunda ise bu rakamın 35'e yaklaşması gerekir. Halbuki salkım seyrelmesi sonunda, salkım 
üzerinde genellikle 1-6 meyve kalmaktadır.  
Bu döküme daha çok döllenme yetersizliği neden olur. 
 

Haziran Dökümü (İri Meyve Dökümü) 
Çiçek ve küçük meyve döküm periyodundan bir kaç gün sonra başlamakta ve 14-21 gün 
sürmektedir (Haziran sonuna kadar). 
Bu dökümde, kuruyan meyveler yere düşmeyerek oldukça uzun bir zaman salkım üzerinde 
kalmaktadır.  Kuruyan bu meyvelerin, dış etkilerle toprağa düşmeleri uzun zaman devam ettiğinden, 
bu dökümün de uzun zaman devam ettiği zannedilebilir. Bu dökümdeki meyveler çok iri olup, 
boyları 16-18 mm.dir.  

Antep fıstıklarında bu dökümün oranı % 6.3'tür. Antep fıstığı meyveleri, tozlanmadan 80 gün sonra, 
bu dökümler için kritik olan devreleri tamamen atlatır. 
Antepfıstıklarında, diğer meyve türlerinde olduğu gibi Haziran dökümleri meyve   tutumunu   

düzenleyici bir rol oynamaktadır.  
Haziran dokumunun sebebi su ve besin maddeleri eksikliğidir.  
Kuvvetli ve sıhhatli dallar üzerinde bulunan meyveler, zayıf daldakilere oranla daha iyi tutunarak 
dökülmemektedir. Bu nedenle ağaçlarda iyi bir gübrelemeyle bu dökümler azaltılabilir. Sulama 
yapılmayan yerlerde, yaz başlarında meydana gelen aşırı kuraklıklarda, döküm daha da fazla 
olmaktadır. Sulama ve gübrelemeyle Haziran dökümleri azaltılabilir.  
Düzenli budanan ağaçlardaki salkımlarda meyve tutum oranı fazla olmaktadır. 
 

Antepfıstıklarında meyve döküm oranının tamamı % 83.5 olmaktadır. Geriye kalan % 16.5 meyve 
tutumu ise orta derecede bir verime karşılık gelir. İyi bir verim için % 30'luk meyve tutumunun 
olması gerekmektedir. 
 

 



20 

 

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Tozlanmadan sonraki gün sayısı ve zamanı

Yü
zd

e d
ök

üm
 or

an
ı

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

Reseptif olgunluğa 

ulaşmış çiçek dökümü

Çiçek ve küçük meyve 

dökümü

Haziran dökümü

 
 

BOŞ MEYVE OLUŞUMUNUN NEDENLERİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
 

Antepfıstıklarında boş (fıs) meyve oluşumuna değişik etkenler neden olmaktadır. 
 

Bahçe İçerisinde Erkek Ağaç Sayısının Az Olması: Antepfıstıklarında erkek ve dişi çiçekler ayrı 
ağaçlarda bulunur. Dişi çiçeklerin taç yaprakları olmadığından, bunlar gösterişsizdir ve bu nedenle 
böcekleri cezbetmezler. Antepfıstıklarında böceklerin döllenmeye faydalan yoktur. Aksine çiçek 
tozlarını yemeleri nedeniyle zararları vardır. Çiçek tozları rüzgar vasıtasıyla taşınmaktadır.  
Bu sebeplerden dolayı iyi bir döllenme ve tohumlu meyve için antepfıstığı bahçelerinde belirli 
oranda erkek ağaç bulundurulması zorunludur. Antepfıstığı bahçesinin tesis edileceği yerde daha 
önceden kurulmuş bahçeler varsa, öteki bahçelerden de çiçek tozu taşınması olacağından 12-14 

dişiye bir erkek ağaç yeterlidir. Etrafta bahçe yoksa 8-10 dişiye bir erkek ağaç gereklidir.  
Üreticilerimiz erkek ağaçların faydasını tam olarak anlayamamış, bunların bahçede gereksiz 
olduğunu düşünerek bahçelerine erkek çeşitler aşılamamış veya mevcut erkekleri dişiye 
çevirmişlerdir. Bu durumdaki bahçelerde tozlanma ve döllenme yetersizliği nedeniyle salkım 
seyrelmesi ve içi boş (fıs) meyve oranının artması gibi problemler meydana gelmektedir. 
Üreticilerimiz arasında dişi ağaçların dallarına erkek aşılanarak bahçedeki erkek ağaç oranı 
artırılma yoluna gidilmektedir. Bu ise ileride problemlere neden olabilmektedir. Erkeklerin 
dişilerden daha hızlı büyümeleri, büyük taç oluşturmaları nedeniyle ağaçta birden fazla taç 
oluşmakta, ağacın fizyolojik dengesi bozulmaktadır. Ayrıca bu şekildeki ağaçlarda hem erkek hem 
de dişiden yeterli düzeyde verim alınamamaktadır. Bu nedenle bahçe içerisindeki erkek ve dişi 
ağaçlar ayrı ayrı olmalı, aynı ağaçta hem erkek hem de dişi olmamalıdır. 
Eğer yetişkin bahçelerde yeterli sayıda erkek ağaç yoksa, ilkbahardaki hakim rüzgarlar yönünde 
olmak üzere, yeterli sayıda dişi ağaç çevirme aşısıyla erkeğe dönüştürülmelidir.  
 

Erkek Ağaçların Dişilerle Aynı Zamanda Çiçek Açmaması: Antepfıstıklarında erkek ağaçların 

dişilerden daha önce çiçek açarak çiçek tozlarını yayması yaygın olarak görülür. Eğer bahçedeki 
erkek ağaçlarla dişilerin çiçeklenme periyotları birbirleriyle çakışmıyorsa, bahçede yeterli sayıda 
erkek olsa bile tam bir tozlanma ve döllenme sağlanamaz. İyi bir tozlanma ve döllenmenin 
sağlanması için bahçeye aşılayacağımız erkek ve dişi ağaçların çiçeklenme periyotlarının 
birbirleriyle çakışması gerekir . 
Yabani Pistacia türlerinin aşılanmasıyla bahçe oluşturulacaksa, bu türlerin çiçeklenme durumları 
göz önünde tutulmalıdır. Pistacia türlerinde çiçeklenme başlangıcı erkenden geçe doğru sırasıyla 
Pistacia atlantica (Atlantik sakızı), P. palaestina (Filistin sakızı), P. terebinthus (Melengiç), P. 

vera (Antepfıstığı) ve P. khinjuk (Buttum) şeklinde olmaktadır. Özellikle antepfıstığı, melengiç ve 
Filistin sakızının çiçeklenmeleri birbirine yakındır. 
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Atlantik sakızının çiçeklenmesi çok erken olduğundan antepfıstığı çeşitlerinin hiç birisi ile uyum 
sağlayamamaktadır. Bu nedenle bahçemizde atlantik sakızlarının erkeklerini bulundurmamamız 
gerekmektedir.  

Filistin sakızı ve melengiç erkekleri Uzun ve Halebi çeşitlerine uygun olmakta, Kırmızı ve Siirt 
çeşitlerine ise bu türlerin geççi tipleri uygun olabilmektedir. Buttum erkekleri ise Ohadi çeşidi ile 
uyum sağlamaktadır. Buttum erkeklerinin erkencileri kısmen Kırmızı ve Siirt çeşitleriyle de uyum 
sağlayabilmektedirler. 
Antepfıstığında erkeklerin çiçeklenme süreleri dişilere oranla daha kısadır. Genelde erkeklerin 
çiçeklenme süresi 3-7, dişilerinki ise 10-12 gündür.  
Bahçede seçilecek erkeklerin çiçeklenme sürelerinin mümkün olduğunca uzun olması 
gerekmektedir. Bu durumda dişilerin döllenme şansı ve oranı artacaktır. 
 

Çiçek tozlarının çimlenme yeteneklerinin düşük olması: Bahçede aşılanacak erkeklerin çiçek 
tozları bol olmalı, çiçek tozlarının canlılık ve çimlenme oranı ise yüksek olmalıdır.  
Antep fıstıklarında çiçek tozlarının çimlenme güçleri çok farklıdır ve genellikle bu türde çiçek tozu 
çimlenme oranı düşüktür (ortalama % 50-60, en çok % 70-72). Diğer fıstık türlerinde de genellikle 

durum aynıdır.  
Bu duruma göre, tozlanma zamanı bakımından uygun çeşitler seçilirken bunların çiçek tozu 
çimlenme durumları da tesbit edilmiş olmalıdır.  Çünkü bazı tiplerde çimlenme oranı % 30 dan çok 
aşağı düşmektedir. 
 

Periyodisite: Antepfıstıklarındaki bazı erkek ağaçlar, dişilerde olduğu gibi periyodisite 
gösterebilirler. Bu tip ağaçlara bahçelerde yer verilmemesi gerekir. 
 

Uyuşma durumu: Erkek ağaçların dişilerle iyi bir uyuşma düzeninde bulunması ve normal bir 
tozlanmadan sonra yüksek bir meyve tutumu sağlayacak tiplerden olması için çaba gösterilmelidir. 
Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmayla standart çeşitlerimiz için erkek tipler 
belirlenmiştir.  
Bu çalışma sonucunda; Uzun ve Halebi çeşitleri için Uygur erkeği, Siirt ve Kırmızı çeşitleri için 
Atlı erkeği, Ohadi çeşidi için de Kaşka erkeği tozlayıcı olarak uygun görülmüştür  
 

Diğer Meyve Türleriyle Karışık Bahçe Tesisi: Kuru koşullarda antepfıstıklarının gençlik 
kısırlığının uzun olması nedeniyle, eskiden beri üreticilerimiz öteki meyve türleriyle karışık bahçe 
tesis etmişlerdir. Bu bahçelerde bir sıra antepfıstığı, bir sıra zeytin veya incir şeklinde uygulama 
olduğu gibi bir sıra antepfıstığı, bir sıra bağ şeklinde uygulamalar da vardır.  
Bağın antepfıstığınm tozlanma ve döllenmesine olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak zeytin ve incir, 
yüksek taç oluşturduklarından, bahçedeki tozlanmayı olumsuz etkilemektedirler.  
Özellikle zeytin ağacı herdem yeşil olduğundan, çiçeklenme zamanı bahçe içerisinde perdeleme 
yapmakta ve çiçek tozlarının rüzgarla hareketini engellemektedir.  
 

Çevrede Arıcılık Yapılması: Antepfıstığı dişi çiçekleri, gösterişsiz olmaları nedeniyle arıları veya 
öteki böcekleri cezbetmezler. Erkek çiçekler de gösterişsiz olmakla birlikte hafif bir koku yaymaları 
ve çiçek tozlarına sahip olmaları sebebiyle arılar tarafından ziyaret edilirler. Arılar, erkek 
çiçeklerden çiçek tozlarını alır ve dişi çiçeklere uğramadan kovanlarına giderler. Bahçe yakınında 
arı kovanı bulunması, bahçedeki çiçek tozu miktarlarında azalmaya neden olacak, dolayısıyla 
tozlanma ve döllenmeyi olumsuz etkileyecektir.  
 

Erkeklerin Zayıf Anaç Üzerine Aşılanması: Öteki meyve türlerinde olduğu gibi, 
antepfıstıklarında da anaç, üzerine aşılanan çeşidin gelişmesine etki eder. Eğer erkekler melengiç (P 

terebinthus) gibi zayıf gelişen anaç üzerine aşılanırsa, bunların taç kısmı fazla büyümeyecek, 
dolayısıyla küçük taçlı ağaçtan az miktarda çiçek tozu elde edilecektir. Bu da bahçe içerisindeki 
çiçek tozu miktarını olumsuz etkileyecektir. 
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Eğer erkekler kuvvetli gelişen buttum (P. khinjuk), atlantik sakızı (P. atlantica) veya orta kuvvette 

gelişme gösteren antepfıstığı yoz anacı (P. vera) üzerine aşılanırsa, bunlar yüksek ve büyük taçlı 
ağaçlar teşkil edecek, bol miktarda çiçek tozu üretecek ve bahçe içindeki çiçek tozu yoğunluğu 
artacaktır. 
 

İklim Faktörleri: Antepfıstıklarında döllenme noksanlığı nedeniyle boş meyve oluşumuna, iklim 
faktörlerinden sıcaklık, yağış, sis ve rüzgar olumsuz etki etmektedir. Çiçeklenme zamanında yüksek 
sıcaklıklar istenmemektedir. Bu tür sıcaklıklar salkım silkmesine neden olmaktadır. Antepfıstıkları 
için ilkbaharın serin geçmesi istenilen bir durumdur. 
Çiçeklenme zamanı meydana gelen düşük sıcaklıklar, çiçeklerin zararlanmasına neden olurlar. Bu 
dönemde çiçeklerin -1.4 °C sıcaklıktan zarar gördüğü tespit edilmiştir Kontrollü düşük sıcaklık 
testlerinde, antepfıstığı çiçeklerinde -1  °C'de 2-3 saatte    % 60'dan daha fazla ölme olmaktadır. 
Çiçeklenme zamanı meydana gelen sürekli yağışlar stigma (dişicik tepesi) üzerindeki şekerli sıvının 
yıkanmasına neden olur ve çiçek tozlarının stigma üzerinde çimlenmesini engeller. Bu dönemde 
meydana gelen sisler de çiçek tozu hareketini yavaşlatır ve döllenmeyi olumsuz etkiler. 
Çiçeklenme zamanında esen sıcak ve kuru rüzgarlar da döllenmeyi olumsuz yönde etkiler. Bu 
rüzgarlar hem stigma üzerindeki sıvının kurumasına neden olarak döllenmeyi olumsuz etkiler, hem 
de ağaçlarda su kaybını artırarak salkım silkmesine neden olurlar. 
 

YAPAY TOZLAMA 
 

Yapay Tozlamayı Gerektiren Nedenler:  
Antep fıstığının ana vatanı olan Anadolu'da ilk yetiştirilmesine, doğal yayılma alanlarındaki 
Pistacia türlerinin aşılanması ile başlanmış ve zamanla geliştirilmiştir. Gerek bu sahalarda ve 
gerekse fıstık çöğürleri ile kurulan bahçelerde bunların tamamının dişi ağaçlara dönüştürülmesi ile 
bahçelerde yeteri kadar ağaç kalmayışı sonucu, döllenme biyolojisi bakımından ilk olumsuz 
durumlar ortaya çıkmış ve büyük oranda içi boş (fıs) meyve oluşmaya başlamıştır. Aşılanmayarak 
kalan erkek ağaçlarda da protandry'nin büyük ölçüde yaygınlığı ve kaliteli çiçek tozu veren tiplerin 
azlığı, fıstıklıklarımızda çok görülen partenokarp (fıs) meyve oluşumunun diğer başlıca 
nedenlerinden bazılarıdır.  
Antep fıstığı bahçelerinde erkek ağaç sayısının yetersizliği ve dağılımının düzensizliği, erkek 

tiplerin niteliklerinin elverişsizliği,  
erkek ağaçlarda da görülebilen periyodisite ve  
erkek çiçek salkımlarında Ceuthorrynchus sp, Chaetoptelius vestitus (Fıstık karagöz kurdu) v.b. 
zararı çiçek tozu yetersizliğinin en önemli nedenleridir.  
 

Özellikle üretime yeni alınmış bulunan yabancı çeşitlerle Siirt çeşidimizde, geç çiçeklenme 
nedenleriyle büyük ölçüde içi boş meyve oluşmaktadır. 
 

Çiçek Tozlarının Alınması ve Muhafazası: 
Yapay tozlama uygulamaları için önce çiçek tozlarının salkımlardan alınması gerekir. Bunun için, 
erkek ağaçlardaki çiçek salkımları, tozlanma başlangıcı aşamasına geldikçe toplanır ve örme tel 
masalara serilir. Erkek çiçek salkımlarında tozlanma sona erdiğinde artık çiçek salkımı 
toplanmasına son verilir. Salkımlardan ayrılan çiçek tozları, tel masanın altına serilen kağıtlar 
üzerine toplanır. Salkımlar üzerinde kalan çiçek tozları da, salkımların silkelenmesi ile kâğıt üzerine 
toplanır ve elekten geçirilerek yabancı maddelerden arındırılır. Oda sıcaklığındaki çiçek tozları, 
canlılıklarını hızlıca kaybetmektedir. Henüz bir günlük olan çiçek tozlarında çimlenme oranları % 
30 dan yukarı olan tiplerin sayıları pek az olduğundan (Ayfer, 1959), laboratuvara getirilen 
salkımlardaki çiçek tozları, en geç yarım günde alınarak muhafaza edilmelidir. 

Antep fıstığı çiçek tozları ortalama 4-9 °C sıcaklık ve yüzde 50-75 oransal nem koşullarında, 
buzdolabında eksikatörde ve eksikatör dışında ağzı pamukla gevşek kapatılmış şişede, en az bir 
hafta süreyle çimlenme oranlarını yüzde 30'un üzerinde korumuşlardır (Kuru, 1984). 
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Çiçek Tozlarının Seyreltilmesi ve Karışım Oranları:  
Orta büyüklükteki (10 m3 )taç hacmına sahip bir ağaç için 1 g. çiçek tozu yeterli olmaktadır (Kuru, 
1984). İşte bu miktardaki çiçek tozunu tüm ağaca bir örnek dağıtabilmek için, dolgu maddesi olarak 

da tanımlanabilen seyrelticiler kullanılmaktadır.  
Antepfıstığı çiçek tozları için mısır nişastası, pirinç unu, ekmeklik ve makarnalık unlar seyreltici 
olarak kullanılabilmektedir. Bu maddelerle hazırlanan yüzde 1 'lik karışımlar yapay tozlama 

uygulamaları için uygun gelmektedir.  
 

Yapay Tozlama Yöntemleri:  
Yapay tozlamalarda tozlama aracı olarak motorlu sırt atomizörleri kullanılabildiği gibi, atkı arlıkları 
0,38 x 0,42 mm. olan pamuklu bezden dikilmiş bez torbalarda  kullanılabilmektedir.  

Ancak bez torba ile  yapılan atma denemelerinde, uygulamanın başındaki çiçek tozu yoğunluğunun 
sona doğru azaldığı belirlenmiştir. Bu nedenle küçük bahçelerde bez torba ile yapılacak 
tozlamalarda torba, her ağaç için ayrı doldurulmalıdır. Motorlu sırt atomizörleri ile yapılan 
uygulamalarda ise böyle bir sorun olmadığından, her ağaç için lOO g. çiçek tozu ve seyreltici 
karışımı hesabı ile aracın deposu doldurulur ve tozlama yapılır (Kuru, 1984). 
Yapay tozlamalara başlarken dişi çiçeklerin reseptif olgunlukta olmasına dikkat edilir. Dişi 

çiçeklerin yüzde 1veya yüzde 40 reseptif olgunluk dönemlerinde yapılan iki uygulamadan da iyi 
sonuçlar alınmaktadır. Erken yapılan iyi bir uygulama ile yeterli meyve tutumu sağlanabilmekte ve 
dişi ağaçlara tek bir çiçek tozu uygulaması yeterli olmaktadır (Kuru, 1984). 
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ANTEPFISTIĞI - II 

 

 

 

ANTEPFISTIĞININ EKOLOJİK İSTEKLERİ 

 

Antepfıstığı yazları uzun, sıcak, kurak ve kışları nisbeten soğuk olan bölgelerde ekonomik olarak 
yetişebilmektedir. Toprak isteği yönünden çok toleranslı olmasına rağmen, kullanılan anacın türüne 
göre farklı istekleri vardır.  
 

İKLİM İSTEĞİ 

 

SICAKLIK 
Antepfıstığının yetişme alanlarını belirleyen önemli faktörlerden birisi de sıcaklıktır. Yaz aylarında 
meyvenin gelişmesi ve olgunlaşması için oldukça fazla ve uzun süre yüksek sıcaklık, kış aylarında 
ise belli bir süre düşük sıcaklığa ihtiyaç gösterir. 
Antepfıstığının yayılmasında sıcaklık dört şekilde etkili olmaktadır. Bunlar;  
- kış donları,  
- ilkbahar geç donları,  
- soğuklama isteği 
- toplam sıcaklık isteği 
 

Kış Donları: Antepfıstığı dinlenme döneminde (yapraklarını döktükten sonra) kış donlarına karşı 
pek fazla hassas değildir. Antep fıstığının doğal yayılma alanı olan Güney-Doğu Anadolu'da, yazlar 
çok sıcak olmakla beraber, kışlar da oldukça soğuk geçer. Bölgede yazın sıcaklığın gölgede 40°C'ye, 
kışın da -14°C ve -16 °C derecelere düşmesi doğaldır.  
Edinilen kanaatlere göre Ocak ayı ortalama sıcaklığı 5,5 - 6,0 °C veya kış ayları (yani Aralık, Ocak 
ve Şubat) ortalaması 7,0 - 7,5 °C olan yerlerde Antep fıstığı yetiştiriciliği yapılabilir.  
Bölgede 0 °C veya bunun altındaki sıcaklıkta geçen gün sayısı yılda 49-59'dur. İran'ın Kerman 
bölgesinde 7 yıllık Ocak ayı ortalama sıcaklığının 7,2 °C olduğu bildirilmektedir ki muhtemelen 
bundan daha sıcak yerlerde sadece nisbeten soğuk yıllarda meyve alınabilecek ve Antep fıstığı 
yetiştiriciliği bu bölge için ekonomik olmayacaktır. 
Bazı ekstrem kışlarda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sıcaklık -21 °C'ye düşmüş ve fıstık ağaçları 
bundan zarar görmemiştir. Ankara şartlarında sıcaklığın -25 °C'ye düştüğü zamanlarda bile don 

zararından şikayet edilmediği belirtilmektedir. 
Bu durum kış donları bakımından ülkemizde Antep fıstığı yetiştiriciliğini sınırlandıran herhangi bir 

faktörün söz konusu olmayacağını göstermektedir.  
 

İlkbahar  geç  donları: Meyve ağaçlarının düşük sıcaklıktan en fazla etkilendikleri fenolojik safha, 
çiçeklerin küçük meyveye henüz dönmüş olduğu devredir. Güney-Doğu Anadolu'da Antep fıstıkları 
genellikle Nisan ayının son iki haftası içerisinde çiçek açmaktadır. Bu duruma göre elverişsiz yerler 
ve olağan dışı yıllar söz konusu olmadıkça, fıstıklıklarda ilkbaharın geç donlarından korkmamak 
gerekir. Antep fıstıklarında çiçeklenme badem, kayısı, erik ve pek çok meyveye göre daha sonra 
olmaktadır. Bu nedenle ilkbaharın geç donlarından zararlanma bu meyve türlerine göre daha seyrek 
ve daha az olmaktadır. 
 

Soğuklama İsteği (Kış dinlenmesi): Öteki meyve türlerinde olduğu gibi antepfıstıkları da 
çiçeklenme, sürgün ve yaprak oluşturmak için belli bir süre belli bir düşük sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. 
Bugüne kadar, antepfıstığı yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 
kış dinlenmesinin yetersiz oluşundan ileri gelen zararlara rastlanmamıştır. Bu bölgede 0°C veya 
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bunun altındaki sıcaklıkta geçen gün sayısı yılda 50-60 gündür. Bu düşük sıcaklık da antepfıstıkları 
için yeterli olmaktadır. 
Kerman çeşidinin 7.2 °C'nin altındaki sıcaklıklarda 1000 saatte ihtiyaç gösterdiği belirtilmektedir. 

Antepfıstıklarında Türkiye'de ilk defa yapılan çalışmada Küden ve ark. (1994), aşağıdaki değerleri 
vermektedirler. 

 

 
 

Çeşitlerin düşük sıcaklık istekleri farklıdır. Antepfıstığı bahçesi tesisi yapılırken hangi çeşidin 
kullanılacağına, tesis edilecek bölgenin düşük sıcaklıkları da gözönüne alınarak karar verilmelidir.  
Standart çeşitlerimiz arasında düşük sıcaklık ihtiyacı en az olan Uzun, en fazla olanı ise Ohadi 
çeşididir.  
Bir bölgeye getirilen çeşidin soğuklama gereksinimi, o bölgenin soğuklama süresinin biraz üzerinde 
olduğunda çeşitli önlemler alınabilmektedir.  
Buna göre DNOC + Mineral yağ, promalin, thiürea, KN03 , KCN2 gibi kimyasal yağlar 
kullanılarak kışı ılık geçen bölgelerde dinlenme kırılabilmektedir. 
 

Antep fıstıklarında soğuklama gereksinimi karşılanamadığında meydana gelecek zararlanmalar 
şunlardır: 
Gözlerin düzgün ve çok sayıda açılmaması 
Çiçeklerde açılmanın gecikmesi 
Dişi çiçeklerin reseptif hale gelmeden ölmeleri 
Yapraklanmanın gecikmesi 
Meyvelerde olgunlaşmanın gecikmesi 
Bir yapraktaki yaprakçık sayısının azalması 
Sürgün üzerinde oluşan gözlerin aynı yıl sürmesi 
Polen üretiminin azalması 
 

Yaz   Sıcaklık   Toplamı: Antep fıstıklarında meyvenin olgunlaşması için yeterli bir yaz sıcaklığı 
toplamına ihtiyaç vardır.  
 

Sıcaklık toplamının yeterli olmadığı yerlerde;  
Meyveler içlerini tamamen dolduramamakta,  
Sert kabuğun (endokarp) doğal çıtlama oranı düşük olmakta,  
Çıtlayan meyvelerde kabuk açılması az olmakta  
Dış kabuk sert kabuktan kolayca ayrılmamaktadır 
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Bu durum Antep fıstığının ekonomik olarak yetişmesini engeller. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
bu yönden hiçbir sorun yoktur. Türkiye'nin en sıcak illerini içerisine alan bu bölgede, fıstıklar en iyi 
bir şekilde olgunlaşmaktadır. Fıstık bölgelerimizde yaz aylarının (yani Haziran, Temmuz ve 
Ağustos ) 21 yıllık sıcaklık ortalaması 25 °C'nin üstündedir. 30 °C'nin üzerindeki günlerin sayısı ise 
98-110'dur. Orta Anadolunun bazı ufak bölgeleri gibi, Ankara'da da yaz ayları yeter derecede sıcak 
olmadığı için, fıstıklar Ekim ortalarına kadar meyvelerini olgunlaştıramamakta, bu tarihten sonra 
yağmurların başlaması ve havaların soğuması ile, meyvelerin büyümesi durmaktadır. Ankara'da 25 
yıllık yaz ayları sıcaklık ortalaması 22.2°C'dir  
 

Yapılan çalışmalarda, standart çeşitlerimizin 3607 ile 4405 gün derece arasında toplam sıcaklığa 
ihtiyaç gösterdiği belirtilmektedir.  
En az sıcaklık toplamı isteği Kırmızı çeşidinde olup bunu sırasıyla Uzun, Siirt ve Ohadi takip 
etmektedir. 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmada standart çeşitlerimizden 30-40 gün 
daha erken olgunlaşan tip saptanmıştır. Bu çeşitler yaz vegetasyon süresinin kısa olduğu yerlere 

önerilebilir. Ayrıca standart çeşitlerden Uzun, Kırmızı ve Halebi çeşitleri, Ohadi ve Siirt 
çeşitlerinden 15 gun daha erken  olgunlaşabilmektedirler. 
 

SU  İSTEĞİ 
Antep fıstığı memleketimizin hemen her tarafında sulanmadan yetiştirilir. Bu durum, fıstık 
bölgesinde suyun kıt kaynak oluşundan ve arazinin büyük ölçüde elverişsizliğinden ileri 
gelmektedir. Öte yandan Antep fıstığının ülkemizdeki asıl önemi ise, başka bitkilerin düzenli olarak 
yetiştirilemiyeceği, sulanamayan arazileri iyi bir şekilde değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır.  
Antep fıstığı kserofit, yani kurağa dayanıklı bir bitkidir. Özellikle ilk yıllarda, taç sistemine göre 
kök sisteminin büyüme gücü pek fazladır. Bu nedenle yaz aylarında toprağın üst tabakalarında 
meydana gelecek kuraklıklar, Antep fıstığı için önemli değildir. Buradan hareketle, Antep fıstığının 
sulanmıyacağı, hatta sudan hoşlanmadığı sonucu çıkarmak yanlış olur. Normal verim yıllarında 
Antep fıstığının mevsimlik su tüketimi, ortalama 803 mm. olarak saptanmıştır. Haziran - Ağustos 
aylarında, o yılki yağışa ek olarak 20 gün ara ile yapılacak 3 sulama, verim artışı ve periyodisite 
üzerine olumlu etkiler yapmaktadır. En yüksek aylık su tüketimi 205 mm. ile Ağustos ayında 
olmaktadır. 
20 yıllık ortalamalara göre Gaziantep'in yıllık yağışı 550 mm. dir. Bununla birlikte Haziran, 
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında hiç yağış almaz. Bu nedenle sulama olanağının bulunmadığı 
bahçelerde topraktaki nemin tutulması büyük önem taşır. Bunun için yılda 3-5 kere toprak işlemesi 
yapılarak, hem bahçede toz malçı oluşturulur hem de hiç yabani ot bırakılmaz. 
Antep fıstığı topraktaki durgun sudan ve yüksek taban suyu seviyesinden hiç hoşlanmaz. Bu durum 
uzunca bir süre devam ederse bitkiler kurur. 
 

TOPRAK İSTEĞİ 
 

Antepfıstığı kök yapısı itibariyle başka hiçbir bitkinin yetişemeyeceği sahalarda yaşamını devam 
ettirebilmekte, hatta ürün de verebilmektedir. Antepfıstığının bu özelliği, bazı yanlış düşüncelere 
yol açmaktadır. Halk arasında "antepfıstığı, mutlaka kötü karakterli topraklara dikilir" gibi yanlış 
bir anlayış vardır. Halbuki bütün meyve türlerinde olduğu gibi antepfıstığı da nisbelen derin, süzek, 
tınlı ve kısmen kireçli topraklan sevmektedir. Dikilen fidanın çabuk gelişmesi, erken meyveye 
yatması, bol ve düzenli ürün verebilmesi  için toprak  şartlarının istenilen  nitelikte olması ve bakım  
işlerinin  iyi yapılması gerekir. Antepfıstığının derin toprakları sevdiği, Gaziantep ve Şanlıurfa 
çiftçilerinin özellikle taban arazi ve vadi gibi yerlere bahçe tesis etmelerinden de anlaşılmaktadır.  
Antepfıstığı derin, kumlu-tınlı bünyede ve kısmen kireç ihtiva eden topraklarda iyi gelişmektedir. 
Antepfıstığı yetiştiriciliğin yapıldığı alanlarda yapılan bir çalışmada 8-10 cm. derinliğindeki üst 
toprak yapısının, tuzsuz, % 85 tınlı, pH'sının 8.1-8.7 organik madde oranının % 1.4, % 2.5. arasında 
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olduğu bitki besin maddelerinden N, P, Fe, Zn ve Mn'nın bitkinin kullanacağı miktardan az ya da 
alınamayacak formda bulunduğunun tesbit edildiği belirtmektedir. 
Antepfıstıkları topraktaki durgun sudan ve yüksek taban suyundan hoşlanmaz, bu durumun uzun 
sürmesi halinde ağaçlarda kurumalar olur.   
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kıraç ve taban arazilerde ekonomik olarak antepfıstığı 
yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Bunda bölge topraklarının yapısının büyük önemi vardır. Bölge 
topraklarında A horizonu çok ince ve hemen altla kireç kayası bulunmaktadır. Kireç kayasının 
içerisinde antepfıstığı kökleri gelişebilmekledir. Kış aylarında oluşan yağış kireç kayasının 
bünyesinde tutulduğundan, yaz boyunca antepfıstığı kökleri burada tutulan sudan faydalanmaktadır. 
Çok derin, siyah volkanik topraklarda su tutma kapasitesi daha az olduğundan, bu gibi bölgelerde 
özellikle sıcaklığın yüksek, yağışın az olduğu yıllarda Temmuz ayından itibaren, meyvelerde 
büzüşme ve pörsüme görülmekle sonuçta yarım içli meyveler oluşmaktadır. 
 

ANTEPFISTIĞI - ANAÇLAR 
 

Pistacia vera L. (Antepfıstığı)  
Ülkemizde yeni fıstık bahçelerinin kurulmasında en çok kullanılan anaçtır. Atlantik sakızı ve 
buttuma göre daha zayıf gelişme gösterir. Ancak çöğürlerin yan kök sayısı fazladır. Bu durum 
dikim sırasında çöğürlerin tutma oranını artırır.  
Antep fıstığı çöğürleri, yenilen Antep fıstığı meyvelerinin ekilmesi ile elde edilirler. Meyveler 
serbest tozlanma ile oluştuğundan, kalıtsal yapılarında açılım meydana gelmektedir. Bu nedenle 

çöğürlerin büyümeleri arasında belirgin farklar ortaya çıkmaktadır. Hatta bir kısım çöğürler Antep 
fıstığının kültür çeşitleri ile aşılandığında uyuşmazlık görülmektedir. Gövde renkleri esmer olan bu 
uyuşmaz tiplere kara sakız adı verilir. Bunlardan ara aşısı yapılarak yararlanılır.  
Ara aşısı pratikte çok başvurulan bir yoldur. Esasında ara aşısına, ancak kara sakızlardan 
yararlanılmak istendiği zaman başvurulmalıdır. Öte yandan kara sakızların babalık vasıflan da iyi 
olmadığından, erkek kara sakızların, bahçede tozlayıcı olarak bırakılması da doğru değildir.  
Ara aşısı olarak iki yöntem uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi kara sakız üzerine erkek aşı 
yaptıktan sonra, bu erkekler üzerine yeniden dişi aşılanmasıdır. Çünkü kara sakızlar dişi Antep 
fıstığı aşısını kabul etmezken, erkek Antep fıstığı aşısını kabul etmektedir.  
Uygulanan diğer yöntem, kara sakız üzerine beyaz sakız aşılanması ve sonra bunların üzerine kültür 
çeşitlerinin aşılanmasıdır. Bu şekilde ki aşılamalara halk arasında çengel aşısı da denmektedir. Hatta 
çengel sözcüğü lehçelere göre değişerek şengel.şangül gibi isimlerle de karşımıza çıkmaktadır. 
Beyaz sakızların en önemli özelliği gövde renklerinin beyaz olmasıdır. Bazı beyaz sakız tipleri çok 
hızlı gelişme gösterebilmektedir. Bunun sonucu olarak üzerine aşılanan kültür çeşidinde de hızlı bir 
gelişmeye sebep olabilmektedirler. Kullanılacak beyaz sakız kalemlerinin, bu şekilde hızlı 
gelişmeye neden olan ağaçlardan alınması yararlıdır. 
P. vera çöğürleri günümüzde ülkemizde olduğu kadar, İran ve diğer Ortadoğu ülkelerinde de yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bunlarla, kuru şartlarda kurulacak bahçelerde, aralık ve mesafeler 8 - 10 m. 

olmalıdır. 
 

Pistacia khinjuk Stocks (Buttum)  
Memleketimizin genellikle Siirt, Bitlis, Şırnak, Batman ve Hakkari illerinde rastlanmaktadır. Kışın 
yapraklarını döken 4 – 10 m. boyunda bir ağaçtır.  
Buttum anacı üzerine aşılanmış kültür fıstıklarının aşı yerinde ve anaç kısmında 

az bir şişkinlik olup, ancak dikkatle incelendiğinde görülebilir. 
Fidan üretiminde çöğürlerin çok fazla boylanmamasına rağmen özellikle kök boğazı ve topraktan 
10 cm yükseklikte aşı noktası diğer türlere göre daha kalın olduğundan aşılamada kolaylık 
sağlamakta ve tercih edilmektedir. 
Çöğürleri düzgün gövde oluştururlar. P. vera ve P. atlantica çöğürleri daha uzun boylu olmalarına 
rağmen aşı yerinde gövde çapları fazla gelişmemektedir. 
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Kuru koşullarda yapılan çalışmalarda üzerine aşılanan çeşitleri geliştirme ve taç oluşturma 
bakımından P. atlantica ve P. khinjuk, P. vera'ya göre daha iyi sonuç vermektedir. 
Anaç olarak kullanılan Pistacia türleri içerisinde topraktaki azottan en iyi yararlanan türün P. 

khinjuk olduğu belirlenmiştir. 
Kültür çeşitleri ile uyuşması iyidir. Aşı noktasında herhangi bir şişkinlik yada gelişme farklılığı 
yoktur. 

Kuru koşullarda P. khinjuk anaç olarak kullanıldığında, toprak yapısına bağlı olarak 8-10 m 

aralıklarla dikilmesi gerekmektedir. 
 

Pistacia   terebinthus   L.   (melengiç): 
Anadolu'nun hemen her tarafına yayılmış, bodur veya yarı bodur bir anaçtır. Bu tür, iklim ve toprak 
özellikleri bakımından, oldukça değişik ekolojik bölgelerde aynı derecede yayılma gös-

terebilmektedir. Hem nemli ve bol yağışlı Akdeniz ikliminde, hem de kurak ve az yağışlı kara 
ikliminde yetişerek büyük bir adaptasyon yeteneği göstermektedir. 
Çok kuvvetli bir kök sistemi ve köklerin kayalık topraklarda çok iyi bir ilerleme yeteneği vardır. 
Kayalık, kıraç ve özellikle zayıf topraklar için iyi bir anaçtır.  
Ayrıca hem kireçli, taşlı ve volkanik kayalar üzerinde ve hem de killi ve derin topraklarda doğal 
olarak yetişir ve uzun yaz kuraklıklarına dayanabilir.  
Taç küçük olduğundan hasat ve mücadele işleri kolay olur. Ağaçlar arasındaki mesafe 7- 8 m. 

olmalıdır.  
Bu türün Phytophytora parasitica'ya dayanıklı olduğu için Yunanistan'da P. vera L.'ye tercih edildiği, 
kök nematodlanna biraz daha dayanıklı olduğu ifade edilmektedir. 
Antep fıstığı ile aşı yerinde kalem tarafından değişik derecede şişkinlik yapar. Anaç ile kalemin 
gelişme farklılığına göre şişkinliğinde boyutları farklı olmaktadır. Bu durumun ağaçların bodur 
kalmalarına, erken meyveye yatmalarına ve bol ürün vermelerine neden olduğu belirtilmektedir.  
 

Pistacia atlantica Desf. (Atlantik sakızı):  
Özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerine yayılmış kuvvetli bir anaçtır. Büyük Antep fıstığı 
ağaçları meydana getirir.  
Derin, kumlu ve süzek toprakları sever. Kültür çeşitleri ile iyi uyuşur ve genellikle aşı yerinde 
şişkinlik yapmaz.  
Atlantik sakızı, buttum ve Antep fıstığı çöğür ağaçlarından daha hızı gelişmektedir.  
Atlantik sakızı tohumları, fıstık çöğürü üretiminde kullanılabilir. Bu türün çöğürleri kök 
metodlarına P. vera'dan daha dayanıklıdır.  
Atlantik sakızı çöğürleri ile muntazam bir fıstık bahçesi kurulması düşünülüyorsa, sulama 
yapılmayan şartlarda aralık ve mesafeler 10 - 12 m. olmalıdır. 
 

Pistacia integerrima 

Atlantik sakızı, buttum ve Antep fıstığı çöğür ağaçlarından daha hızı gelişmektedir. ABD de yaygın 
kullanılmaktadır. Sulu koşullar için önerilmektedir.  
 

ÇOĞALTMA 
 

Tohum ile çoğaltma 

Aşı ile çoğaltma  
Çelik ile çoğaltma (?)  
Daldırma ile çoğaltma (-),  
Doku kültürü ile çoğaltma (±)  
 

Ülkemizde antepfıstığı üç şekilde yetiştirilmektedir.  
Doğada kendiliğinden yetişen ve kültür çeşitlerine anaç olabilecek Pistacia türlerinin aşılanması,  
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Pistacia türleri tohumlarının ekilmesiyle elde edilen çöğürlerin üretim bahçelerine dikilerek yerinde 
aşılanması,  
 

Tohumların tüplere ekilmesi ve burada geliştirilerek aşılanması sonucunda elde edilen aşılı tüplü 
fidanların doğrudan bahçeye dikilmesi suretiyle bahçe tesisi 
 

 

 
 

ÇÖĞÜR ÜRETİMİ 
Çöğür üretiminde başarı elde etmek için tohum seçimi, toprak hazırlığı, tohum ekimi, ekilen 
tohumların korunması ve bakım işlerine dikkat edilmelidir. 
Antepfıstığı çöğürü yetiştirmek amacıyla kullanılacak olan tohumların, aynı yılın ürünü olmasına 

özen gösterilmelidir. Tohumlukların selekte edilmiş, olgun tohumlardan olmasına dikkat etmek 
gereklidir. 

Kültür çeşitleri veya yabani türlerin tohumları kullanılmadan önce özellikle gelişme, açılma ve aşı 
tutma gibi özellikleri kontrol edilmelidir. 
Çöğür elde etmek amacıyla kullanılacak olan tohumlar, hasatta seçilir. Dış kabuğuyla, iyice 
kurutulduktan sonra, ekim zamanına kadar rutubetsiz ve ambar zararlılarından arındırılmış bir yerde 
muhafaza edilmelidir. 

Antepfıstığı bitkisi ağır killi toprakları sevmez. Daha çok kumlu-tınlı topraklar tercih edilmelidir. 
Çöğür yetiştirilecek tarlanın toprağı, tavında işlenmeli ve iyi imar edilmiş olmalıdır. Aksi takdirde 
çimlenme oranı düşük olur. Ayrıca toprağın nematotlar yönünden temiz olması ve hastalıklarla 
bulaşık olmamasına dikkat edilmelidir. Kumlu tınlı topraklarda üretilen çöğür ve yozların daha çok 
saçak köklü oldukları bilinmektedir. 
Tohumların en uygun ekim zamanı Kasım ve Aralık aylarıdır. Hava şartlarının elverişsiz olduğu 
dönemlerde bu süre Şubat ayı sonuna kadar uzayabilir. 
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Yurdumuzda genellikle P. vera L. tohumları ekilmek suretiyle çöğür üretilmektedir. Ancak yapılan 
çalışmalarda P. khinjuk Stocks (buttum) ve P. atlantica Desf.  (atlantik  sakızı)  tohumlarıyla  elde  
edilen  çöğürlerin,  daha  iyi  geliştikleri görülmüştür.  
Çöğür elde etmek için seçilen tohumlardan P. vera L. tohumları dışındaki  P. khinjuk Stocks ve P. 

atlantica Desf.'nin dış kabuğunda çimlenmeyi engelleyeciler (inhibitörler) olduğundan ekimden 
önce bu anaçlara ait tohumların dış kabuklarının temizlenmesi gerekmektedir. 
Antepfıstığı anaçlarına ait tohumların çimlenme oranlarının düşük olması, materyal temininde 
zorluklara sebep olduğundan, yapılan araştırmalarda, tohumların ekimden önce belirli süre suda 
bekletilmeleri veya çimlenmeyi artırıcı bazı kimyasal maddelerin kullanılmasının çimlenmeyi 
büyük ölçüde artırdığı tesbit edilmiştir. 
Küçük tohumlu türlerin (P. terebinthus) tohumlarla doğrudan ekim yapıldığında çimlenmede 
problem çıkabilmektedir. Tohumlarda dış kabuğun soyulmasından sonra 1 hafta 250 ppm GA3 

çözeltisinde tutulması ile çimlenme oranı % 90'ın üzerine çıkabilmektedir. 
Tohum ekiminde sıra arasının 50-55 cm sıra üzerinin 5-6 cm olması gerekir. Bu mesafeler çöğürlere 
yapılacak bakımı kolaylaştırır. 
Çöğür üretmek amacıyla seçilmiş olan tohumların ekim öncesinde temiz, havadar, rutubetsiz ve 
ambar zararlılarından arındırılmış bir yerde saklanması gereklidir. 
Düzenli bir şekilde muhafaza edilen tohumlar, Kasım ayı ile Aralık ayı ortalarında tarlaya ekilince, 
tohumların tarlada olabilecek zararlılardan korunması zorunludur. Aksi takdirde büyük zararlanma 
olur ve çöğür üretiminde başarı düşer. Tarladaki zararlıların başında karga ve tarla faresi gelir. Bu 

zararlılara karşı ekilen tohumlar korunmalıdır. Ayrıca yer altında yaşayan köstebekler de tohumları 
toplayarak veya taze fidanların köklerini keserek zararlı olabilmektedirler. Bunların da yer altındaki 
hareketleri takip edilerek mücadele edilmesi gereklidir.  

Antepfıstığı tohumlarının çimlenmesi Nisan ayının ilk haftasında başlar ve yağışlar iyi olursa 
çıkışlar Mayıs ayı sonuna kadar devam eder.  
Çıkışların tamamlanmasından sonra yapılacak ilk iş tarladaki yabancı otların çapalanarak tamamen 
temizlenmesidir. Bu işlemden sonra toprak tavında iken kültivatörle (kaz ayağı) çöğürlerin sıra 
araları açılarak boğazları doldurulur. Bu işlemlerden sonra otlanma olmuş ise yeniden 
çapalanmalıdır.  
Antepfıstığı çöğür üretimi, genellikle kuru şartlarda yapılmakta ise de sulanabilir arazilerde daha iyi 

gelişme göstermektedir. 
Söküm büyüklüğüne gelmiş çöğürler, sonbahar dikimi yapılacak yerler için sonbaharda, ilkbahar 
dikimi yapılacak yerler için ise erken ilkbaharda sökülürler. 
Sonbaharda sökümün yapılması için sonbahar ilk yağışlarının olması ve kılcal kök bölgesindeki 
toprağın tavında olması gereklidir.  
Çöğürler sokulurken, özellikle kazık kökün ve kılcal damarların zarar görmemesi veya en az zarar 
görecek şekilde sökülmesine dikkat edilmelidir. 
Sökülen çöğürler soğuktan ve sıcaktan korunacak şekilde muhafaza altına alınmalıdır. 
Sökülen çöğürler boylara ayrılarak, 50 veya 100'lük demetler halinde, kök kısmı zedelenmeden 
rutubetlendirilmiş ot, sap, saman veya talaş gibi malzeme ile örtülür ve beze sarılır. Bu şekilde 

sarılan çöğürler dikim zamanına kadar soğuktan etkilenmeyecek şekilde saklanır  
 

TÜPLÜ FİDAN ÜRETİMİ 
Aşılı tüplü antepfıstığı fidanı üretimi için, suda bekletilen ya da dış kabuğu alınarak, çimlenmeyi 
hızlandırıcı GA3 çözeltileri ile muamele edilen ve ekime hazır hale getirilen tohumlar kullanılır.  
Hormon uygulanmadığında; tohumlar önce ıslanır, oda sıcaklığında 1-2 gün su içerisinde 
bekletildikten sonra, dış kabukları çıkarılır. Dış kabuğu çıkarılan tohumlar + 4 °C 'deki kum 
ortamında katlamaya alınır. 
Katlama süresi P. vera tohumları için 60-80 gün, atlantik sakızı için 80-90 gündür.  
Dış kabuğu alınan, suda ıslatılan ya da hormon uygulamasına tabi tutulan tohumlar, yaklaşık 10 cm 
kalınlığında içerisinde perlit bulunan köklendirme kasalarına konulur.  
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Katlama ortamından çıkarılan ve kök ucu keskin bir jiletle kesilen bitkiler 20x50 cm ebadında ve 
içerisinde torf + harç karışımı bulunan tüplere şaşırtılırlar.  
Daha sonra bu kasalar ısıtmalı seraya konulup, sık sık sulanır. Sonrasında bitkiler normal sulama ve 

bakıma alınır. 
Fidan üretiminde 2 gün ıslatılarak kırmızı kabukları soyulan antepfıstığı tohumlarında 250 ppm 
Gibberellic asit içeren çözeltide 1 hafta uygulama yapıldıktan sonra P. vera 40 gün, P. khinjuk, P. 

atlantica ve P. terebinthus tohumları 60 gün katlamada tutulduğunda başarılı bir çıkış ve gelişme 
görülmektedir.  
Aşılı tüplü fidan yetiştiriciliğinde ortam, fidan gelişimi açısından çok önemlidir. Tüplü 
yetiştiricilikte en önemli amaç, bitkinin hızlı büyümesi ve erken aşıya gelmesidir. Ortam uygun 

olmadığında, yeterli sayıda saçak kök oluşmadığından bitkinin gelişmesi yavaş olmaktadır. Üretim 
amaçlı çalışmalarda 1/3 kum, 1/3 toprak ve 1/3 organik gübre (çiftlik gübresi) ortamı kullanılmış, 
ancak tam sağlıklı sonuç alınamamıştır. 
Torf + harç ortamı ve sadece torf ortamı ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar 
alınmıştır. Ortamın, yeterince süzek ve hafif karakterli olması gerekir. Organik gübre ağırlıklı 
değişik karışımlar bu özelliğe sahiptir. Ancak organik maddece zengin torf ortamları, daha iyi sonuç 
vermektir. Yapılan çalışmalar torf, tüf ve ahır gübresi bulunan ortamlarda üretilen tüplü 
fidanların % 60'ının aynı yıl Haziran da aşıya geldiğini ve aşı başarısının yüksek olduğunu 
göstermektedir.  
Çöğür gelişiminde tüp büyüklüğü de önemlidir. Torf ve tüflü ortamlarda üretimde, haftada 4 litre su 
verilmesi fidan üretimi için yeterli olmaktadır. Köklendirilen bitkiler, 20x50 cm ebadmdaki tüpleri 
şaşırtılır. Tüplerin üst kısımlarında 4-5 cm'lik bir boşluğun olması sulama için önemlidir Tüplerin 
değişik yerlerinden 6-8 tane küçük delik açılmalıdır. Bu, hem havalanmayı sağlayacak hem de su 
birikmesini önleyecektir. Tüplere şaşırtma işlemi bittikten sonra su verilmelidir. Çöğürlerin 
bakımları zamanında yapılmalıdır. 10-15 günde bir su verilmeli çıkan otlar elle çekilerek 
ayıklanmalıdır.  
Çöğürler 15-20 cm boylanınca sulama suyu ile veya doğrudan tüplere azotlu gübre verilmelidir. İyi 
bakım yapılan çöğürler 1,5-2 yaşında aşı kalınlığına gelmekte ve aşılanarak, aşılı tüplü fidan 
şeklinde üreticilere sunulmaktadır  
 

AŞILAMA 
Bir yıl önceki dallar üzerinde oluşan sürgün gözlerinin o yıl ilkbaharda büyümeleri neticesinde 
meydana gelen ve sürgün gözü içeren sürgünler, çıkarılacak aşı kalemi olarak kullanılmaktadır. 
 

- Aşı kalemi alınacak damızlık ağaçlar verimli, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı, standartlara 
ve bölge ekolojisine uygun olmalıdır. 
- Aşı kaleminde meyve gözü bulunmamalıdır. 
- Aşı kalemi pişkinleşmiş olmalıdır. 
 

Aşı kalemleri ana dal üzerinden ve bir yaşındaki dalların tepe tomurcuğundan çıkan yıllık 
sürgünlerden alınmalıdır. Bu kalemler pişkinleşmiş olmaktadır. Doğrudan ana daldan çıkan 
sürgünler obur olduklarından üzerinde bulunan gözler kuvvetli gelişmemişlerdir. Bu tür gözler aşıda 
kullanılırsa aşı tutmaz, tutsa bile sürmeyebilir. 
Aşı kalemleri günün serin saatlerinde kesilmeli ve sürgün göz aşılarında kullanılacak olan 
kalemlerin yaprak ayaları gölge bir yerde, yaprak sapının 1 cm.'lik kısmı kalem üzerinde kalacak 
şekilde kesilmelidir. Hazırlanan aşı kalemlerinin kesilen kısmı 60-70 °C 'deki parafine batırılarak su 
kaybı önlenmelidir. Yaprak ayası alınan ve uçları parafinlenen kalemler, sürgün aşı döneminde, 
önce kendi yaprağına, sonra nemli bir beze sarılıp plastik torba içerisine konulur ve ağzı bağlanır. 
Kısa mesafelerde de bu şekilde taşınır Uzak mesafelere götürülecek aşı kalemleri yukarıda 
anlatıldığı üzere paketlendikden sonra buz kutularının içinde taşınmalıdır. Geniş çaptaki aşılama 
çalışmalarında frigorifik araçlardan yararlanılmalıdır. 
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Aşı çalışmalarının yapıldığı yerde aşı kalemleri yukarıda açıklandığı gibi paketlenip, aşılama 
zamanına kadar buzdolabının sebzelik kısmında muhafaza edilmelidir. Sürgün göz aşısı için bu 
şekilde muhafaza edilen kalemler 2 gün süre ile kullanılabilmektedir. 
İlkbahar döneminde yonga aşı yapmak için aşı kalemlerinin kış dinlenme döneminde, başka bir 
deyişle ağaca su yürümeden önce alınması gerekmektedir. Bu amaçla alman aşı kalemleri, nemli bir 
beze sarıldıktan sonra plastik bir torba içerisine konulup, kullanılacağı zamana kadar 4 °C'de 
(buzdolabında ) saklanır. 
Antepfıstıklarmda genellikle sürgün göz aşıları uygulanmaktadır. Bunun yanında aşılama 
mevsimini uzatmak ve aynı yıl daha fazla aşı yapabilmek amacı ile durgun göz aşısı, boru aşısı, 
yonga aşı ve yama aşı da yapılmaktadır. 
 

T aşısı,: Genellikle Mayıs ayı sonundan Temmuz ortasına kadar sürgün göz aşısı, Eylül-Ekim 

başında ise durgun aşı olarak yapılmaktadır. 
Boru Aşı : Daha çok aşılı tüplü fidan üretiminde, sera içindeki fidanlara uygulanmaktadır.  
Sera içinde sıcaklığın daha çabuk artması nemin de yükselmesi ile fidanlar baharda erken 
uyanmakta ve Haziran sonuna kadar hızlı bir gelişme göstermektedirler. Haziran sonunda bitkilerde 
gelişme yavaşlamakta, hastalık etmenleri sera içinde artmaktadır. Bunun için çöğürler tam gelişme 
döneminde iken Mayıs ayının son haftası ile Haziran'ın ilk haftasında aşılama yapıldığı takdirde 
başarı artmaktadır.  
Yonga Aşı: Ülkemizde, antepfıstıklarında aşı, genellikle sürgün göz aşısı olarak yapılmaktadır. 
Aşılama dönemini uzatarak daha fazla aşı yapabilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 
Akdeniz Bölgesinde Nisan-Mayıs aylarında yapılan yonga aşısı iyi sonuç vermektedir. Yonga aşı 
için kalemler durgun dönemde alınmaktadır. Yapraksız dönemde alman kalemler ıslak bir bez yada 
kağıda sarılarak + 4 °C de uzun süre muhafaza edilmektedir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
kalemler Mart ayı içerisinde alınıp muhafaza edilmelidir. Antepfıstıklarında yonga aşı, sürgünlerin 
uyanmasından hemen sonra, sürgünler 10 cm olduğu dönemde başarılı olmaktadır.  
 

Aşı Sonrası Bakım 
Aşıların tutup tutmadığı, 10-15 gün sonra belli olabilir. Eğer göz irileşmiş, kabarmış, kabuk rengi 
parlak ve dokunulduğunda yaprak sapı düşüyor ise, aşı tutmuş demektir. Göz buruşmuş, 
kahverengileşmiş, yaprak sapı kurumuş ve dokunulduğunda kopmuyor ise aşı tutmamıştır. Yapılan 
aşının tutmadığı durumlarda, ağaçta kabuk kalkıyor ise hemen aşı yapılan yerin altına tekrar aşı 
yapılabilir. 
Aşı sonrası bakımı mutlaka yapılmalıdır. Aşıdan 20-25 gün sonra aşı bağı gevşetilmeli, aşı 
sürgünleri 20-25 cm olunca aşı bağları sökülerek, aşı sürgünü anaca yatık sekiz biçiminde 
bağlanmalı, aşının altından ve üstünden çıkan bir kısmı temizlenmeli, aşı sürgünü kalınlığının anaç 
kalınlığına yaklaştığı sonbaharda, tırnaklar mutlaka kesilmelidir. Tırnak kesimi titizlikle 

yapılmalıdır. Tırnak fazla bırakılacak olursa, tırnağın ucunda oluşan kuruma aşağı doğru inerek 
fidanın kurumasına sebep olabilmektedir. Bunun için tırnaklar % 45 meyilli, aşı yerinin 1-2 mm 

üzerinden kesilmelidir.  
 

DOĞADA BULUNAN YABANİLERİN AŞILANMASI 
Antepfıstığı anaçlarının bazı türleri (buttum, atlantik sakızı, mutica sakızı, kültür çeşitlerinin 
tohumlarından çıkan anaçlar) doğada tek gövdeli olarak, bazı türleri de (melengiç, filistin sakızı) 
çok gövdeli (ocak şeklinde) olarak bulunurlar. Çok gövdeli ve tek gövdeli anaçların aşıya 
hazırlıkları farklı olmaktadır. Filistin sakızında tek gövdeli olarak gelişen ağaçlara da 
rastlanmaktadır.  
 

Çok Gövdeli Anaçların Aşıya Hazırlanması 
Özellikle orman içlerinde, dağlık, kıraç arazilerde bulunan ve ocak şeklinde yetişen çok gövdeli 
antepfıstığı anacı melengiçtir. Antepfıstığı üretimi amacıyla anaç olarak yararlanılan melengiç 
(Pistacia terebinthus L.) ocaklarında 20-25 adet gövdecik bulunabilmektedir. Ocaklarda bulunan   
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gövdeciklerden, zararlanmamış daha genç ve sağlıklı 2-4 cm çapında olan 3-4 tanesi bırakılarak 
diğer gövdecikler çıkarılır. 
Bu çıkarma işlemi yapılırken, önce ocağın etrafı ana köke kadar iyice açılır. Çıkarılmak istenen 
gövdecikler ana köke birleştiği yerden tırnak bırakılmayacak şekilde kesilir. Tırnak bırakıldığı 
takdirde daha sonraki yıllarda buradan obur dallar çıkacak, aşılanmak üzere bırakılan, gövdeciklerin 
besinine ortak olacakları gibi işçiliği de arttıracaktır  
Aşıya hazırlık budaması ve gövde ayıklama, ağacın dinlenmede olduğu (Kasım-Mart) dönemde 
yapılmalıdır. Bırakılan gövdecikler üzerinde aşı yapılacak yer belirlenerek, aşı yerinin altında 
kalacak dallar çıkarılır. Aşı yerinin üzerinde kalan dallar bu dönemde ancak soluk dalını 
besleyebilecek ve ayrıca yaşamını devam ettirebilmek için çok fazla obur dal oluşturarak kök ile 
gövde arasında dengeyi sağlamaya çalışacaktır. Ayrıca kesilen yerlerin yarasını kapatmaya 
çalışarak su harcayacaktır. Bu durumda gövdecik üzerinde aşı için kabuk kaldırma zor olacaktır. 
 

Aşı yerinin üzerinde kalan yan dallar aşılama sırasında kesilmelidir. Bırakılacak soluk dalı, gövdeyi 
besleyecek büyüklükte ve özellikle aşı sürgünü büyüyünceye kadar gövdeyi güneşten koruyacak 
şekilde, güney tarafında bırakılmalıdır. Antepfıstığı üreticileri ve aşı ustalarının, gelişi güzel 
yöneyde soluk dalı bırakmaları sonucu, güneş yanıklığından gövdelerin kararıp yarıldıkları 
görülmektedir  
Ocak şeklinde gelişen antepfıstığı anaçlarında aşılama noktası topraktan 30-40 cm. yüksekte 
olmalıdır. Çok gövdeli anaçlarda aşılama sırasında bir gövdecik soluk dalı olarak hiç 
kesilmemelidir. Aşı sürgünleri ana gövdeyi besleyecek duruma geldikten sonra soluk dalı olarak 
bırakılan gövde çıkarılmalıdır. 
 

Tek Gövdeli Anaçların Aşıya Hazırlanması  
Tek gövdeli antepfıstığı anaçları genellikle kaim gövde ve büyük taç oluştururlar. Bu anaçlarda 
aşıya hazırlık budaması yapılırken mümkün olduğunca kök ile taç arasında fizyolojik dengeyi 
bozmadan, budama 2-3 yılda yapılmalıdır. Budama sırasında, yanlış kesimler sonucu, aşılama 
sahalarında bir çok ağacın kuruduğu görülmüştür. Doğada kendiliğinden yetişen ve milli servet olan 
bu ağaçlardan faydalanabilmek için aşıya hazırlık budaması yapılırken çok dikkatli olunmalı, 
budamada şu işlemler uygulanmalıdır: 
- Budama sırasında gövdeden çıkan ana dallar kesilmeyip ikinci veya üçüncü derecedeki yan dallar 

kesilmelidir. 

- Kesilen her dalın ucunda mutlaka bir soluk dalı bırakılmalıdır  
- Tek gövdeli anaçlarda ağacın yaşına ve taç genişliğine göre ana dallara bırakılan soluk dallarına 
ek olarak, ağacın bir ana dalı hiç kesilmeden soluk dalı olarak bırakılmalıdır. Aşılama işleminden 
sonra aşı sürgünleri gövdeyi besleyebilecek gelişmeyi gösterdikten sonra, bırakılan soluk dalı ana 
gövde ile birleştiği yerden tırnak bırakılmadan kesilmelidir. 
Kalın dalla kesilirken mümkün olduğunca testere kullanılmalıdır. Balta veya tahra ile kesilen 

yerlerde çatlamalar olacağından  kesim  yapılan  dalda kurumalar olabilmekte, çatlak yerlere çeşitli 
zararlı böcekler yerleşebilmektedir. 
Antepfıstıklarında budamalar, ağaçlar yaprağını döktüğü dönemde yapılmalıdır. Tek gövdeli 
anaçlarda aşılama döneminde mümkün olduğunca kalın dal kesiminden kaçınılmalıdır. Ağaç 
gelişme döneminde olduğundan öz suyunu kesim yerlerinden akıtacak ve o dalda kurumalar 
olacaktır  
Tek gövdeli anaçlarda dal kesimlerinden sonra soğuklardan zararlanmayı ve su kaybını azaltmak 
için kesim yerlerine aşı macunu sürülmelidir. Özellikle yapraklı dönemlerdeki yani Ekim ayındaki 
kesimde macun sürülmelidir.  
Sonbaharda aşıya hazırlık budaması yapılan tek gövdeli ağaçlar, bünyelerinde fizyolojik dengeyi 
sağlayabilmek için yan dallarda ve ana dal üzerindeki uyur gözlerden ilkbaharda yeni sürgünler 
oluştururlar. Çok fazla sayıda olan bu sürgünlerden aşılanacak olanlar bırakılarak diğerleri çıkartılır. 
Erken çıkarma yapıldığında sürgünler aynı yıl özellikle Ağustos-Eylül aylarında aşı kalınlığına 
gelebilmektedir. Aşılama için bırakılan sürgünler daim çevresine eşit dağılmalıdır. Böylece ağaçta 
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taç teşekkülü sağlandığı gibi gövdenin de güneşten zararlanması engellenecektir. Aksi takdirde tek 

taraflı bırakılan dallarda kurumalar görülecektir. Aşılama için bırakılan taze sürgün sayısını, ağacın 
taç ve gövde büyüklüğüne göre ayarlayıp, bırakılan her sürgüne bir aşı yapılmalıdır. 
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ANTEPFISTIĞI - III 

 

 

BAHÇE TESİSİ  
 

Antepfıstığı bahçesi 4 şekilde kurulabilir: 
 

1. Doğrudan tohum ekimiyle 

2. Çöğür dikimiyle 

3. Aşılı tüplü fidan dikimiyle 

4.Yabanilerin yerinde aşılanmasıyla 

 

1. Doğrudan tohum ekimiyle 
Bahçe kurulacak alanda, ağaç yerleri işaretlendikten sonra çukurlar açılıp, bu çukurlara kullanılmak 
istenen anacın tohumları sonbaharda ekilir.  
Her çukura en az 3 tane tohum ekilir.  
Ertesi yıl bunlardan en iyi gelişeni bırakılarak ötekiler sökülür. Bu sistemde çöğür kendi yerinde 
geliştiğinden, kök sistemi bozulmamaktadır.  
Bunlar kıraç ve kurak koşullara karşı dirençli olmaktadır.  
Çöğürlerin gelişme durumuna göre dördüncü yıldan sonra aşılama yapılabilir. 
 

2 Çöğür dikimiyle 
Bahçede ağaç yerleri işaretlenip, buralarda çukurlar açıldıktan sonra çöğür dikimi yapılır. Bu 
sistemde 1 veya 2 yaşlı çöğürler kullanılır.  
Çöğürler yerinde tuttuktan sonra aşılama yapılır. Çöğürler dikildikten sonra bunlarda tutma oranı 
düşük olabilir. Bu nedenle, çöğür yetiştiriciliği yapılırken, gevşek yapılı toprakta ve alttan kazık kök 
kesimi yapılarak bu çöğürlerde saçak kök gelişimi teşvik edilmeli, çöğürler sokulurken köklerin 
zararlanmamasına dikkat edilmeli, dikimden hemen sonra bir can suyu verilmeli ve bunlar yaz 
aylarında en az iki kez sulanmalıdır.  
Ayrıca yerine dikilen çöğürlerin üzerine evcik yapılarak tutma oranı artırılabilir. Saçak kökü fazla 
olan, özellikle 1 yaşlı çöğürlerle sonbahar dikimiyle yapılan bahçe tesisinde tutma oranı ve gelişme 
daha iyi olmaktadır. 
 

3. Aşılı tüplü fidan dikimiyle 
Aşılı tüplü fidan ile bahçe tesisi ülkemizde oldukça sınırlı yapılmaktadır. Bu tip fidanlarla kurulacak 
bahçelerin sulanabilmesi gerekmektedir.  
Sulanmayan koşullarda tüplü fidanla yetiştiricilik yapılacağı zaman, sonbahar dikimi yapılmalıdır. 
Taban arazilerde sulanan koşullarda, modern antepfıstığı yetiştiriciliği aşılı tüplü fidanlarla 
yapılmalıdır.  
Bu aşılı bitkiler, çeşide bağlı olarak 4-5 yılda verime yatabilmektedir. Böylece en az 3 yıl daha 
erken verim alınabilmektedir. Yapılan çalışmalarda özellikle 1 yaşlı tüplü çöğür ve yozlarla 
sonbahar dikimlerinde % 100 arazide tutma başarısı elde edilmektedir. 
Yine bu konuda yapılan bir çalışmada 1  yaşlı tüplü çöğürlerle yapılan tesislerde, dikimden 2 yıl 
sonra aşılama yapılmakta ve dikimden 5 yıl sonra Siirt çeşidinden yaklaşık 1 kg verim 
alınabilmektedir   
 

4. Yabanilerin Yerinde Aşılanmasıyla Bahçe Tesisi  
Ülkemizde başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, antepfıstığı yetiştirilen bütün 
bölgelerde çok sayıda yabani Pistacia türleri bulunmaktadır. Bu alanlarda fundalıkların açılması 
sonucu geride kalan yabanilerin aşılanmasıyla yetiştiricilik yaygın olarak kullanılmıştır.  
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Yabani ağaçlar yaşlı olduklarından kuvvetli kök sistemine sahiptir ve aşıya gelmeleri için 
beklemeye gerek yoktur. Öte yandan bunlar aşılandıktan kısa bir süre (3-4 yıl) sonra meyve 
vermeye başlamaktadır. Ancak yabani ağaçlar aşılanırken, aşılanan dişi çeşide uygun erkeklerin de 
bu alanlara aşılanması gerekir. Aksi halde gerek tozlanma ve döllenme gerekse meyve kalitesi 
bakımından sorunlarla karşılaşılabilir. 
 

DİKİM ŞEKİLLERİ 

 

Yoğun (çok sık) Dikim 

İran'da uygulanan bir dikim sistemidir. 6-8 m arayla açılan karıkların (kanalların) iç kenarına 40-50 

cm sıra üzeri mesafede çapraz olacak şekilde tohum ekimi yapılmakta ve çıkan bitkiler yerinde 

aşılanmaktadır. Bu dikim sistemi sulanan koşullarda uygulanmaktadır. Birim alanda çok fazla 
sayıda bitki bulundurularak kök rekabeti sağlanmakta ve böylece bitkiler bodur kalmaktadır. Gerek 
birim alandan fazla ürün alınması, gerekse bitkilerin fazla büyümemesi nedeniyle bakım ve hasat 
işlerinin kolay olması itibariyle iyi bir dikim sistemi olarak değerlendirilebilir  
 

Sık Dikim 
Sulanan koşullarda modern meyve yetiştiriciliğinde birim alandan fazla ürün almanın yollarından 
birisi, sık dikimle yetiştiricilik yapmaktır.  
Bu amaçla 6-8 m sıra arası mesafede ve 1, 2, 3 veya 4 m sıra üzeri mesafelerde dikim yapılır. Sıra 
üzeri 1 veya 2 m bırakıldığında 13-15 yıl içerisinde sıra üzeri kapanabilmektedir. Bu durumda sıra 
üzerindeki bitkilerden bazıları sökülebilir. Bu dikim sisteminde birim alandan fazla ürün alınır.  
P. vera anacının kullanıldığı, değişik dikim aralıklarının denendiği bir araştırmada, 4x8 m. 
aralıklarla dikilen antepfıstıklarına göre 6x8 m ve 8x8 m'de dikilen ağaçların gövde çapı ve taç 
bakımından daha iyi geliştikleri görülmüş, dikimden 19 yıl sonra 4x8 m. dikilen antepfıstıklarında 
sıra üzeri mesafeler kapanmış ve ağaçların gelişmeleri yavaşlamıştır.  
Yine Ceylanpmar'da yapılan bir çalışmada sık dikilmiş Siirt çeşidinde 1x6 m'den dekara 337.15 kg; 
2x6 m'den dekara 330.70 kg; 3x6 m'den dekara 243.31 kg ve 10x10 m'den dekara 97.00 kg ürün 
elde edilmiştir. 
 

Sulanan Koşullarda Dikim  
Sulanan koşullarda yetiştiricilik yapıldığında su ve besin rekabeti söz konusu olmadığından dikim 
aralıkları kurak koşullarda yetiştiriciliğe göre daha dar olabilir. Sıra arası geniş (6-8 m) ve sıra üzeri 
dar (4-6 m) tutulabilir. Sulanan koşullarda yetiştiricilikte hastalıklara dayanıklı anaç ve uygun 
sulama sisteminin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Sulu koşullarda; birim alana fazla ağaç 
dikilmesi, sulama, gübreleme, budama gibi faktörlerle kuru koşullara göre birim alandan 4.5 kat 
daha fazla gelir elde edilebilmektedir  

 

Sulanmayan Koşullarda Dikim 
Kurak koşullarda yetiştiricilik yapıldığında su ve besin rekabetinin olmaması için dikim aralıkları 
geniş tutulmalıdır. Dikim aralıkları, kullanılan anaca göre 6-10 m arasında değişmektedir. Bu 
sistemde genellikle P. vera anacı ve 8x8 m dikim mesafeleri kullanılmaktadır  
 

Dikim 
Antepfıstığında dikim sonbahar veya ilkbaharda yapılabilir. Ancak kışları çok sert geçmeyen 
yerlerde sonbahar dikimi tercih edilmelidir. Çünkü sonbahar dikiminde bitkilerin arazide tutma 
şansı artmaktadır. Antepfıstığında dikim, öteki meyve türlerinde olduğu gibidir. Dikim şekline göre 
sıra arası ve sıra üzeri mesafeler belirlenip, arazide bitki yerleri işaretlendikten sonra 40-50 cm 

genişliğinde 60-80 cm derinliğinde çukurlar açılır. Bu çukurların dibine 1-2 kürek yanmış ahır 
gübresi ve 100 gram 15-15-15 (üç onbeş) gübresiyle karıştırılmış toprak atılır ve dikim yapılır.  
Aşılı fidan dikiminde, aşı yerinin toprak yüzeyinde kalması gerekmektedir. Aşı yeri toprak altında 
kalan fidanlar kurumaktadır. Çöğür dikiminde ise derin dikimin sakıncası yoktur. Dikimden sonra 
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mutlaka can suyu verilmelidir. Dikimle birlikte düzgün gövde ve taç oluşumu için bitkilerin dibine 
herek (kazık) dikilmelidir. 
Dikim yapılırken 8 veya 11 dişi ağaca 1 erkek ağaç gelecek şekilde ayarlama yapılmalıdır  
Erkek ağaçların bahçe içerisindeki yerleri belirlenirken, o yörenin ilkbahardaki hakim rüzgar yönü 
de göz önünde bulundurulmalı ve erkek ağaçlar hakim rüzgar yönünde daha sık dikilmelidir. 
Yağmurların kesilmesinden sonra, fidanların çevresindeki otları temizlemek amacıyla çapa yapılır. 
Diğer kısımlar sürülür. Sıcaklar başlamadan önce, yaz ayları çok sıcak geçen bölgelerde, taze 
sürgünleri güneş yanmalarına karşı korumak için evcik yapılmalıdır. Evciklerin kuzey yönü açık 
olup, diğer yönleri ve üzerleri kapalı olmalıdır. Mümkünse evciklerin taştan yapılması daha iyi 
olmaktadır. Birinci yıldan sonra evciğe pek gerek kalmamaktadır. Dikimin ilk yılında yaz aylarında, 
çöğürlere 4-5 kez su verilmesi iyi bir gelişim için yararlı olmaktadır  
 

 

  
 

ANTEPFISTIĞINDA TOPRAK İŞLEME  
Antepfıstığı yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda, sulama imkanı olmadığı gibi gerek yağışın azlığı 
ve gerekse kuraklıktan dolayı toprak işleme büyük önem kazanmaktadır.  
Antepfıstığında yıllık su tüketimi 803 mm.'dir. Oysa üretimin % 90'ından fazlasının yapıldığı 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yıllık toplam yağış 250-550 mm arasındadır. Bu koşullar altında 
ya sulama yapmak ya da yağışla düşen suyu toprakta muhafaza etmek gerekir. Bu amaçla da toprak 
işleme yapılmalıdır. Toprak işlemeyle kapillarite kırılıp, evaporasyon azaltıldığı gibi, toprak 
yüzeyinde bulunan ve toprak nemini sömüren yabancı otlar da ortadan kaldırılır.  
 

Antepfıstığında toprak işleme şu şekilde yapılmaktadır : 
Kış aylarına girerken 3 veya 5 soklu pullukla derin olarak yapılan kontur (çapraz) sürüm, yağmur 
sularının toprağın alt katmanlarına inmesini sağladığından, yapılması gereken önemli bir sürümdür.  
Özellikle bölge çiftçileri, mahalli deyimle "zemheri sürümü" denilen bu işlemi mutlaka yapmaya 
çalışırlar. Bu sürümün kontur olarak yapılması ve son sürümün eğime dik olması, suyun toprakta 

tutulmasını arttırdığı gibi yüzey akışını % 60, toprak kaybını da % 70-80 oranında azaltmaktadır. 
Ancak, kayalık ve fazla eğimli yerlerdeki antepfıstığı bahçelerinde kontur sürümün yapılması biraz 
zordur. Eğime dik olarak toprak işleme yapılamıyorsa, teraslama yapılmalıdır. 
İlkbaharda 5 soklu pulluk, kültivatör veya kazayağıyla yüzeysel olarak yapılan kontur sürüm, 
yabancı ot kontrolünü ve toprakta kapillaritenin kırılmasını sağlar.  
İlkbahar sürümü genellikle 2 kez yapılır.  
Bunların birincisi Nisan ayında yapılır (Badem çiçeği sürümü). Bu sürüm kış yağmurlarından sonra 
bol miktarda çıkan yabancı otların temizlenmesini sağlamaya yöneliktir. Çıkan otlar bu dönemde 
temizlenmediği taktirde hem su ve besin maddelerine ortak olurlar hem de bu otların çoğu çiçekte 
olduğundan, tohum bağlayıp hızla çoğalmaya başlarlar. Otlar bu dönemde toprağa karıştırıldıkları 
taktirde yeşil gübre olarak da yararlanılır.  
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İlkbaharda yapılan ikinci sürüm ise yine kültivatör veya kazayağıyla, yağmurların kesilmesinden 
hemen sonra (Mayıs ayı) ve toprak tavında iken yapılır. Bu sürümle birlikte bahçeye tapan 

çekilmelidir. Bu sayede toprağın yarılması engellenir, toz malçı yapılmış olduğundan topraktan su 
kaybı azalır ve ayrıca toprak yüzeyi düzgün hale geldiğinden derim sırasında düşen meyvelerin 
kolayca toplanması sağlanır  
Killi toprak yapısına sahip bahçelerde toprak neminin azalmasıyla birlikte özellikle Temmuz ayında 
yüzeyden başlayarak aşağıya doğru toprakta yarılmalar (çatlama) meydana gelmektedir. Bu 
yarıklardan toprak neminin kaybolmaması için Temmuz ayında kültivatör veya kazayağıyla birlikte 
tapan çekilerek yapılacak olan son bir sürümle toprak işleme tamamlanmış olur.  
Sürüm yapılamayan yerler (ağaçların gövde çevresi) ilkbaharda bellenmeli veya çapalanmalıdır. 
Antepfıstığında  toprak  işlemesi  zamanında ve gerektiği gibi yapılmadığı taktirde, ağacın vegetatif 
gelişmesi önemli düzeyde  azalır,  ürün kaybı meydana gelir,  iç meyve randımanı düşer, hastalık ve 
zararlılara karşı ağacın direnci azalır. 
 

ANTEPFISTIĞINDA SULAMA 

 

Antepfıstığı üretiminin yoğun olarak yapıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, antepfıstığı 
bahçelerinde sulama yapılmamaktadır. Ancak GAP'in devreye girmesi ile birlikte teknolojik 
gelişmelere paralel olarak sulama gündeme gelmiştir. Üreticilerin çoğu, sulama yapıldığı taktirde 

ağaçların kuruyacağını düşünmektedirler. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü deneme bahçelerinde 25 
yıldan bu yana sulama yapılmasına karşın, sulama kaynaklı ağaç kurumalarına rastlanmamıştır. 
Fakat sulama suyunun gövde ile temas etmesi durumunda, kök boğazında Phytophthora parasitica 

zararından dolayı ağaçlarda kurumalar meydana gelebilmektedir. Suyun taç izdüşümünün dışına 
verilmesi durumunda herhangi bir zararlanma görülmemiştir.  
Antepfıstığı ağaçlarının kökleri anacın türüne bağlı olarak 5-6 m derine inebildiğinden kurağa 
dayanabilmektedir. Güneydoğu Anadolu bölgemizde 250-550 mm olan toplam yağışın çoğu, 
vejetasyon dönemi dışında düşmektedir.  
Antepfıstığında iyi bir verimin yanısıra, çıtlama oranı yüksek, kaliteli ve dolgun meyve elde 
edilmesi için sulamanın yapılması zorunludur. A.B.D.'de yapılan bir çalışmada, yıllık yağış 
toplamının 400 mm'den az olduğu yıllarda, ağacın tüm yapraklarını dökerek terlemeyi azaltmaya 
çalıştığı belirlenmiştir. Yıllık yağışın 200-250 mm olduğu Cezayir'de sulama yapılmadan 

antepfıstığınm yetiştirilebildiği belirtilmektedir. Benzer olarak Şanlıurfa - Ceylanpmar'da 200-300 

mm'lik yıllık yağışla antepfıstığı yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
 

Antepfıstıkları İçin Uygun Sulama Yönteminin Seçimi 
Sulama sistemlerinin uygulanabilirlik koşulları veya diğer bir anlatımla sisteme etki eden faktörler, 
sulama yapılacak arazinin büyüklüğü ve gereksinim duyulan toprak işleme metotlarıyla doğrudan 
ilişkilidir. 
Antepfıstıkları için yüzey sulama (basınçsız) ile yüzeyaltı (basınçlı) sulama sistemlerinin her ikisi 

de, belirli uygulanabilirlik koşulları sağlandığı takdirde kullanılabilir. Ancak suyu ve sulama miktar 
ve zamanın; daha verimli kullanan sistemler, Basınçlı (mini sprink ve damla) sulama sistemleridir. 
 

Yüzey Sulama Sistemleri 
Yüzey sulama (toprak üstü) sistemlerinden olan salma ve karık sulama sistemlerinin masrafları 
oldukça düşüktür. Bununla beraber, bu sistemlerde kullanılan sulama suyunun üniform (homojen) 
olarak uygulanması, antepfıstığı bahçelerinin farklı toprak yapısından kaynaklanan infiltrasyona 

(derine süzülme) ve bahçe toprağının su tutma özelliklerine bağlıdır.  
İyi bir yüzey sulama uygulamasını yapmak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
- Üniform (homojen) bir su dağılımı ve depolaması sağlamak için bahçe toprağını küçük parsellere 
ayırmak, 
- Herbir ağaç sırası için bir adet boşaltma vanası kullanmak, 
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- Yüzey sulama sistemini planlamak ve böylece suyun, ayrılan küçük parselin başından sonuna 
kadar daha kısa sürede ilerlemesini sağlamak. 
- Bahçe eğimini  sulamaya uygun hale getirmek, gerekirse tesviye yapmak  

 

Basınçlı Sulama Sistemleri 
 

a) Yağmurlama (Sprink) Sulama 
Yağmurlama sulamanın değişik tipleri vardır. Antepfıstıkları için kullanılabilen bu sulama 
sistemleri; Hortumla çekilen sulama sistemleri, Elle taşınabilir aliminyum yağmurlayıcılar ve Sabit 

düzen yağmurlama sistemleridir. 
Hortumla çekilen ve elle taşınabilen aliminyum sulama sistemleriyle, antepfıstığı bahçeleri parseller 
halinde sulanabilir. Bahçenin bir bölümü sulandıktan sonra, sulama sisteminin diğer bir bölüme 
taşınmasıyla tüm bahçe sulanabilir. Ancak bu işlem bir emek ister. Bunların ilk tesisi masrafları, 
sabit düzen yağmurlama sistemlerine göre daha düşüktür. 
Avantajları;  
1 -Düzensiz, engebeli arazilerde sulama yapmaya olanak sağlar. 
2-Üniform (homojen) bir sulama yapmaya olanak sağlar. Bu sistemde sulanan arazinin her tarafı 
yaklaşık olarak aynı miktarda su alır. 
3-Her sulamada daha küçük bir su derinliği ile daha sık sulama yapılmasına olanak sağlar. 
4-Bahçe toprağı üzerinde tam bir örtme sağlayarak, örtü bitkilerinin de su kullanmasına izin verir. 
5-Sabit sistem yağmurlayıcılar dondan korunma sağlar.  
Dezavantajları;  
1 -İlk tesis masrafları yüksektir. 
2-Basınçla çalıştığı için yüzey sulama sistemlerine göre enerjiye gereksinim duyar. Bu da ek masraf 

getirir. 

3-Yağmurlamada kullanılan su, tuzluluk yönünden iyi kalitede olmalıdır. Bu tuzların fazla miktarda 
olması yapraklarda deformasyona neden olur. 
 

b) Mikro Sulama Sistemleri 
Mikro sulama sistemleri; yüzey damlatıcıları, toprakaltı damlama ve mikro yağmurlayıcılardır. 
Meyveli ağaçlarda (antepfıstığı, kayısı, badem v.b.) daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Bu 
sistemler, bahçe toprağının sadece bir bölümünü ıslatır. İyi bir sulama için bahçe toprağının % 40-

60'inin ıslatılması tavsiye edilir.  
Avantajları;  
1 - Diğer bütün sulama sistemlerine göre daha yüksek bir uygulama uniformitesi sağlar. 
2- Sulamanın miktar ve zamanını kontrol etme olanağı sağlar. Ağacın ihtiyaç duyduğu miktardaki 
suya denk miktarda su, günlük olarak küçük ve sık sulamalarla uygulanabilir. Eğer doğru su miktarı 
kullanılmış ise derine süzülme kayıpları ve düşük uygulama oranları da en aza indirilmiş olur. Sık 
sulama, optimal ağaç performansı için mükemmel bir toprak suyu kondisyonu sağlar. 
Düzensiz, engebeli araziler kolaylıkla sulanır. 
Bahçe toprağının sadece bir bölümü sulandığından, yabancı ot oranı en az düzeydedir. 
 

Sulama sisteminin seçimini sınırlayan, en önemli faktörlerden biri, sulanacak arazinin coğrafik 
durumudur. Düzgün olmayan arazilerde yağmurlama ve damla sulama sistemleri, daha düzgün 
arazilerde ise bu sistemlerin yanısıra, toprak yapısı, su kaynağının durumu, su iletim ve uygulama 
maliyeti gibi konular da göz önüne alınarak uygun sulama sistemi seçilmelidir.  
Ancak hangi sistem tercih edilirse edilsin, ağaç gövdesine kesinlikle suyun temas etmemesi gerekir. 
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ANTEPFISTIĞINDA GÜBRELEME 

 

Ülkemizde üretilen Antep fıstığının % 90'dan fazla kısmı, Güneydoğu Anadolu bölgemizin 

sulanmayan, ya da sulanamayan arazilerinden elde edilir.  

Bu bölgede fıstık yetiştirilen bahçelerde toprakların 1/3'ü sığ olup, sadece A horizonu ihtiva 
etmektedir. Yapılan sürvey çalışmaları , toprakların organik madde ve fosfor kapsamlarının az, 
potasyum ve magnezyum kapsamlarının bir iki ünite dışında yeterli olduklarını göstermiştir. Bu 
bölgede toprakların kireç kapsamları yüksek ve çok yüksek bulunurken, toprak reaksiyonları orta ve 
ekstrem alkali bulunmuştur. 
 Bu bölgenin gübreleme yönünden dikkati çeken bir başka özelliği de, yağışlardır. Bölgenin uzun 
yıllar yağış ortalaması, 250-550 mm arasındadır.  
Antep fıstığının derin köklü bir bitki oluşu da, gübreleme prensiplerinde göz önünde 
bulundurulması gereken bir başka özelliktir. Nitekim bu ilkeler dikkate alınmadığından, Antep 
fıstığı ile ilgili olarak geçmişte yapılan pek çok denemelerden, bir netice alınamamıştır. Bu durumu, 
Antep fıstığının gübreden yararlanmadığı şeklinde değil de, gübreleme ile ilgili prensiplere dikkat 
edilmediği için, gübreden yararlanamadığı şeklinde değerlendirmek daha uygun olur.  
Çünkü yağışın yetersiz olduğu bir bölgede yüzeyden yapılan bir.gübrelemede, gübrenin çok derine 
giden köklere ulaşması ve bitkiye yarayışlı olması mümkün değildir. 
" Antep fıstığının kökleri genç fidanlarda bile çok aşağıdadır. Bu nedenle yüzeyden gübreleme ile 
çoğunlukla, genç fidanlara bile etki edilemediği görülmüştür. Şu halde yeteri miktarda, zamanında 
ve uygun şekilde yapılacak gübrelemeden yarar beklenmelidir.  
Meyvelerini bir yıllık dallar üzerinde oluşturan bu meyve türümüzde, her halde sürgün gelişmesine 
yardım edecek bir gübreleme, verimlilik açısından yararlı olacaktır. Antep fıstığı ile gübreleme 
çalışmaları yapan değişik araştırıcılar yaptıkları çalışmalarda, gübreleme ile gelişme ve verimin 
arttığını, kalitenin düzeldiğini belirtmişlerdir.  
Antep fıstığının önemli bir sorunu olan periyodisite, verimin fazla olduğu yılda meyve gözlerinin 
dökülmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunda çeşitli etkenler yanında, bitki besin elementlerinin de 
önemli etkisi vardır. Meyve gözü dökümü, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında artmaktadır. Bu 

aylarda meyve içi hızla gelişerek olgunluğa doğru gitmektedir. İşte bu sırada bitkide mevcut 
karbonhidratları, öncelikle meyve tüketmekte ve meyve gözleri yeterince beslenemeyerek 
dökülmektedir. Yapılan çalışmalarda, ağacın verim yükü ile meyve gözü dökümü arasında önemli 
bir ilişkinin olduğu, topraktan azot, çiftlik gübresi ve yapraktan püskürtmenin birlikte 
uygulanmasının meyve gözlerinin dökülmemesine etkili olabileceği belirtilmiştir.  
Antepfıstığı ağaçlarına ne kadar gübre verilmesi gerektiği önemli bir konudur.  

Bunun için önce bahçemizden uygun şekilde alınan toprak örnekleri analiz ettirilmelidir.  
İyi bir gübreleme tavsiyesi için sadece toprak analizleri de yeterli değildir. Yaprak analizleri de 
yapılarak, her iki sonuç karşılaştırılmalı ve ona göre gerçekçi tavsiye yapılmalıdır. Bazen sadece 

toprak analizleri yanıltıcı olabilir. Herhangi bir besin elementi toprakta mevcut olmasına rağmen, 
çeşitli nedenlerle bitki tarafından alınamayabilir. Yani toprak analiz sonuçlarına göre yeterli besin 
elementi toprakta mevcuttur. Fakat çeşitli nedenlerle bu besin elementleri, bitki tarafından 
alınmamaktadır. Bu durumu yaprak analizleri yaptırarak değerlendirmemiz gerekir. 
Antep fıstıklarında en uygun yaprak örneği alım zamanı, meyvelere ben düşmeye başladığı 
Temmuz ayının ikinci yarısıdır. Bu zamanda ağaçların dört yönünden ve omuz hizasındaki uç 
sürgünlerin ortalarındaki birleşik yaprak demetlerinden (1 veya 2 çift karşılıklı ve 1 adet uç yaprak 

olmak üzere) her bahçe için 25 ağaçtan alınan yaprak örnekleri temizlenip kurutularak derhal 

analize gönderilir,  
 

Azot Uygulamaları  
Azot uygulamasında amonyum sülfatın tercih edilmesi daha uygundur.  
4 kg/ağaç amonyum sülfat uygulamasından en iyi neticeyi almışlardır. Ağacın yaşına göre 2-5 

kg/ağaç amonyum sülfat önerilebilir.  
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Şubat ayında ağaç gövdesinin yaklaşık 1 m. çapındaki kısmının dışında kalan taç izdüşüm alanına 
gübre serpilerek, hemen toprağa karıştırılmalıdır.  
Yağışın az olduğu bölgelerde Ocak ayında da verilebilir.  
Tam verimdeki (37 yaşında) ağaçlara fosforlu gübre olarak, ağaç başına 2 kg triple süper fosfat 
uygulanmıştır. Ağaç taç izdüşümünün dış çevresine açılan banta uygulama yapılması önerilir (20-30 

cm derinliğinde ve 25-30 cm genişliğinde). Açılan bu bant, triple süper fosfat gübresi üzerine 60 kg 

ahır gübresi (yanmış) verilerek kapatılabilir. Ancak bu bandın açılması önemli oranda işçilik 
masrafı gerektirmektedir. Bunun için bahçelerde ağaçların taç izdüşüm alanlarının dış kenarlarına 
pullukla açılan sağlı sollu hatlara uygulama yapılabilir  
 

Fosfor Uygulamaları  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki antepfıstığı bahçelerinde gerek toprakta, gerekse yaprakta fosfor 
noksanlığı görülmüştür. Bunun önemli nedenleri olarak, toprakların kireççe zengin olmaları, toprak 
pH 'sının alkali özellikte olması ve fosforun topraktaki hareketsizliği gösterilebilir. 30-60 cm toprak 

seviyesinde 7 ppm'den daha az P (fosfor) içeren topraklara fosfor uygulaması yapılmalıdır. Bazı 
antepfıstığı bahçelerinde toprak kalınlığı 10 cm dir. Kireç kayası çok yüzeydedir. Sonuçta fosforun 

bitki tarafından alınması güçleşmektedir. Yapraktan fosfor uygulamasının yapılması önerilebilir.  
 

Potasyum Uygulamaları  
Antepfıstığının yoğun olarak yetiştiriciliğinin yapıldığı bölge topraklarının potasyum içerikleri 
genellikle yüksektir. Eksikliğin olduğu bahçeler de vardır. Noksanlığın olduğu bahçelerde, 
ağaçların yaşı ve toprak yapısı göz önüne alınarak 0.5-1.5 kg potasyum sülfat gübresi önerilebilir. 
Potasyum uygulaması fosforla birlikte yapılabilir.  
 

Organik Madde Uygulamaları  
Antepfıstığının yetiştiği bahçelerin organik madde (OM) kapsamları genellikle düşüktür. Organik 
madde, toprak strüktürünü düzelterek, diğer besin elementlerinin kökler tarafından alınmasını 
kolaylaştırır. Toprağın su tutma kapasitesini arttırır.  Organik madde kaynağı olarak ahır gübresi, 
mümkünse her yıl kullanılmalıdır. Yanmış ahır gübresinden 60 kg/ağaç uygulamasının, verimi 
arttırdığını ve meyve gözü dökümünü azalttığı belirtilmektedir.  
Ahır gübresi uygulanan yerlerde toprak nemi daha uzun süre muhafaza edilebilir. Kuru koşullarda 
yetiştirilen antepfıstığı ağaçlarının kökleri nemli yere doğru gelişirler. Buradan su almak için gelen 
kökler, diğer besinleri de birlikte alırlar. Bu nedenle diğer ticari gübrelerle birlikte uygulanan ahır 
gübresinin katkısı daha büyüktür.  
Açılan bantlara önce kimyasal gübreler verilip, üzerine ahır gübresi uygulandıktan sonra bantların 
toprakla kapatılması ideal bir gübreleme yöntemidir  
 

Mikro Element Uygulamaları  
HCl kullanılarak pH'sı 3'e ayarlı ve % 2'lik dozda, yapraktan sprey şeklinde 3 kez uygulanan Demir 

Sülfat (kara boya), yapraktaki demir (Fe) düzeyini en fazla arttıran (55 ppm) uygulama olmuştur. 
Bu uygulamanın, maliyeti öteki uygulamalara göre daha düşük olmuştur. 
Ocak-Şubat aylarında ağaç taç izdüşümüne açılan banda, topraktan verilen 4 kg/ağaç ve 6 kg/ağaç 
demir sülfat uygulamaları da demir noksanlığını gidermiştir. Bu uygulamaların da maliyeti düşük 
bulunmuştur   
Aynı şekilde topraktan Fe-EDDHA (100 g, 200 g, 300 g/ağaç) ve yapraktan Fe EDTA şelatlarmın 
tüm uygulamaları (%1 ve %2 doz) demir noksanlığını giderilebilmektedir. Ancak bu preparatların 
pahalı olması, maliyeti arttırmaktadır. 
Yapraktaki Fe seviyesiyle, meyvenin 100 dane ağırlığı arasında olumlu korelasyon bulunurken, % 

çıtlama oranı ve % iç meyve randımanı arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Ancak, 
topraktan 6 kg/ağaç olarak yapılan uygulamaların % çıtlama oranı ve % iç meyve randımanını diğer 
uygulamalara göre arttırdığı saptanmıştır  
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Yapraktan ilk uygulama, çiçeklenme başlangıcından yaklaşık 1 ay sonra başlayıp, 15 gün ara ile 2 
kez daha yapılmıştır. Yapılan bu uygulama neticesinde verim ve meyve kalitesinde önemli 
iyileşmeler sağlanırken, periyodisite azalmış ve ağaçların sürgün uzunlukları artmıştır. 
 

Antepfıstığında Besin Elementleri Noksanlığı ve Belirtileri 

 

Azot Noksanlığı: Antepfıstığı yapraklarında % 1.8 den daha az N (Azot) bulunması durumunda 
noksanlık belirtileri başlamaktadır. Antepfıstığında normal yapraklar koyu yeşil renklidir. Azot 
noksanlığının ilk başlangıcında yapraklar açık kırmızı renk almaktadır. Biraz ileri safhasında 
yapraklar sararmaya başlamaktadır. Daha ileri safhada yaprak damarları ve damarlar arası tamamen 
sararıp, yapraklar erken dönemde dökülmeye başlamaktadır. Özellikle meyve yükünün fazla olduğu 
dallarda yaprakların zamanından önce dökülmesiyle, o daldaki meyve gözleri de tamamen 
dökülmektedir. Azot noksanlık belirtileri, yaşlı yapraklarda daha erken başlamaktadır. N 
noksanlığında sürgünler kısalmakta ve yapraklar küçülmektedir  
Fosfor Noksanlığı: Yapraktaki fosfor düzeyi % 0.08'in altına düştüğünde, noksanlık belirtileri 

başlamaktadır. Noksanlık, nekrotik leke şeklinde yaşlı yaprağın uç ve orta kısımlarında açık 
kahverengileşme şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
İleriki safhada nekrotik lekeler birleşerek, yaprağın ucundan orta kesimlere doğru genişleyerek, 
yaprağı  kurutabilmektedir. Bu  şekildeki ağaçlarda meyve gözleri dökülmektedir. Ertesi yılda da 
meyve gözü oluşumu azalmakta veya hiç olmamaktadır. 
Potasyum Noksanlığı: Yaprakta % 0.4 den daha az potasyumun bulunması durumunda ilk K 
(potasyum) noksanlığı belirtileri başlamaktadır. Yaşlı yaprakların ucunda veya uca yakın yerlerinde 
kirli kahverengi nekrotik lekeler şeklinde görülmektedir. İleri dönemde yaprağın ortalarına doğru 
ilerlemektedir. Yapraklar genellikle normal büyüklükte uç kısmı biraz sivridir. Ancak, zamanından 
önce dökülmeler söz konusudur. Fosfor noksanlığındaki belirtilerden en önemli farkı, yapraktaki 
lekelerin daha kirli ve yanmış görünümünde olmasıdır. Yaprak damarları arasındaki lekeler belli bir 
süre devam etmektedir. Toprakta 100 ppm'den daha az K2O bulunması durumunda yukarıda 
belirtilen noksanlıklar görülmektedir. 
Demir Noksanlığı (Kloroz): Yapraktaki demir kapsamı 43 ppm'in altına düştüğünde demir 
noksanlığı başlamaktadır. Damarlar yeşil, damarlar arası sarıdır. İleri  safhada damarlar arasındaki 

sarılık  ilerler. Daha ileri safhada yapraklar tamamen kuruyabilmektedir. Azot noksanlığında da 
yapraklarda benzer sararmalar gözükmektedir. Azot noksanlığında yaprağın tümü sararırken, demir 
noksanlığında damarlar yeşil kalmaktadır.  
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ANTEPFISTIĞINDA BUDAMA 

 

Budanmadan kendi haline bırakılan antepfıstığı ağaçları, çalımsı, sık dallanan, yere yakın ve 
makineli tarıma imkan vermeyen bir şekil almaktadır.  
Pistacia cinsine giren ağaçlar reçineli olduklarından, aşırı dal kesiminden hoşlanmazlar. Bu nedenle 
ileri dönemlerde kaim dal kesimine meydan vermemek için budamanın fidan devresinde 
başlatılması gerekmektedir  
 

 
 

Şekil Budaması  
Bahçe tesisi aşılı tüplü fidan ile yapılmış ise, dikimden 2-3 yıl sonra, çöğür dikilerek yapılan 
tesislerde ise aşılamadan 2-3 yıl sonra şekil budaması yapılmalıdır. Dikimden veya aşıdan sonra, 
fidanlar düzenli sürgün vermektedir. Bunlara ilk yıl fazla müdahale edilmemelidir.  
Fidan fazla boylanmışsa, birinci yılın sonbaharında 80 - 90 cm'den tepesi kesilir. Ertesi yıl 
sürgünler oluşur. Bunlarda şekil budaması 2. yılda yapılabilir.  
Fidan fazla boylanmamış ise bu işlemler birer yıl sonraya bırakılır. Bir yıl önce tepesi kesilen fidan, 
ertesi yıl fazla sayıda sürgün vermektedir. Bu sürgünlerden gövde üzerinde 15-20 cm aralıklarla, 
mümkün olduğunca eşit dağılanlardan üç tanesi, birde dik gelişen doruk dal bırakılarak diğerleri 
kesilir. Ağaç üzerinde bırakılan dalların düzenli gelişmesi sağlanır. Seçilen her ana dal, bir ağaç gibi 
düşünülerek, aynı sistem bunlara da uygulanır. 
Özellikle kuru koşullarda yetiştiricilikte yavaş gelişme olduğundan şekil oluşturduktan sonra fazla 
kesimden kaçınılmalıdır. Fazla kesim yapıldığında verime yatmada gecikme olmaktadır. Gövde 
üzerinde bırakılan ana dalların 45° açı ile gelişmeleri sağlanmalıdır. Böylece dengeli taç 
oluşmaktadır.  
Çok ılık gelişen yan dalların açısı eğme veya araya gergi hereği sıkıştırma ile genişletilmelidir. 
Geniş açı yaparak gelişen dalların ise bağlama yapılarak açıları daraltılmak ve daha düzenli 
gelişmeleri sağlanmalıdır. 
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Gelişmiş Ağaçlarda Ürün Budaması  
Gelişmiş antepfıstığı ağaçlarında budama genel olarak verimli yılın sonunda, yaşlanmış, zayıf 
gelişen 3-4 yaşlı dal kesimi ve kuru dal çıkarma şeklinde yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan budama 
ağaçta genç dal gelişimini teşvik etmektedir. Antepfıstıklarında ürün 1 yaşlı dallardan alındığından 
ağaç sürgün oluşturmaya teşvik edilmelidir. Bunun için mutlaka her yıl düzenli budama 
yapılmalıdır. Antepfıstıklarında, bazı üreticiler, kuru dalların kolay ayırt edilmesi açısından hasattan  
hemen  sonra  budama  yapmaktadırlar. Erken  dönemde  yapılan  budamalar,  kesim yerlerinden 
ağacın öz suyunun kaybolmasına neden olmaktadır.  
Hasattan yaprak dökümüne kadar ki, 2 aylık dönemde de ağacın yaprakları ile kendini beslemesi 
gerekirken, buna engel olunmaktadır. Antepfıstığı bahçelerinde görülen önemli budama 
hatalarından biri de sürümde kolaylık sağlaması açısından sürekli toprağa yakın dalların 
çıkarılmasıdır. Bu şekilde kesilen ağaçlarda taç yüksekliği çok fazla olmakta, ağaç dibini 
gölgeleyememekte ve toprak neminin kaybolmasını engelleyememektedir.  
Halbuki yere yakın, taç oluşturularak doruk dalı korunarak budanan ağaçlar, hem dibini 
gölgelemekte hem aşırı sıcakların ana gövdelerde yanma veya dolu zararından zararla olmamaktadır. 
Özellikle tepe dalları kesilerek ortası açılan ağaçlarda, yere paralel ve geniş açılı dallarda güneş 
yanıkları ve yapraksız mevsimde yağan dolu zararına rastlanılmaktadır. Budama yapılırken mutlaka 
bu olumsuzluklar düşünülerek dal kesimleri ve dal bırakma işlemleri yapılmalıdır. 
Yapılan düzenli budamalar neticesinde hem ağacın ekonomik ömrü uzamakta hem verim kısmen 
artmakta (% 12 kadar) hem de kalite iyileşmektedir. Ayrıca ağaç taç gelişimi kontrol altında 
tutularak, düzenli budanmış ağaçlardan daha fazla verim alınabilmektedir. Bu şekilde hem arazinin 

işlenmesini, hem de ilaçlama, hasat ve budama gibi kültürel işlemlerde kolaylaştırmaktadır 
Meyve dallarına (tamamen çiçek gözü içeren dal) hiç müdahale edilmemesi, sürgün dallarının üç 
göz üzerinden kesilmesi, böylece yan sürgünlerin daha kuvvetli olması, altta meyve gözü, uç 
kısımlarında sürgün gözü bulunan karışık dallarda ise meyve gözlerinden hemen sonraki 2-3 tane 

sürgün gözü bırakılarak dal ucunun kesilmesi iyi netice vermiştir. Böylece verim alanı merkezden 
uzaklaşmayıp dallar da çıplaklaşmamaktadır.  
A.B.D.'de makinalı budama yapan Ferguson ve ark. (1980), ilk yıl verim çağındaki ağaçlarda 
verimin azaldığını, daha sonraki yıllarda yeni sürgün oluşumu sonucu verimde önemli oranda artış 
olduğunu belirtmektedirler.  
Özellikle zayıf gelişen ağaçlarda çok fazla sürgün ve dal kesimlerinden kaçınılmalı, 3-4 yaşlı, 
birbirinin aleyhine gelişen dallarda seyreltme yapılmalıdır. Çok fazla sürgün ve dal kesildiğinde 
çahlaşma olmakta ve meyve gözü oluşmamaktadır. Yıllık sürgünlerde tepe kesimleri 25-30 cm 

uzunluğundaki sürgünlerde yapılmalı, daha küçük sürgünlerde ise tepe kesiminden çok, sürgün 
seyreltmesine gidilmelidir. 

Antepfıstıklarında yapılan budamada, özellikle yaşlı dal kesimlerinde meyve gözü de 
çıkarıldığından üreticiler bunları budamaktan kaçınmaktadır. Budananlarda  salkım başına  30 

meyve tutumu sağlanırken, budanmayan ve zayıf gelişen ağaçlarda 12-15 meyve tutumu 

görülmektedir.  
Ayrıca budanmadan bırakılan ağaçlardan daha küçük meyve alınmakta, çıtlama oranı ve randıman 
düşük olmaktadır. Budanmayan ağaçlarda meyve alınan taç yüzeyi sadece ağacın dış cephesi 
olurken düzenli budanan ağacın tacının tamamından ürün alınabilmektedir.  
Yine düzenli budanan ağaçlarda % 12-17 oranında ertesi yılda verim alırken budanmayan 
ağaçlardan ertesi yıl hiç verim alınamamaktadır  
 

Gençleştirme Budaması  
Yaşlı ve zayıf gelişen ağaçlarda kuvvetli gelişen sürgün az olacağından, yeni sürgün oluşumunu 
teşvik etmek amacıyla, ağacın fizyolojik dengesini fazla bozmadan, yaşlı dal kesimi yapılmaktadır. 
Bu işlem 2-3 yılda tamamlanmalıdır.  
Sürgün gelişimi sağlandıktan sonra ağacın taç yapısını bozmadan, yeterli havalanma ve ışıktan 
yararlanma için sık gelişen sürgünler seyreltilmelidir.  
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Yeni oluşan sürgünlerin merkezden uzaklaşmaması ve yan gözlerden çıkan sürgünlerin yeterli 

düzeyde kuvvetli olması için sürgün uçları kesilmelidir.  
Gençleştirme amacıyla yapılan budamada ağaçta, ana dallarda ve kesim yapılan her dalda mutlaka 
soluk dalı bırakılmalıdır.  
Kalın dal kesimi yapılan her yere aşı macunu sürülmelidir. 
 

ANTEPFISTIĞI HASADI 

 

Antep fıstığı meyvelerinin olgunluğu, dıştaki kabuğun (epikarp) parlaklıktan matlığa dönüşmesi ve 
kırmızı kabuğun yumuşayarak sert kabuktan ayrılmasıyla belirlenir.  
Ayrıca içli meyvelerde dış kabuk parmaklar arasında sıkılınca, kolayca ayrılmakta, içi boş (fıs) 
meyvelerde dış kabuk oldukça sert ve iç kabuğa yapışık olmaktadır. 
Herhangi bir bitkinin belirli bir gelişme evresini tamamlaması için belli bir sıcaklık enerjisi 
toplamına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı hesaplamak için, belirli bir temel sıcaklığın (minimum 
gelişme-eşik sıcaklığı) üzerindeki günlük sıcaklık derecelerinin toplamı alınmaktadır. Birimi "gün-

derece"dir. "Etkili sıcaklık toplamı isteği" hesaplamalarında antepfıstığı için +12°C esas alınır 
 

 
 

Antep fıstığında meyveler, bileşik salkımlar üzerinde bulunur.  
Cumba diye de isimlendirilen bu salkımlarda meyveler, aynı zamanda olgunlaşmazlar.  
Olgunlaşma, önce cumbaların uç kısımlarındaki meyvelerde başlar.İlk önce olgunlaşan bu meyveler, 
salkımın diğer kısımlarındaki meyveler olgunlaşıncaya kadar, ağaç altına dökülebilirler.  

Ağaç altına dökülen bu meyveler, diğer meyveler hasat olumuna gelinceye kadar kururlar. Bu 
durum hasat için bir olumsuzluk değildir.  
Ağaç altına dökülen bu meyvelerin miktarı, hasada başlamasında bir kriter olarak dikkate alınabilir.  
Şayet Antep fıstığı bahçelerinde hasat bir kere de yapılacaksa, ağaçtaki meyvelerin yaklaşık % 3'ü 
yere döküldüğünden, hasada başlanmalıdır.  
Karaca (1990), ağaç olumuna gelen meyvelerde kuru iç ağırlığı ve yağ miktarının en yüksek 
düzeyde olduğunu söyleyerek bu devrede hasadın bir hafta içerisinde tamamlanması durumunda, 
kalite ve randıman kayıplarının en aza indirilmiş olacağını belirtmektedir  
 

Erken hasat edilen meyvelerde  

İç rengi daha yeşildir. Hasat olumuna doğru yaklaştıkça, bu yeşil renkte, açılmalar görülür. Antep 
fıstığı meyve içlerinde yeşil renk, her zaman aranılan bir özelliktir ve yüksek fiat bulur.  
Bununla birlikte zamanından önce yapılan hasatta meyve, içini iyi doldurmaz, güç kurur. Kuruyan 
meyvenin içleri buruşur ve dolayısıyla şekil ve görünüş bozuklukları ortaya çıkar.  
Meyve iç randımanı düşük olur.  
Ayrıca erken hasatta, meyvenin en dışındaki kırmızı kabuğun, sert kabuktan ayrılması (kavlaması) 
güçleşir ve sert kabukta lekeler ortaya çıkabilir  
 

Meyve hasadı zamanından sonraya kalırsa,  
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Meyve dış görünüşü çekiciliğini kaybetmekte, sert kabukta lekeler görülmekte, meyve iç renginde 
açılmalar belirginleşmekte ve kalite düşmektedir.  
Ayrıca geç hasatta, karga ve sincap gibi çeşitli hayvanların zararları artar, yere düşen meyveler 
çeşitli nedenlerle ziyan olur.  
 

Hasadı olabildiğince erken yapma, harmanlama ve kurutma işlemleri için zaman kazandırır ve 
sonbaharın çeşitli iklim olaylarından en az etkilenilir.  
Hava şartlarına bağlı olmakla birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hasada, Ağustos sonu - 

Eylül başında başlanır. Ancak Fırat vadisi gibi daha sıcak mikroklimalarda, olgunlaşma Ağustos ayı 
ortalarında tamamlanır.  
Hasat başlangıcından 15 gün kadar önce ağaçların altındaki ot, yaprak, çalı, çırpı, taş v.b. tırmıkla 
temizlenmeli; hatta mümkünse toprak bastırılmalıdır. Böylece, yere düşen meyvelerin kolaylıkla 
görülüp toplanması için bir ortam hazırlanmalıdır. Hasada başlamadan önce erken olgunlaşarak 
hasattan önce ağaç altına düşen meyveler toplanır. Sonra ağaç altına yaygı (şal) açılır. Bu işlem hem 
hasadın kolaylaştırılması, hem de kayıpların önlenmesi bakımından yararlıdır.  
Ağaç dallarına sırıkla vurarak hasat yapmak, doğru değildir. Bu şekildeki hasatta dallarda yaralar 
açılır, ertesi yıl ürününü oluşturacak meyve gözleri (karagöz) zarar görür ve ürün veriminde 
kararlılık bozulur. Bu durum ayrıca, hastalık ve zararlılar içinde uygun bir ortam meydana getirir. 
Antep fıstığı hasadı, cumba diye de adlandırılan meyve salkımlarının tek tek elle koparılması 
şeklinde yapılır. Meyve salkımları, dalla birleşme yerine yakın bir yerden tutulur ve salkım, eğimin 

ters yönüne bükülür. Bu dönemde salkımların, dalla birleşmeleri zayıflamıştır. Bu nedenle bu 
bükülmeyle salkım, dalından kolayca ayrılır. Koparılan salkımlar, ağaç altına serilen yaygı üzerinde 
toplanır.  
Yukarı kısımdaki meyvelerin toplanması için ya ağaca çıkılır, ya da üç ayaklı merdivenler kullanılır. 
Salkımdaki meyveleri silkerek, ya da tek tek elle toplamak doğru değildir. Bu şekildeki hasatta 
salkım sapları, üzerindeki boş meyvelerle ağaçta kalmaktadır. Antep fıstıklarında içi boş olan 
meyveler, meyve salkımına çok kuvvetli tutunurlar ve silkme ile düşmezler. Bu şekilde ağaç 
üzerinde kalan salkım sapları ve boş meyveler, kuruyarak kışın zararlılar için iyi bir barınak 
oluştururlar. Bu nedenle ağaçta hiç hasat edilmemiş meyve bırakmayarak, ağaçtaki içli veya içsiz 
tüm meyveler toplanmalıdır. 
 

Diğer Üretici Ülkelerde Antepfıstığı Hasadı  
A.B.D.'de antepfıstığı hasat hazırlıklarına ağustos ayının ilk haftasında başlanmakta, genellikle 

eylül ayı içersinde de hasat yapılmaktadır. Hasat zamanı tespitinde 3 faktöre dikkat edilmektedir. 
Birincisi sulamadır. Antepfıstığı meyvelerinin çıtlaması düzensiz sulamaya hassastır. Sulama 
düzenli yapılmalı ve hasat zamanına yakın sulama yapılmamalıdır. AB D'de hasat makineyle 
yapıldığından bahçedeki sıralar kuru olmalıdır. 
İkincisi bir antepfıstığı zararlısı olan Amyelois transitella, navel orangeworm (NOW) dır. Bu 
zararlının görülmesi durumunda ilaçlama yapılacağından, hasat 2-3 hafta gecikebilmektedir. 

Üçüncüsü meyvenin olgunlaşmasıdır. Meyvelerin olgunlaşmasının ilk göstergesi dış kabuğun yeşil 
renginin fildişinden gül rengine dönüşmesi olarak kabul edilmekte, daha ileri safhada salkım sapları 
sallandığında meyvelerin kolayca koptuğu görülmektedir. Kerman çeşidinde bu göstergelerden iki 
veya üç hafta sonraki zaman optimum hasat zamanıdır.  
İran ve Suriye'de de hasat ülkemizdeki gibi elle yapılmaktadır  
 

Harman 
Tekniğine uygun şekilde hasat edilen meyvelerin, muhafaza içjn ambara gelinceye kadar yapılan 
işlemleri kapsar. Yaygı (şal) üzerine toplanan meyveler sandık, küfe veya plastik olmayan 
çuvallarla, sırtta veya araçla sergi (harman) yerine taşınır. Sergi yerleri, yetiştiricinin bahçede uygun 
bulduğu hemen her yerde, toprak bastırılarak hazırlanır. Sergi yerlerinin daha sağlıklı olması 
açısından, son zamanlarda betondan yapılanlar çoğalmaktadır. Sergi yerleri hafif meyilli olmalı ve 
bol güneş görmelidir.  
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Harman yerine getirilen fıstıklar boşaltılır, sap ve çöpleri ile boş taneler seçilerek ayrılır. Alışkın 
kimseler, içli ve içsiz (fıs) meyveleri, dış kabuk rengine bakarak kolaylıkla ayırt edilebilir. Ancak 
yarım içli meyvelerle (boz fıstık) boş meyveleri, dış kabuklarına bakarak ayırt etmek, pek de kolay 
değildir. Bunları birbirinden ayırmanın en kolay ve pratik yolu, tekne veya havuz benzeri yerlerde 
su içerisine atmaktır. Su içerisine atılan meyvelerin içsiz (boş) olanları su yüzeyinde kalırken, içli 
(dolu) olanları tabanda toplanırlar. Su yüzeyinde biriken meyveler kepçe, süzgeç v.b. aletlerle 

toplanarak ayrılır.  
Boş meyvelerin bir kısmı, iç kurdu tarafından zararlanmışlardır. İç kurdu larvaları kışı meyve içinde 
geçirdiklerinden, harman işlemi sırasında da, içleri boş olan meyvelerin bir kısmı kurt (larva) ihtiva 
edebilir. Bu nedenle hem suyun üzerinde kalan bu boş meyveler, hem de hasat ve harman sırasında 
salkım üzerinde kalan boş meyveler ve salkım sapları, bahçede bırakılmayıp yok edilmelidir  
Harman yerine serilen meyvelerin kalınlığı 3-5 cm'yi geçmemelidir. Serim kalınlığı fazla olursa, 

küflenme ve bozulmalar görülmektedir.  
Serilen fıstıklar, ikinci günden başlıyarak gerektikçe karıştırılarak, iyi bir kuruma temin edilmelidir. 
Taze ben fıstık kuruyunca genelde % 45-50 oranında ağırlık kaybına uğrar.  
Bu şekilde kurutulan meyveler de nem oranı, % 7'yi geçmemelidir.  
Nem tayini, çeşitli ölçme ve tartma aletleri kullanılarak yapılabilir. Ancak alışık bir el, avuçladığı 
fıstığın yeteri kadar kuruyup kurumadığını da kolaylıkla anlayabilir. 
Sonbahar yağışlarından etkilenmemeleri için, kurutulan meyveler derhal çuvallanarak, 50-70 kg'lık 
ambalajlar halinde satış yerlerine veya ambarlara taşınır. 
 

Kurutma 
Ülkemizde hasat edilen meyveler sergi yerlerinde ayıklanıp, güneşte kurutulur. Sergi yerleri 
genellikle antepfıstığı bahçelerinin içerisindedir. Yeni hasat edilmiş taze antepfıstığının kırmızı 
kabuğundaki nem miktarı %78, sert kabuğundaki nem miktarı %24, iç meyvede ise bu oran %37'dir. 
Meyvenin tamamındaki toplam nem oranı %40-50 arasında değişmektedir. Uygun hava 
koşullarında sergi yerinde kurutmaya alınan antepfıstığı meyvelerindeki nem oranı 3-4 gün 
içinde % 3-5'e düşmektedir. Nem oranı %6 olan antepfıstığı meyvesinin yumuşak kabuğu toplam 
ağırlığın % 18.04, sert kabuk %37.93 iç ise %44.03 nü oluşturmaktadır.  
Sergi yerlerinde kurutma esnasında, meyvelerin toprakla temasının kesilmesi için kurutulacak 
antepfıstığı meyvelerinin bir bez üzerine serilmesi gerekmektedir. Kurutma işlemi ürün kalitesini 
doğrudan etkiler. Sergi yerlerinde kurutmaya alınan antepfıstıklarının, serim kalınlığı 3-5 cm'yi 

geçmemelidir. İyi bir kurutma sağlamak için, yavaşça karıştırma yapılmalıdır. Karıştırma esnasında 
meyvenin kırmızı kabuğuna zarar verilmemelidir. Kurutulan fıstıklar, eleme ve boylama işlemi 
yapıldıktan sonra jüt çuvallara konulmalıdır. 
 

DEPOLAMA 

 

Antepfıstığı, hasat sonrası ayıklanıp, kurutulduğu yerlere yani sergi yerlerine taşınmaktadır.  
Meyvelerin ağaçtan koparılıp, muhafaza için ambara girinceye kadar yapılan taneleme, ayıklama ve 
kurutma işlemlerine sergi yeri işlemeleri denir.  
Kuru kırmızı kabuklu Antep fıstığı sergi yerlerinde kurutulduktan sonra, işlenerek pazarlanıncaya 
kadar jüt çuvallarda ambarlarda muhafaza edilir. Antepfıstığı meyvelerinin kırmızı kabuğu ile 
muhafaza edilmesi, meyveyi dış koşulların zararından korumakta ve güvelenmeyi engellemektedir.  

Antepfıstığının bileşiminde % 50 'den fazla yağ, % 20'den fazla protein bulunmaktadır.  
Taze antepfıstığında % 40-50, kuru kırmızı kabuklu antepfıstığında da % 3-5 oranında nem 
bulunmaktadır.  
Ürünü depolama süresince, sıcaklık, nem ve ışık meyve kalitesi üzerine etkili olmaktadır. Ürünün 
kendine özgü depolama koşullarına uyulmadığı takdirde bozulmaları hızlanmaktadır. Kuru kırmızı 
kabuklu antepfıstığı sergi yerlerinde kurutulduktan sonra, işlenerek pazarlanıncaya kadar 
ambarlarda muhafaza edilir. 
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Diğer tarım ürünlerinin muhafazasında gösterilen özen, malesef antepfıstığı muhafazasında 
gösterilmemektedir. Modern donanımlı antepfıstığı muhafaza depoları bulunmamaktadır.  
Antepfıstığı muhafazası genellikle ev veya işletmelerin kullanılmayan bir bölümünde, ucuza 
kiralanan boş dükkan veya hangarlarda yapılmaktadır. Bu koşullarda bile birkaç parti dışında ihraç 
olan fıstıklarımızda, aflatoksin görülmemiştir. Bunun başlıca nedeni, kurutma işleminin çok iyi bir 
şekilde yapılmış olmasıdır.  
Antepfıstığı meyvelerinin kırmızı kabuğu ile muhafaza edilmesi, meyveyi dış koşulların zararından 
korumakta ve güvelenmeyi engellemektedir. 
 

Depo Temizliği ve Dezenfeksiyonu  
Ürünün depolanmasında başarı, depo temizliği ile ilgilidir. Ürün depoya girmeden önce depo 

mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon için formaldehit kullanılır. Genelde 
100 m3 lük depo hacmine 2 litre % 40'lık formaldehit hesap edilmektedir. Formaldehit uygulanması 
sırasında depo 3-4 gün hava almayacak şekilde kapalı tutulmalıdır. Ayrıca, depoda kullanılan 
ambalaj ve malzemeler %4'lük NaOH çözeltisi ile yıkanmalıdır. Sandık ve kasalar borik asit ile 
yıkanmalıdır 
 

Ürünün Fümigasyonu  
Tam hasat olgunluğunda hasat edilen, iyi kurutulan, haşere ve hastalıklardan arındırılmış ürünlerin 
muhafazası daha kolay olmaktadır.  
Ürün depolanmadan önce mutlaka fümige (Metil bromid) edilmelidir.  
100 m3 hacmindeki bir depoya 2-3 kg metil bromid yeterlidir.  

Bu miktar, oda sıcaklığına, odanın doluluk durumuna, ürünün istif şekline ve fümigasyon süresine 
göre değişmektedir. Genellikle 24 saatlik bir süre ürün fümigasyonu için yeterlidir.  
Antepfıstıklarında metil bromid kalıntı toleransı A.B.D.'de 200 ppm'dir. 
 

Depo Ortam Koşulları  
Depo sıcaklığı ve nem düzeyinin, deponun her tarafında aynı olması için, depo havasının 
sirkülasyonunun iyi bir şekilde ayarlanması gerekmektedir. Depo havası üzerine, ortamın nem 
düzeyi, ürünün solunum hızı, gıdanın ambalaj şekli ve kalitesi ile, ürünün istif şekli etkili 
olmaktadır.  
Depolamada ideal hava hareketi 0.2 m/s'dir.  

Uygun bir hava hareketinin sağlanabilmesi için istifler arasında 10-20 cm duvar ve tavan arasında 
30-35 cm boşluk bırakılmalıdır. Çuvallar doğrudan ambar tavanı ile temas ettirilmemelidir. Depo 
tabanı tahta ızgara ile kaplı olmalıdır. 
Depo koşullarına konulan ürünler, çok iyi kurutulmuş olsalar bile, zamanla meyvedeki nem oranı 
ile, depodaki ortam bağıl nemin arasında 1-2 hafta içerisinde bir denge oluşacaktır. Bu denge 
sonucu, ürünün nem içeriği ile ortam bağıl nemi arasında bir ilişki meydana gelmektedir. Bundan 

dolayı, ürünün nem içeriğinin düşük kalabilmesi için depo koşullarındaki bağıl nem oranında düşük 
olması (% 50-60) gerekmektedir. 

 

Depolama Süresi  
Genel olarak depolama koşulları ile birlikte meyvenin kuru kırmızı kabuklu, sert kabuklu ve iç 
meyve olarak saklanması depolama süresi üzerine etkili olduğu gibi ürünün muhafazası daha kısa 
olmaktadır.  
Antepfıstığının muhafaza süresinde kalitesi üzerine, sıcaklık, nem ve ışık etkili olmaktadır.  
Kuru kırmızı kabuklu olarak muhafaza şeklinde kalite kaybı daha az olmaktadır.  
Depolama süresi, % 4-6'ya kadar nem içeren kavlak antepfıstıkları için 20°C ve 65-70 % nispi nem 

ortamında 1 yıla kadar güvenli olarak saklanabilir.  
Depo sıcaklığının düşürülmesi, C02 veya nötür bir gazla ambalajlanan antepfıstıklarmın kalitesinin 
bozulmadan iki yıla kadar saklanabileceği ifade edilmektedir.  
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Antepfıstığının bir yıldan daha uzun bir sürede kalitesinin bozulmadan saklanması için en uygun 
sıcaklık 0 ile 10°C olduğu belirlenmiştir  
 

Sert kabuklu meyveler; 

1-10 C'de ve %65-75 bağıl nemli koşullarda kabuklu olarak 9-24 ay,  

vakum ve gazlı ambalajlarda 1-10 C'de 1-2 yıl ,  
donmuş olarak -18 C'de 3 yıl kadar muhafaza edilmektedir.  
Öte yandan iç Antep fıstığı  
parşömen kağıdı ile kaplanmış karton kutu içerisinde 12-14 C, derecelerinde %50-60 bağıl nem 
koşullarında 14 ay,  
aynı sıcaklık ve % 75-80 bağıl nemde ise 4 ay süreyle muhafaza edileceği bildirilmiştir 
 

 

ANTEPFISTIĞININ  İŞLENMESİ 

 

Kuru kırmızı kabuklu antepfıstığının işlenmesi beş aşamadan oluşmaktadır. 
Kırmızı kabuğun su veya buharla yumuşatılması, 
Yumuşayan kabuğun devliplerde veya fiberglas merdanelerde ezilmesi, 
Ezilen kabukların eleklerde ayrılması, 
Meyvelerin yıkanarak temizlenmesi, 
Meyvelerin sıcak hava ile kurutulması şeklindedir.  
 

Kuru kırmızı kabuğun yumuşayıp gevşemesi; su veya buharla sağlanır.  
Bu ıslatma işlemi mümkün olduğu kadar kısa sürede yapılmalıdır.  
Kullanılan su temiz, içilecek nitelikte olmalıdır.  
Islatma havuzları genellikle betondan yapılmalıdır.  
İşleme kolaylığı yönünden havuzlar çok derin yapılmamalıdır.  
Havuz yüksekliği 1-1.5 m, kapasiteleri 2-5 ton arasında değişmektedir.  
Islatma süresi 3-5 saat kadardır.  
Buharlı ıslatma daha kısa süreli olmakta, su iç meyveye geçmeyip, sadece dış kırmızı kabuğu 
ıslatmaktadır. Bu durumda Antep fıstığı kalitesi yüksek olmaktadır.  
Islanan Antep fıstıkları dış kabuklarından ayrılması için devliplere verilir (kavlatma) 

 

 

Kavlatma: 
Kavlatma, meyvede kırmızı kabuğun sert kabuktan ayrılarak çıkarılmasıdır. Bu işlem ülkemizde 
genellikle kurutma ve depolamadan sonra işleme, pazarlama öncesi yapılır. A.B.D. ve İran'da 
kavlatma meyve hasat edildiğinde yaş iken yapılırken ülkemizde ise taze kavlatma yapılmamaktadır. 
Kavlak antepfıstıklarının kurutulmasına ve depolanmasına daha fazla özen gösterilmelidir. Kavlak 

antepfıstıkları kuru kırmızı kabuklu antepfıstıklarına oranla daha fazla küf sporu enfeksiyonuna 
uğramaktadır.  
Devlip; bir eksen etrafında dönen ve halk arasında değirmen taşı olarak bilinen yatay ve dikey iki 
karataştan ibarettir. Devliplerde bir seferde 250 kg. kadar Antep fıstığı konulmaktadır.  
Islanıp, gevşek yapı arz eden kırmızı kabuk, birisi haraketli iki taş arasında sürtünme yoluyla sıyrılır 
ve kabuktan ayrılır. 
Titreşimli eleklerden geçirilerek, kırmızı kabuktan ayrılan meyveler temiz su ile yıkanır ve sıcak 
hava ile kurutulur.  

Sıcak hava ile bir iki saat içerisinde %6-7 oransal neme kadar kurutma yapılmaktadır.  
Daha yüksek nem oranlarında meyveler süratle küflenmekte ve bozulmalar olmaktadır. 
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Yıkama-Kabuk ayırma: 
Kavlatma işlemi biten antepfıstığında kabuk ile kavlayan antepfıstığının ayrılması ve temizlenmesi 
titreşimli elekler vasıtasıyla sağlanmaktadır. 
 

Boş-Dolu Ayırma: 
Bölgemizde içi boş antepfıstıklarının ayrılması, fışlama teknesinde su içinde elin özel hareketleri ile 
ayrışmaktadır. Bu işlem zaman alıcı olmakla birlikte, meyve tadı bozulmakta ve aynı zamanda 
aflatoksin riskini de arttırmaktadır. Bunu önlemek açısından boş antepfıstıklarının ayrılmasında 
aerodinamik özelliğe göre ayırma yapan Pnömatik boş-dolu ayırma makineleri kullanılmaktadır. 
 

Kurutma: 
Boş fıstıklardan ayrılan kavlak antepfıstıkları, kurutulmak için sergi yerlerine taşınmaktadır. Sergi 
yeri olarak binaların üstü veya işyerlerinin geniş bahçesi kullanılmaktadır. Sergi yerlerinde fıstıklar 
2-3 cm kalınlığında serilmekte ve kurumanın çabuk ve homojen olabilmesi için antepfıstığı sık sık 
karıştırılmalıdır. Ülkemizde uygulanan diğer bir kurutma yöntemi ise özellikle kış aylarında yağışlı 
günlerde kavlatılan antepfıstıklarının kısa sürede kurutulması için özel tasarlanmış kurutma 
tesisleridir.  

 

Çıtlatma:  

Antepfıstığı meyvelerinin kemik dokusu meyvenin olgunlaşması sırasında kendiliğinden veya 
sonradan mekanik olarak açılmasıdır.  
Çıtlaklık, çeşit özelliğine göre değişim göstermektedir. Ancak normal kültürel tedbirlerin yapıldığı 
bahçelerden elde edilen ürünlerin genellikle %50-90'ı çıtlak olmaktadır.  
Çıtlaklık, çerezlik olarak tüketilen antepfıstıklarının kalitesinin en önemli kriterlerinden biridir. Bu 
nedenle çıtlak olmayan antepfıstıklarının mekanik veya elle çıtlatılması gerekir. 
Çıtlama işlemi özel antepfıstığı penseleri ve çekiçlerle ev ve işletmelerde çocuklar ve kadınlar 
tarafından yapılmaktadır.  
Bir işçi günde 15-20 kg antepfıstığı çıtlatabilmektedir. 
Gaziantep imalatı çıtlatma makinalarının çıtlatma kapasiteleri 8 saatte 210-400 kg dır.  
İri ve boylama yapılmış antepfıstıklarının çıtlama randımanı daha yüksektir. 
Zaman ve işçilik kaybını kaldırmak veya azaltmak amacıyla, çıtlak veya çıtlak olmayan 
antepfıstıklarının ayrılmasında çıtlak ayırma makinesi kullanılarak işlemler mekanize bir halde 
yürütülmektedir . 
Çıtlak ayırma makinası ile; 
• Daha fazla ürün işlenebilmekte, 
• İşgücünü azaltarak, maliyet düşük olmakta, 
• Meyveleri hijyenik bir ortamda işlenmektedir. 
 

Kavurma  
Antepfıstığının en yaygın tüketimi kavrulmuş tuzlu antepfıstığı şeklindedir.  
Kavrulmuş tuzlu antepfıstığı, kavlak çıtlak antepfıstıklarının, belirli sıcaklık derecesinde, belirli tuz 
oranında, belirli süre karıştırılarak kavrulmasıyla elde edilir.  
Kavurmadan önce antepfıstıklarında boylama yapılırsa meyvelerin ısı ve tuz oranlarında bir 
örneklik sağlamış olur. Boylama, antepfıstıklarına albeni kazandırdığından mutlaka yapılmalıdır.  
Antepfıstıkları kavrulmadan önce, ön ıslatmaya tabi tutulmaktadır.  
İşletmeler kendi usullerine göre ıslatma süresini ayarlamaktadır.  
Islanan antepfıstıklarına katılan tuz miktarları da işletmelere göre değişmektedir.  
Bazı işletmeler antepfıstığı miktarının 1/4' ü veya 1/5'i kadar tuzu, kavurma kazanlarına koymakta 
ve tuz azaldıkça ilaveler yapılmaktadır. Bu şekilde hazırlanan fıstıklar genellikle fazla tuzlu 
olmaktadır.  
Dış satım için hazırlanan antepfıstıkları tuz oranları iç piyasa için hazırlananlara oranla daha düşük 
tutulmaktadır.  
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Kavrulmuş antepfıstıklarının tuz oranı genellikle % 1 civarında olmaktadır.  
Bu oranın sağlanmasının en uygun yolu % 25 olarak hazırlanmış tuz çözeltilerinde antepfıstığının 
5-10 dakika bekletilmesidir.  

Çalışmalarda uygun kavurma sıcaklığının 130 °C, en uygun uygulama zamanının ise 25 dakika 
olduğu tespit edilmiştir. 
Gaziantep'te tuzlu antepfıstığı yapan işletmelerde, yaklaşık 25 adet kavurma kazanı bulunmakta 
kavurma kazanlarının kapasiteleri 200 kg kadardır.  
Antepfıstığı kavurma kazanlarından çıkan antepfıstıklarının soğuma şekli ve süresi de 
antepfıstığının kalitesi üzerinde etkili olmaktadır. 
Soğutma işlemi işletmelerde farklı  şekilde uygulanmakta bazı işletmelerde serilerek 

soğutulurken, bazılarında ise üst üste yığılarak bir gece bu  şekilde bekletilmekte yavaş  yavaş 
soğutulması sağlanmaktadır. 
 

Kavrulmuş antepfıstıkları piyasaya iki kat torba içerisinde sunulmaktadır.  
Antepfıstıkları önce naylon torbaya sonra bez veya jüt çuvallara konmaktadır.  
Bez torbalar 60 kg'lık, jüt çuvallar ise 100 kg'lık kavrulmuş tuzlu antepfıstığı almaktadır.  
Dış satımlarda kavrulmuş antepfıstıkları net 10 kg. antepfıstığı alan teneke kutulara konmaktadır.  
İki teneke kutu bir karton kutuya konularak 20 kg'lık ambalajlar halinde piyasaya sürülmektedir. 
 

İÇ ANTEPFISTIĞI YAPIMI 

 

İç antepfıstığı yapımında ben düşmüş antepfıstığı kullanılmaz. Buna göre daha ucuz olan boz 
antepfıstığı iç yapımında kullanılır.  
Boz antepfıstığı aynı zamanda yeşil içlidir. İç antepfıstığı tüketiminde yeşil içli olma önemlidir.  
Bazı yörelerin antepfıstıkları, diğer bölgelere oranla daha yeşil içli olmaktadır.  
Kuru kırmızı ve sert kabuğundan ayrılan iç meyveler önce bozuk, ezik ve zarara uğramış olanlar 
seçilerek ayıklanır. Ayıklanmış iç meyvelerin yeşil görünüm kazanmaları için iç meyvenin dış 
kabuk zararları soyularak çıkarılır. Zarı soyulmuş meyveler dış etkenlerden daha kolay etkilendiği 
için muhafaza ve korunmaları daha fazla özen gerektirir. 
İç meyve zarının meyveden kolaylıkla soyulması için dış kırmızı kabuğun soyulması işleminde 
olduğu gibi, bunun da tohum zarının ıslatılması gerekmektedir.  
Tohum ıslatılması 110-120°C'deki buharda 5-6 dakika bekletmekle sağlanır.  
Yumuşatılan iç meyveler özel yapılmış geniş yüzeyli eleklere serilerek kurutulur.  
Havalandırılan ve soğutulan meyveler lastik merdaneler arasından geçirilerek, gevşek bir hale gelen 
meyve zarı soyulur.  
Soyulan zarların meyvelerden ayrılması titreşimli eleklerle olur. Üst üste konmuş eleklere serilir ve 
sıcak hava ile kurutulur.  
Bu arada bozuk, ezik ve sarı içli olanlar tekrar gözden geçirilir.  
Seçilmiş ve kurutulmuş meyveler genellikle kese kağıtlarına doldurulur.  
Her biri 12.5 kg meyve alabilecek büyüklükte olan kağıt torbalar ikisi bir karton kutuya konularak 
piyasaya verilir. 
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BADEM (Amygdalus communis L.)YETİŞTİRİCİLİĞİ - I 

 

Prunus cinsi içinde badem, şeftali ile yakından ilişkilidir ve Orta ve Güney Batı Asya’nın kurak 
bölgelerinde evrimleşerek ayrılmıştır. Şeftali Doğu Asya’nın nemli kısımlarda gelişmiştir, Asya’nın 
merkezinde meyve etinde kabarma olması nedeniyle bademden ayrılmıştır.  
 

KÜLTÜR  TARİHİ 

Bademin anavatanı Orta ve Batı Asya’nın dağlık bölgeleridir. Buradan doğuya doğru Çin ve Hindistan’a; 
batıya doğru Kuzey İran, Suriye ve Akdeniz ülkelerine yayılmış ve tamamen yerleşmiştir. Kafkasya’ya 
kadar Afganistan ve İran boyunca çeşitli yabani formları bulunur. Bunlardan içi tatlı ve üstün nitelikli 
olanlıların kültüre alınmasıyla bugünkü kültür bademi meydana gelmiştir. Anadolu’da bodur acı badem 
(Amygdalus nana) zengin varyasyonlar göstererek yetişmektedir (kurak, kıraç alanlarda). Ülkemiz 
bademin gen merkezlerinden birisidir. Badem kültürü 4000 yıl önce İran, Türkiye, Suriye ve Filistinde 
başlamıştır. Muhtemelen prehistorik çağlarda Yunanistan’a ve Kuzey Afrika’ya getirilmiş, İtalya’da çok 
eski çağlardan beri yetiştirilmiştir. Böylece ilk olarak Akdeniz çevresine yerleşmiştir. Günümüzde de 
dünyanın en çok badem yetiştirilen bölgesi Akdeniz çevresidir.  
İtalya ispanya ve Akdeniz havzasına yayılışı 19. yüzyıl sonlarına doğru olmuştur. Badem Amerikanın 

yerli bitkisi olmayıp 150 yıl kadar önce İspanya’dan getirilmiştir. İlk kolonistler tarafından Kuzey 
Amerika’ya götürülmüş; bu ülkede 1840’dan sonra özellikle California’da büyük gelişme kaydetmiştir. 
Badem ağacı kuzey yarıkürede 30 – 44, güney yarıkürede 20 – 40 enlem dereceleri arasında yayılmıştır. 
Bu bölgede yetiştiriciliği 600 ile 1000 metreye kadar çıkar. Daha yukarı enlem dereceleri ve 
yüksekliklerde ekonomik olarak yetiştiriciliği durur. Çünkü bu şartlar dışında ilkbahar geç donları 
nedeniyle meyveler zarar görmekte ve meyvelerin olgunlaşması için sıcaklık toplamı yetersiz 
kalmaktadır. 
 

BADEMİN  SİSTEMATİĞİ  VE  GENEALOGİSİ 

Takım  : Rosales 

Familya : Rosaceae 

Alt Familya : Prunoideae 

Cins  : Amygdalus 

Tür  : Amygdalus communis L.** 

 

Bazı botanikçiler, bademin Prunus cinsinin bir türü olarak kabul ederler. 
Prunus amygdalus Batsch. 

1964 yılında Uluslararası Botanik Kongresinin Botanik Adlandırma genel komitesinde hangi ismin 
kullanılacağı kararlaştırılmış ve sonuç olarak kültür bademleri için Prunus dulcis (Miller) ismi 

önerilmiştir. Prunus amygdalus Batsch ve Prunus communis (L.) sinonim olarak kabul edilmiştir. Badem, 

şeftali ile birlikte Amygdalus alt cinsi içerisindeki türler ile sınıflandırılmış ve kayısı, erik ve kirazdan 
ayrılmıştır.  
Gómez ve ark. (2002), Prunus cinsi içinde badem, şeftali ile yakından ilişkilidir ve Orta ve Güney Batı 
Asya’nın kurak bölgelerinde evrimleşerek ayrılmıştır. Badem ve şeftali aynı ilkel türden gelmekte, badem 
evrim geçirerek kurak steplere, çöllere ve güneye, güney batıya ve batıya ilerlerken, şeftali doğuya Çin’e 
doğru çok nemli ve düşük yüksekliklere doğru yayılım alanı bulmuştur (Watkins, 1979). 
 

Kültür bademleri yüzyıllar boyunca A. communis türünden yapılan seleksiyonlar sonucunda meydana 
gelmişlerdir. Yetiştiriciler ekecekleri tohumları seçerlerken yüksek kaliteli meyveler üzerinde durmuşlar, 
böylece yabaniliğe doğru fazla varyasyon göstermeden, oldukça iyi, bir örnek özellikte meyve veren 
ağaçlar elde edebilmişlerdir. Bu durum kültür badem tiplerinin kalıtsal yapılarında homozigotiye doğru 
büyük bir gelişmeye sebep olmuştur. Bu olanaklar yeni çeşitlerin elde edilmesinde ve bir örnek anaç 
materyalinin sağlanmasında oldukça kolaylıklar sağlamaktadır. Bununla birlikte tohumdan yetiştirilen 
badem ağaçlarında, alındığı çeşidin yüksek özelliklerini her zaman ve emin olarak bulmak mümkün 
olamamakta; bu nedenle kültür çeşitleri aşı ile üretilmektedir. 
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Bademlerde bir çok botanik varyeteler ortaya çıkmıştır. Morfolojik ve biyolojik özelliklerine göre şöyle 
sınıflandırılabilir: 

 

1. var. amara: Ağaçlar dikenli veya dikensiz, boğum araları uzun, meyveleri çok kalın kabuklu, içi acı 
 subvar. spontanea: Yabani tipleri içine alır, ağaçlar dikenli,meyveleri çok kalın kabuklu, içi acı 
 subvar. macrocarpa: Meyveleri acıbadem yağı yapımında kullanılan birçok kültür tiplerini 
kapsar. Ağaçlar dikensiz, boğum araları kısa, meyveleri iri ve tatlı. Bazı tiplerde hafif acılık duyulur. 
 
2. var. sativa: Kültür çeşitleri ve tiplerini kapsar. Ağaçlar dikensiz, boğum araları kısa, meyveleri iri ve 

tatlı. Bazı tiplerde hafif acılık duyulur. 
 subvar. ossea: Meyveleri çok sert kabuklu olan tipleri içine alır 
 subvar. fragilis: Meyveleri ince kabuklu, kolay kırılan tipler bu alt varyetededir. 
   subvar. angustifolia: En önemli kültür çeşitleri bu gruptadır 
 
Amygdalus communis L. türü içindeki süs formları: Ağaç biçimleri, çiçeklerinin renkleri ve katmerli 
oluşları nedenleriyle önem kazanmışlardır. 
var. pendula 

var. primidalis 

var. compacta 

var. flore pleno 

var. variegata 

 

Amygdalus nana L. (Bodur acı badem): Kıraç bölgelerimizin yerli kserofit bitkisidir. Kıraç 
ağaçlandırmalarında yaygın kullanılır. Ağaçları dikenli çalılar şeklindedir. Meyveleri çok küçük, sert ve 
kalın kabukludur. Kurağa olağanüstü dayanıklıdır. Kültür bademleri için bodur anaç karakterinde ve 
kültür çeşitleri ile iyi uyuşanları seçilerek, badem yetiştiriciliğinde kullanılabilir.Bademler, bu türe büyük 
yakınlık gösteren şeftalilerle doğal ya da suni olarak hibritlenebilmektedirler. Bu iki tür arasında eski 

çağlardan beri bilinen  doğal bir hibrit vardır. Hibritin et kısmı bademe benzer, olgunlaşmaya doğru 
suyunu kaybederek çatlar, çekirdeği ise şeftaliye benzer. Halbuki istenen dışın şeftaliye, çekirdeğin 
bademe benzemesidir. 

Bademle şeftali arasında Amygdalopersica formonti adı verilen bir şimer de vardır. Pratik olarak değer 
kazanmamıştır. 
 

Niçin badem !...  
*Diğer meyve türlerinin yetişemediği taşlı, kireçli, besin maddelerince fakir toprak şartlarında yetişebilir. 
*Erken meyveye yatar. 

*Pazarda hiçbir meyvenin olmadığı dönemde çağla badem olarak pazara çıkar. 
*Uzun ömürlüdür. 
*Aşırı soğuk ve nemli bölgeler haricinde her yerde yetişir. 
*Meyvesinin pazar değeri iyidir. 
*Kireçli ve sulama imkanı olmayan yerlerde yetişebilir. 
*Ağaçlandırma çalışmalarında tercih edilebilir.  

*Uygun ekolojisinde geç çiçeklenen çeşitlerle bahçe kurulduğunda üreticinin gelirini yükseltir.  
* Meyvesi uzun süre saklanabilir, depolama sorunu yoktur  
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DÜNYA SERT KABUKLU MEYVE  ÜRETİMİNDE BADEM’İN YERİ  
 

Kıtalar Bazında Badem Üretimi (Ton)

%56

%19

%14

%9

%1

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BADEM
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ÖNEMLİ BADEM ÜRETİCİ ÜLKELER 
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Üretim Alanı 291.000 ha. 
Üretim Miktarı 1.100.000 ton 

 

 

     
 

1700’lü yıllarda İspanya’dan Franciscan adında bir papaz tarafından, Kaliforniya eyaletinin  Santa 

Barbara bölgesine getirilmiştir. 1870 yılına kadar günümüzde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan 
çeşitlerin elde edilmesi için melezleme ve araştırma çalışmaları tamamlanmıştır. 20. yüzyıldan itibaren ise 
Kaliforniya’nın Sacramento ve San Joaquin vadisinde badem endüstrisi kurulmuştur. 
1925-1950: Daha verimli topraklara geçiş,  bahçe yönetiminde değişiklikler, şeftali anaçlarının kullanımı,  
sulama ile pazarlamanın geliştirilmesi 
1955 – 1975:  Yönetim deseni, dünya ekonomisi ve pazarlama eğiliminde değişimler, entegre zararlı 
yönetim sistemleri,  hastalıkların tanımı ve kontrolü, Nematoda dayanıklılık, 
ABD / Ülkenin badem yetiştiriciliğinde karşılaştığı sorunlar; 
1. Çiçeklenme döneminde gerçekleşen yağışlardan dolayı karşılıklı tozlanmada yetersizlik, 
2. Nonpareil, Merced ve Carmel çeşitlerinde yaygın olarak görülen ancak bulaşıcı olmayan hastalıklar ve 
meyve iç kurdu zararlısının kontrolü, 
3. Nonpareil çeşidinin ince kabuklu olması nedeniyle işleme sanayisinde hassas bir çeşit olması, 
4. Hasatta, kurt zararının ince ve kağıt kabuklu çeşitlerde halen devam etmesi,  
5. Non-infectious bud-failure hastalığının bazı çeşitlerin fidanlık aşamasında ve yeni çeşitlerin 
gelişmesinde sorun olarak devam etmesi 
 

 

 

 

Üretim Alanı 542.000 ha. 
Üretim Miktarı 236.000 ton 

İspanya’da yetiştirilen çeşitler, sert kabuklu olup, iç meyve boyutları farklılık gösterebilmektedir. Badem 

alanlarının çoğunluğu sulanmayan alanlarda küçük parsellerde gerçekleşmektedir. Yetiştiricilik yapılan 
bölgelerin nemli olması nedeniyle çeşitlerin yağ ve aroma içerikleri yüksektir. Marcona, Desmayo 
Largueta, Planeta, Valencias ve Majorca, Mosbovera yetiştiriciliği yapılan  yaygın çeşitlerdir. İsviçre, 
Kuzey Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri önemli ihracat ülkesidir. 
 

 

 

 

Üretim Alanı 170.000 ha. 
Üretim Miktarı 128.000 ton 

Yabani badem türleri bakımından zenginliğe sahiptir.  A.fenzliana, A.biocarpa, A. brahurica, A.orientalis, 

A. kermanesisi, A. lycioides, A. podperea, A. stoksiana, A. webbi, A. scoparia 

Üretimi Sınırlandıran Faktörler; yetiştiricilik tekniklerinin tam uygulanmaması, sulanmayan alanlarda 

yetiştiricilik, marjinal alanlarda tesisi, ilkbahar geç donları, hastalık ve zararlılarla mücadele 
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Bazı yerel çeşitler ve özellikleri 
Çeşit Kabuk Durumu Çiçeklenme Tarihi Tozlayıcı 

Harir İnce kabuklu Geççi Ne Plus Ultra 

Javaher Diş badem Geççi Khosh  

Majnoon Sert Kabuklu Çok geççi Shahrood 

Mamaei Sert Kabuklu Orta geç Sefid  

 

 

 

Üretim Alanı 186.000 ha 

Üretim Miktarı 111.000 ton 

Dünyada önemli bir üretici olmasına rağmen iç piyasada tüketim ithalata dayanmaktadır. Sorunları 
sıralanırsa: Üretim miktarındaki azalma; bahçelerin yaşlı olması, geleneksel üretim tekniklerinin 

kullanılması, daha karlı meyve türlerinin üretiminin artması. 
 

Yetiştiriciliği yaygın olarak yapılan çeşitler 
Çeşit Adı  Kabuk Sertliği  Çiçeklenme Durumu  

Avola  Çok Sert  Erkenci  

Cristomorto  Sert Kabuklu  Geçci  
Fiori  Orta-Yumuşak  Orta-Geççi  
Supernova  Çok Sert  Geççi  
Tuono  Sert  Orta-Geççi  
Genco  Sert  Orta- Geççi  
Cavaliare  Orta-Yumuşak  Erkenci  

Çerezlik, şekerleme ve unlu gıda sanayinde hammadde olarak tüketilmektedir. Almanya, Fransa ve 

İngiltere  önemli ihracat yaptığı ülkelerdir 
 

 

 

Üretim Alanı 104.700 ha. 
Üretim Miktarı 94.000 ton 

Geleneksel Yetiştiricilik uygulanmakta, ülkenin kuzeyinde yabani türlerin aşılanması veya çöğür anacının 
kullanımı ile bahçe tesisi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu alanlarda ara ziraatı da yapılmaktadır. 
Karşılaşılan sorunlar; yetersiz tozlanma ve ilkbahar geç donları, yarı modern yetiştiricilik, kültür 
çeşitleriyle tesis edilmiş modern bahçelerdir. Çeşit seçiminde,  performans, çiçeklenme ve birbirleriyle 
uyumuna dikkat edilir. 

Yaygın  yetiştirilen çeşitler; Marcona, Ne Plus Ultra, Ferragnes ve Ferraduel, Desmayo Largueta, Ne Plus 

Ultra.. 

Sert kabuklu meyve şeklinde pazara sürülmektedir. Avrupa Ülkeleri ihracat açısından önemli bir pazardır. 
Badem ihracatında acı badem önemlidir. Ülkede ana yemeklerde ve ara yemeklerde , unlu mamullerde ve 
şekerleme sanayisinde yaygın kullanılır.  
 

 

 

Üretim Alanı 25.000ha 

Üretim Miktarı 128.000 ton 

Üretimde aroması yüksek badem elde etmek amaçlanmaktadır. Sulu koşullarda yetiştiricilik 
yapılmaktadır. Nonpareil ve Carmen çeşitleri yaygın yetiştirilen önemli çeşitlerdir. 
Üretimi Sınırlandıran Faktörler; yetiştiricilik tekniklerinin tam uygulanmaması, küçük işletmelerin 
yoğunluğu, marjinal alanlarda tesisi, ilkbahar geç donları, hastalık ve zararlılarla mücadele 
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TÜRKİYE BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

Türkiye’de badem yetiştiriciliği uzun yıllar boyunca tohum ile yapıldığından çok geniş bir gen potansiyeli 

mevcuttur. Çerez olarak;çağla, taze iç badem ve kavrulmuş iç badem (tuzlu-tuzsuz) şeklinde tüketim, gıda 
sanayisinde, şekerleme, çikolata ve pasta endüstrisinde ve son olarak badem yağı, kozmetik ve ilaç 
endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır 
Badem Anadolu’nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak, ülkemizde uzun süre bademe öteki 
meyve türleri kadar önem verilmemiş, genellikle tarlaların kenarında sınır ağacı olarak yetiştirilmiştir. 
Erken çiçek açan bir meyve türü olan bademde ilkbahar donları çiçeklere zarar verdiğinden badem 
ağaçlarından düzenli bir şekilde ürün alınamaması da ticari badem yetiştiriciliğinin gelişmemesinde 

önemli bir etkendir. Bunun sonucunda, ülkemizde kapama badem bahçelerinin sayısı son yıllara kadar 
yok denecek kadar az olmuştur, mevcut ağaçlarda da bakım işleri (sulama, gübreleme, ilaçlama ve 
budama) genellikle yapılmamaktadır. Dünya kabuklu meyve üretiminde önemli bir yeri olan badem 
yetiştiriciliği,ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır. Başlangıçta sadece Ege, Akdeniz ve Doğu 

Anadolu Bölgeleri ile sınırlı kalan badem yetiştiriciliği, bademin güç şartlara adaptasyon yeteneğinin 
olması ve pazardaki yüksek talep nedeniyle cazip hale gelmiş son yıllarda diğer bölgelerde de 
fidanlıkların kurulmasıyla genişlemeye başlanmıştır. Ülkemizin Karadeniz' in kıyı kesimleri hariç diğer 
tüm bölgelerimizde rahatlıkla yetiştirilebilir. Özellikle geç çiçeklenen çeşitlerle modern kapama bahçeleri 
kurulduğunda üretici gelirlerinde önemli artışlar olur. 
Badem, kayısı ve şeftali gibi bazı meyve türleri binlerce yıl önce Türkiye'ye getirilmiştir. Yıllarca sadece 
tohumla üretilmesinden dolayı, çok geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bunun yanı sıra diğer ülkelerden 
yurdumuza Teksas, Nonpareil gibi badem çeşitleri getirilmiş ve üretimi yapılmıştır. Badem yetiştiriciliği 
ülkemizde Ege Bölgesinde yoğunlaşmış olup, bunu Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri 
izlemektedir. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde Türkiye badem üretiminin üçte ikisi üretilmektedir. 
Badem yetiştiriciliği açısından en önemli bölge Ege Bölgesi, burada da Datça Yarımadasıdır. Güneydoğu 
Anadolu bölgesi de son yıllarda önemli badem üreten bölgedir.  
 

GAP Bölgesi'nde Badem Üretimi ve Ağaç Sayısı

İLLER
AĞAÇ SAYISI (adet) ÜRETİM

TOPLAM MEYVE 

VEREN

% TON % VERİM*

MARDİN 122 181 107 601 88.1 1 317 3.06 12.240

DİYARBAKIR 191 676 146 075 76.2 1 218 2.83 8.338

ADIYAMAN 50 369 40 000 79.4 580   1.35 14.500

ŞIRNAK 42 900 21 110 49.2 528 1.24 25.012

BATMAN 33 400 23 040 68.9 409 0.95 17.752

SİİRT 40 750 37 400 91.8 220 0.52 5.882

GAZİANTEP 14 550 12 300 84.5 82 0.19 6.667

ŞANLIURFA 12 330 10 310 83.6 48 0.11 4.656

KİLİS 5 000 3 000 60.0 30 0.06 10.000

ÖTEKİLER 3 988 844 3 424 164 85.8 38 568 89.69 11.263

TÜRKİYE 4 502 000 3 825 000 85.0 43 000 100.0 11.242

 
 

GÜNÜMÜZDE : Ülkemizin artan ve giderek kentleşen nüfusunun gerek duyduğu badem talebi ülke 
içinden karşılanmadığından, başka ülkelerden badem ithal edilmektedir. İthal edilen iri, gösterişli ve 
kaliteli bademler yerli bademlere göre piyasada daha yüksek fiyatla satılmaktadır. Bademin yüksek fiyat 
yakalaması meyve üreticilerini de badem yetiştirmeye teşvik etmektedir. Ancak, üreticilerin birçoğu 
modern badem yetiştiriciliği hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Badem yetiştiriciliğinin kendine özgü 
özellikleri iyi bilindiği takdirde ticari açıdan başarılı bir üretim yapılmaması için bir neden yoktur. 
 

Türkiye – İller Bazında Badem 
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BADEMLERİN POMOLOJİK OLARAK SINIFLANDIRILMASI 

 

Ülkemizde olduğu gibi, dünya ülkelerinde de badem, yıllardan beri tohumla üretilmektedir. Badem 
tarımının ileri olduğu ülkelerde, mevcut tipler arasından nitelikleri en iyi olanlar seçilerek, aşı ile 
çoğaltılmaları yoluyla standart çeşitler ortaya konmuştur. Ülkemizdeki yetiştiricilikde, günümüzde de 
tohumla üretim yapılmaktadır. Ancak, seleksiyon çalışmaları da tamamlanmış ve 
yürütülmektedir.Bademler tat durumlarına göre başlıca iki gruba ayrılır:  
1) Acı bademler 
2) Tatlı bademler 
Acı bademler: Bu gruba giren bademlerin içleri çok miktarda siyanidrik asit içerdikleri için acıdır. 
Siyanidrik asit zehirli olduğu için bu gruptaki bademlerin yenilmesi zararlıdır. Acı badem yağı 
çıkartılmasında kullanılırlar. Acı bademler genellikle kozmetik sanayi ve anaçlık materyal olarak 
kullanılmaktadır. 
Tatlı bademler: Siyanidrik asit ya hiç yoktur ya da çok azdır. Bazı tiplerde hafif acımsı olanlara rastlanır. 
Badem çeşitleri kabuk sertliklerine göre el bademi, diş bademi, sert badem ve taş bademi olarak 

gruplandırılmaktadır. 
 

1) El bademleri ( kağıt kabuklu bademler) : Tohum sert kabuğu çok incedir, elle rahatlıkla kırılabilir. İç 
verimleri yüksek (% 70) El bademlerinin muhafazası (ince kabuktan dolayı ) uzun süreli olamamaktadır. 
2) Diş bademleri (yumuşak kabuklu bademler) : Kabuk dişle rahatlıkla kırılabilir. İç ve kabuklu olarak 
satılır. İç verimleri yüksek çeşitler de vardır (% 50) Muhafazaları el bademlerine göre daha kolaydır. İç 
randımanları yüksektir. 
3) Sert kabuklu bademler : Dişle çok zor kırılır, herhangi bir araçla kırılmaları gerekir. İç verimi yüksek 
çeşitler de vardır (% 40) 
4) Taş bademleri (çok sert kabuklu bademler): Mutlaka çekiç vb. ile kırılmaları gerekir. Kabuk da çok 
kalın olduğu için iç randımanı (%18-30) düşüktür. 
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Avrupa badem standardına göre; el ve diş bademleri aynı grup içine alınmış, kabuk sertliğine göre 3 
gruba ayrılmıştır: 
1) el veya dişle kırılanlar 
2) badem kıskacı ile kırılabilenler 
3) çekiçle kırılacak kadar sert kabuklu olan bademler 
Bademin Kabuk ve İç Özellikleri 
Kabuklu Bademlerde: Kabuk ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Sert ve taş bademlerde randıman 
düşüktür. El ve diş bademlerinin saklanması zordur. Karın kısmı kapalı olmalıdır. Kuş zararının olmadığı 
yerlerde ince kabuklu el ve diş bademleri tercih edilebilir. El ve diş bademlerinde kabuğun delikli üst 
tabakası kendiliğinden ayrılabilir, bu durum pazarlamada sorun olabilmektedir.    

İç Bademde : İrilik 1 onz (28.3 gr)’ daki iç badem sayısına göre;  
30’ dan fazla olursa küçük, 25-30 orta,  20-25 iri, 20’den az ise çok iri olarak değerlendirilir.  
İç açık renkli, kırışıksız, tüysüz olmalıdır.  İç randımanı yüksek, çift ve ikiz badem oranı düşük olmalıdır 
 

 

MORFOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLER 

 

Bademler çalı veya 10 m’ye kadar boylanabilen ağaçlar oluştururlar. Dikine veya yayvan büyürler. 6-8 m 

boylanır. Bazı hallerde ağaçların yüksekliği 12 m'ye kadar boylanabilir. Yıllık dallar üzerindeki tüm 
tomurcuklar aynı mevsimde büyür ve ikinci dallar meydana gelmesi halinde ağaç yayvan olur.  
Badem ağaçları ortalama olarak 50 yıl kadar yaşarlar. 100 yaşına kadar yaşayan ağaçlara da rastlamak 
mümkündür. 
 

Dallar: Grimsi kahverengi, sık dalcıklıdır. 
Dalcıklar: Bir yıllık olan bu dallar genellikle yeşil renklidir. Üzerlerinde tek, ikili, üçlü meyve gözleri 
veya buketler bulunur. 

Buket dalları: Tepelerinde 5-8 göz bulunan kısa saplı, boğum araları çok kısa olan ve demete benzeyen 

dalcıklardır. Gözlerden birisi çoğunlukla odun gözüdür. 
Obur dallar: Ağacın yaşlı kısımlarından çıkar. Boğum araları uzun, üzerleri düzgündür. Işıklanma şartları 
iyi olursa ikinci yıldan itibaren çatallanarak dalcık ve çiçek gözleri oluşturmaya başlarlar. 

Gözler: Odun ve meyve gözleri olarak ayrılır. 
Odun gözleri: Meyve gözlerine oranla ince ve küçüktür. Sürgün ucunda, buketlerin ortasında veya 
yanında, dalcıkların daha çok dış tarafında yer alırlar. Çiçeklerden sonra açar, sürgün veya yaprak 

meydana getirirler. 

Meyve gözleri: Odun gözlerine göre daha iri ve dolgundurlar. Uca doğru hafif tüylü, alt tarafta 

kahverengidirler. Açılınca bir gözden bir çiçek meydana gelir. 
Yapraklar : Çeşitlere göre iri, orta iri ve küçüktür. Renk açık ve koyu yeşil arasında değişir. Yaprağın 
kenarları dişlidir. 
Tomurcuklar : Çiçek tomurcukları, farklı yaştaki dallarla bunlar üzerindeki 2-13 cm uzunluğundaki 
buket denilen kısa meyve dalcıklarında bulunur. Badem çiçek tomurcukları ağaçların farklı yaştaki dalları 
ile bunların üzerindeki 2-13 cm uzunluğundaki buket dalcıklarında oluşur. Bazı çeşitlerde ise çiçek 
tomurcuğu çoğu dallar üzerinde lateral olarak meydana gelir.  
Badem ağaçları meyvelerini olgunlaştırırken aynı zamanda bir sonraki yılın ürününü verecek olan yeni 
tomurcukları oluştururlar.  
Kök : Kazık kök tipindedir. Saçak kök az olduğundan fidanlar yer değiştirme sırasında çok kayıplar 
verirler. 

Çiçekler:Erselik çiçek yapısı 
5 çanak+5 taç yaprağı+20 erkek organ+1 dişi organ  
Yumurtalık içinde iki tane yumurtacık bulunur. Genelde bunlardan bir tanesi döllenir ve meyve tutar, 
böylece tek iç oluşur. Bazı çeşitlerde iki yumurtalığın da gelişmesi sonucu ikiz badem oluşumu çoklukla 
görülür. İkiz iç oluşturan çeşitlerin ticari değeri düşüktür. İkiz bademler tohumluk olarak da işe yaramaz. 
Meyve: Botanik olarak sert çekirdekli bir meyvedir. Diğer sert çekirdeklilerden farkı, etli kısım olgunluğa 
doğru kuruyarak derimsi bir hal alır ve çatlar. Bu nedenle, olgun bademde ancak badem içi yenilebilir. 
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Meyveler henüz küçük iken (etli kısım kurumadan ve sert kabuğu oluşturan endokarp taşlaşmadan önce) 
çağla olarak yenilmesi mümkündür. Bademlerde meyve büyüme eğrisinin 3. safhasında mezokarp 
gelişimini tamamlar ve meyve olgunlaşması esnasında su kaybederek sertleşmektedir.  
Meyveler çeşitlere göre değişik irilik ve biçimdedir. Meyve kabuğu yeşil, üzeri keçe tüylü, et kısmı susuz 
ve kurudur. Olgunlukta bu kısım sert kabuktan ayrılarak kavlar. Sert kabuk (çekirdek kabuğu) çeşitlere 
göre değişik irilik ve sertliktedir. İç tatlı veya acıdır. 
 

 

DÖLLENME BİYOLOJİSİ 

 

n= 8. Triploidi’ye ve beslenmeden kaynaklanan çiçek tozu kısırlığına rastlanmaz. Entomofil bir türdür. 
Tuono, Genco, Lauranne, Supernova gibi çeşitler kendine verimli. Pratik olarak kendine kısır kabul edilir. 
Aynı zaman ve sürede çiçek açan, karşılıklı olarak birbirini dölleyen ve karşılıklı uyuşmazlık 

göstermeyen çeşitlerle birlikte dikilerek bahçe kurulması gerekir. 

Tozlanma ve Döllenmeyle ilgili 
Sorunlar

• Kendine uyuşmazlık
• Grup uyuşmazlığı
• Kendine verimlilik

• Tozlanmayı sağlayacak arı bulunması
• İkizlik
• Çift Badem
• Çiçeklenme döneminde olan yağışlar
• Çiçekli yabancı otlar 

 
 

 

BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOZLANMANIN ÖNEMİ  
 

Ticari badem çeşitlerinin çoğu kendiyle uyuşmaz  
(1). Bir başka deyişle bir badem çeşidi kendi çiçek tozlarıyla tozlandığı zaman ticari anlamda ürün 
vermez. Badem bahçelerinden bol ürün alabilmek için en az 2-3 çeşidin çiçeklerinin “karşılıklı olarak” 
tozlanması esastır. Badem ağaçlarında karşılıklı tozlanan çiçek sayısının az olması meyve verimini çok 
azaltmaktadır (2). Özellikle, geniş badem bahçelerinde çiçeklenme zamanında ağaç sıralarının çiçek 
duvarı oluşturması, arıların öteki çeşitten ağaç sıralarına gitmemelerine, sadece sıra üzerlerinde aynı 
çeşide ait ağaçları ziyaret etmesine yol açmaktadır (3). Bu yüzden ticari badem yetiştiriciliğinde belki de 
en önemli husus başarılı bir tozlanmanın sağlanmasıdır.  
 

Badem ağaçlarının tozlanması aşağıdaki faktörler tarafından etkilenmektedir 

a) Çeşitlerin çiçeklenme dönemlerinin çakışması 
b) Çeşitlerin çiçek tozlarının karşılıklı olarak uyuşur olması 
c) Karşılıklı tozlanma için çeşitlerin bahçe içinde yerleştirilme şekli 
d) Bahçedeki arı kolonisinin kuvveti 
e) Çiçeklenme dönemindeki hava koşulları 
 

Çeşitlerin çiçeklenme dönemlerinin çakışması: Bahçedeki badem çeşitlerinin çiçeklenme dönemleri 
birbirleriyle çakıştığı zaman ürün miktarı en yüksek düzeyde olmaktadır. Mevcut badem çeşitlerinin çiçek 
açma dönemleri arasında bir ay kadar farklılık bulunmaktadır. Bu nedenle çeşit seçerken çiçek açma 
zamanları birbiriyle büyük ölçüde çakışanları seçmek başarılı bir tozlanmanın gerçekleşmesi  ve 

dolayısıyla iyi meyve  tutumu için gereklidir.  
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Badem çeşitleri erken, orta ve geç çiçeklenenler olarak gruplandırılmaktadır: Ülkemizde ilkbahar donları 
dikkate alınarak özellikle geç çiçeklenen çeşitleri (Ferragnes, Ferraduel, Cristomorto, vb) seçmek gerekir. 
Eğer bir çeşit çiçeklenmesinin tamamlayarak yapraklandığı zaman öteki çeşit henüz uyanmamış ise ürün 
almak olanaksızlaşır. Ülkemizde çok tanınan ve ince kabuklu meyve veren Nonpareil çeşidine tozlayıcı 
olarak kullanılan Texas çeşidi, Nonpareil'den yaklaşık 1 hafta sonra çiçek açmaktadır. Bu durum, 
Nonpareil çeşidinin az ürün vermesinin nedeni olabilir.  

Maksimum verim için aynı dönemde çeşitlerin çiçek açması önemlidir. Çeşitler bölgemizde Mart ayı 
içerisinde çiçeklenmektedir. Bahçe tesisi, aynı dönemde çiçek açan en az 2 çeşit ile kurulmalıdır. 
 

 

Erkenci 

(<-6 gün) 
Orta Erkenci 

(-5/-1 gün) 
Orta 

(0-3 gün) 
Orta Geç 

(4-6 gün) 
Geç 

(7-9 gün) 
Çok Geç 

(>9 gün) 
48-1  

Larguatte 

Hacıalibey  

Akbadem  

17-4 

Dokuzoğuz  
Gülcan 1 

Nikitski  

Nonpareil 

Teksas 

Carmel 

Gülcan 2 

Drake 

Ferragnes 

Ferradual 

Promorski  

Yaltinski 

Picantili 

Cristomorto 

Lauranne 

Guara 

Moncayo 

Felisia 

Marta 

Penta  

Bertina  

 

Karşılıklı Tozlanmada Uyuşmazlık: Bazı badem çeşitleri öteki bazı çeşitlerle karşılıklı tozlanmada 
uyuşmazlık gösterebilir. Bu nedenle çeşitleri seçerken aralarında karşılıklı uyuşmazlık olmamasına dikkat 

etmek gereklidir. Badem çeşitleri kendine uyuşmazlık özelliğine sahiptirler. Bir çiçekte eşey organları ve 
eşey hücreleri sağlıklı geliştikleri halde, kendi çiçek tozlarıyla tozlanmaları sonucunda döllenmenin 
gerçekleşmemesi durumudur. Bu durum tamamen genetiksel kaynaklıdır ve uyuşmazlık genleri (S 
genleri) tarafından kontrol edilir (Eti, 2009).  
 

Bazı çeşitler arasında melezlemede kısırlık vardır: 
Nonpareil  x  IX L   Texas  x  Languedoc   Jordanelo  x Nonpareil  

 

Çeşitlerin Bahçe İçinde Yerleştirilme Şekli: Badem üzerinde çalışan araştırıcıların hemen hemen hepsi 
de az meyve tutumunun esas nedeninin, ağaçların karşılıklı olarak iyi bir şekilde tozlanmaması olduğunu 
bildirmektedir. Birbiriyle karşılıklı olarak tozlanan çeşitleri yan yana birer sıra olacak şekilde (ardışık) 
yerleştirmek ağaçların çok daha iyi bir şekilde tozlanmasını sağlayacaktırÇeşitler böyle ardışık 
dikildiğinde arılar uçuş sürelerinin yaklaşık 1/4’ünü de yandaki sıralara harcamaktadır. 
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Bahçede arı kolonisi bulundurulması : Badem bahçelerinde bir çeşitten ötekine çiçek tozu taşınması 
esas olarak arılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bademin çiçek tozu rüzgarla taşınmadığından 
tozlanma için rüzgarla taşınma dikkate alınmaz. Arıların çalışması çevre koşullarıyla çok yakından 
ilişkilidir. Arılar hava sıcaklığı 12ºC’nin üzerine çıktığı zaman uçmaya başlamaktadır.  Arılar yağmurda 

ya da kuvvetli esen rüzgarda (24 km /s) uçmamaktadır. Kapalı havalarda da arı aktivitesi azalmaktadır. 
Arı kolonilerinin kuvvetli olması çok önemlidir. Zira bademin çiçek açtığı erken ilkbahar döneminde 
havalar genellikle serin ya da yağmurludur. Kuvvetli kolonilerde bir kovan içinde 8 çerçeve bulunmalıdır. 
Bal arıları çiçekleri dolaşırken çiçek tozları vücutlarına yapışır ve başka çeşidin çiçeklerine gittikleri 
zaman da bu çiçek tozlarını çiçeklerin dişicik tepesiyle temas etmesini  sağlayarak çiçek tozlarını 
taşınmasını sağlar. Arılar daha çok bir çeşidi ya da aynı zamanda çiçek açan ağaçların çiçeklerini gezme 
eğilimi vardır. Bu durum karşılıklı olarak tozlanan farklı çeşitlerin bahçe içindeki konumlarının önemini 
daha da artırmaktadır.  Badem çiçeği aslında arılar için çok cezbedici olup yağmurlardan  ya da 

rüzgarlardan sonra petaller dökülse bile, nektar arayan bal arılarını çekebilirler.Arı kovanları sabah 
güneşini alacak açık alanlara yerleştirilmelidir. Kovanların ağızları rüzgara açık olmamalıdır. Arıların 
badem çiçeklerini daha fazla gezmelerini teşvik etmek için kovanların etrafındaki ve özellikle de çiçek 
açan otların temizlemesi yararlı olur. Badem bahçelerinde iyi bir tozlanma için 10 dekara 5-8 adet 

arasında kovan yerleştirilmelidir.  
 

Çiçeklenme dönemindeki hava koşulları: İlkbaharda ağaçların çiçek açtığı dönemde havalar iyi gittiği 
zaman bademden bol ürün alınır. Hava koşulları uygun olmadığı takdirde arılar çiçek tozu taşımayacağı 
için ürün alınamaz. Özelikle, açmış olan çiçeklerin soğuklardan zarar görmesi üreticiler için bir yıkımdır. 
Bu nedenle, ilkbahar donlarının sık sık görüldüğü yerlerde badem bahçeleri kurulmamalıdır. Don 
olaylarının çok sık görülmediği yerlerde bile bazı tedbirli üreticiler, eğimli arazilerde bahçe kurarak don 

gerçekleştiğinde soğuk havanın bahçeden akmasının ve böylece çiçeklere zarar vermemesini sağlamaya 
çalışmaktadırlar. Badem çiçeklerinin başçıkları (anter) 18ºC’den yüksek sıcaklıklarda patlayarak içindeki 
çiçek tozları saçılır. Ancak, sürekli yağan yağmurlarda başçıklar geç patlayabilir, saçılmış olan çiçek 
tozları yıkanabilir, çiçek tozları patlayabilir ya da dişicik tepesindeki sıvı seyrelerek çiçek tozlarını 
çimlenmesi engellenebilir.Badem çiçeklerinin dişicik tepesi (stigma) çiçeklenmeden sonra 3-4 gün 
süreyle çiçek tozlarını kabul eder. Serin havalar bu süreyi biraz uzatabilir; sıcak havalar ise biraz 
kısaltabilir. Çiçek tozlarının yüksek oranda çimlenmesi için hava sıcaklığının 10-20 ºC’nin arasında 
olması gereklidir. Çiçek tozları dişicik tepesine konduktan yaklaşık 1 saat sonra çiçek tozu çim borusu 
dişicik borusuna (stil) girer. Çiçek tozu çim borusu dişicik borusu içinde 20-30 ºC dereceler arasında çok 
hızlı bir şekilde uzar. 15 ºC’den az sıcaklıklarda çiçek tozu çim borusunun uzaması yavaşla,  30 ºC’den 
sonra da patlayarak zarar görür. Çiçek tozu çim borusu yumurtalığa 96-120 saatte ulaşır. Böylece çiçekler 
tozlandıktan yaklaşık 8 gün sonra döllenme tamamlanır. Genellikle çiçekler açtıktan sonra ne kadar kısa 
sürede tozlanırsa, döllenme ve meyve tutumu şansı o kadar artmaktadır. 
 

ETKİN TOZLANMANIN ÖNEMİ 

 

Badem yüksek meyve tutumuna sahip türler içerisindedir.  Meyve tutma oranındaki artış artışı etkin 
tozlanmayla orantılıdır. 
 

Meyve tutumuna; 

  ağacın yaşı, 
  dallanma oranı, 
  bahçedeki tozlayıcı sayısı ve dizilişi etkilidir. 
  

Bademde çiçeklenme dönemi 2-3 hafta sürmektedir. 
Özellikle Çiçeklenmeden itibaren ilk 3-5 gün etkin tozlaşma için önemlidir 
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Tozlanmaya Etki Eden Faktörler 

 

 Aynı Dönemde Çiçek Açma 

 Çiçeklenme Dönemindeki Hava Durumu 

 Bal Arısı Kolonisinin Varlığı 
            Dikim Düzeni 
 

1 badem çiçeği 0,7-1,2 mg polen üretmektedir. 1 dönüm alanda 5 kg polen mevcuttur. 

1 çerçevede 1500 arı mevcuttur. Bu arıların 1/3 polen taşımaktadır. 
Çiçeklenme dönemi her ağaçta 5 arı görülebilmektedir. Her ağaçta 20 bin çiçek mevcuttur. 
Çiçek açtıktan ilk 2 gün etkili döllenme yeteneğine sahiptirler. 
Tozlanma çiçek açtıktan 10 gün içerisinde gerçekleştirilmelidir(UC). 
 

Arı davranışını; 
Bahçedeki polen miktarı 
Kovanların polen kaynağına olan uzaklığı etkilemektedir. 
 

Sıcaklık :   12 0 C ve üstü sıcaklıklar 
Rüzgar:     24 km/h 

Bulutluluk: Olumsuz Etki 

Yağmur:     Olumsuz Etki 
 

Koloni Gücü 
10 Dönüme 4-7  kovan gerekmektedir. 

Her kovan 8 çıtaya sahip olmalıdır. 
Marjinal koşullarda iyi uçuş aktivitesi için büyük bahçelerde kovanlar 16- 40 metre aralıklar ile 
dağıtılmalıdır.  
 

Bulutluluk 

Marjinal koşullarda iyi uçuş aktivitesi için büyük bahçelerde kovanlar 16- 40 metre aralıklar ile 
dağıtılmalıdır. 
 

Değişik Bahçe Düzenleme Şekilleri ve Kovanların Yerlerinin Seçimi  
 

1 kovan yılda 85 kg polen taşımaktadır (Kovancı ve ark.2009). 
1 adet Ferragnes polen paleti 8 mg’dır. 1 adet arının gelişimi için ihtiyaç olan polen miktarı ise 100 
mg’dır (Cumburto ve ark. 2012). 
Marjinal iklim koşullarına sahip bölgelerde kovan sayısına ve yerine dikkat edilmelidir (Bosch and 
Kemp, 2001). 
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Değişik Bahçe Düzenleme Şekilleri ve Kovanların Yerlerinin Seçimi

Kovan

B B B B B B B B B B B

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A

Kovan

B B B B B B B B B B B

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A

Kovan

B B B B B B B B B B B

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A

Kovan Kovan

B B B B B B B B B B B

A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B

Kovan

A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B

A A A A A A A A A A A

Tek Sıra Dikim

İki Sıra DikimUçuş Eğilim Yönü

 
 

 

Kovan

A B A B A B A B A B A

B A B A B A B A B A B

Kovan

A B A B A B A B A B A

C A C A C A C A C A C

Karışık Dikim Yöntemleri

Arıların uçuş eğilimlerinden dolayı karışık dikimlerde verim artışı
%15-20’dir .
Karışık dikimlerde etkili tozlaşma olmasına rağmen hasat işlemleri
maliyetli olmaktadır (Duncun, 2011).

 
 

BADEMDE DÖKÜMLER 

 

İlkbaharda bademler çiçek açtıktan itibaren çiçek ve meyve dökümleri görülebilir (İlkbahar don zararı 
veya şiddetli yağmur hariç) 
 

1. Çiçek dökümü Çiçeklenme döneminde tam olarak açan çiçeklerin bir kısmının dökülmesidir. 
Nedeni: Çiçeklerin yumurtalıklarının iyi gelişememesidir. Muhtemelen önceki yıl ağaçlar iyi 
beslenememişlerdir. Ya da sonbaharda ağaçlar su stresine girmiştir  
2. Küçük meyve dökümü Tam çiçek döneminden 3 hafta kadar sonra mercimek iriliğine (0.6-0.8 cm) 

ulaşan meyveler dökülür. 
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Nedeni: Bunlar döllenmemiş çiçeklerden oluşan meyvelerdir. Döllenmeyen meyvelerin içinde büyüme 
hormonu oluşmadığından büyümelerine daha fazla sürdüremeyerek dökülürler. Tozlayıcı ağaç sayısının 
az olması veya tozlayıcı vektör yetersizliği (arı?) ya da tozlanmayı ve / veya döllenmeyi olumsuz 
etkileyen iklim koşulları yol açar. 
3. Büyük meyve dökümü Mayıs ayı başında 2-3 cm iriliğe ulaşan bazı meyveler büyümesini durdurur, 
renkleri sarıya döner ve tam iriliğini alamadan dökülür.  
Nedeni: Ağaçtaki meyvelerin büyümek için birbirleriyle su ve/veya besin   maddesi için rekabete 
girmesidir. Rekabeti kaybedenler dökülür. Bu doğal bir seyreltme olarak da kabul edilebilir. Ağaçların su 
ve/veya beslenme düzeninin yetersizliğini gösterir  
Sonbaharın önemi : Badem ağaçları Meyvelerini olgunlaştırırken aynı zamanda bir sonraki yılın ürününü 
verecek olan yeni tomurcuklarını da oluşturur. 
Badem çeşitlerinde tomurcuklar içinde çiçek taslaklarının oluşmaya başlaması (çiçek tomurcuğu 
ayrımının başlaması), çeşitlere göre yeşil kabuğun kavlamaya başlamasından itibaren başlamaktadır 
Bu dönem kuzey yarıkürede ağustos ayı ile eylül ayının ilk haftasını kapsamaktadır. 
Önemli bazı çeşitlerde kavlamanın başlangıcından 3 hafta kadar sonra çiçek taslaklarının oluşmaya 
başladığı belirlenmiştir.  
Nonpareil çeşidinde  (21 Ağustos ?)  
Ferragnes çeşidinde  (31 Ağustos ?) 
 

• Çiçek taslaklarını erken oluşturan bazı meyve türleri hasat sonrası dönemde su noksanlığına 
toleranslıdır. Yani bu türlerde hasattan sonraki dönemde yaşanan su stresi izleyen yıldaki meyve 
tutumu ve meyve verimi üzerine önemli bir olumsuz etki yapmamaktadır.  

•  Ancak badem ağaçlarının,  çiçek tomurcuğu ayrım periyodunun geç başlaması yüzünden hasat 
sonrası dönemde su noksanlığına çok duyarlı olduğu önemle bildirilmektedir. 

• Hasat sonrası dönemde su noksanlığı badem ağaçlarının bu dönemde gelişmekte olan çiçek 
taslaklarına zarar vererek ertesi yılın meyve tutumunu ve dolayısı ile meyve verimini 
düşürmektedir. (Kalitesiz çiçek oluşumu). 

•  Ayrıca, sonbahardaki şiddetli su noksanlığı, ilkbaharda çiçek döneminde dişi organın erkenden 
hızlı gelişmesine ve böylece çiçek tozlarını kabul etme döneminin kısalmasına yol açtığı 
bildirilmiştir. Buna bağlı verim kaybının % 48-88 arasında olduğu saptanmıştır. 

• Bu durum sonbaharı nispeten serin olan iklimlerde kurulmuş olan ve aynı zamanda toprakları 
derin olan bahçelerde daha az önemlidir. 

• Buna karşılık,  sonbaharı sıcak geçen iklimlerde kurulmuş ve yüzlek topraklara sahip olan 
bahçelerde büyük önem kazanmaktadır. 

• Hasat sonrası sulama yaprakların normal döküm zamanına kadar (Kasım sonuna kadar) aktif ve 
fonksiyonel olmalarını sağlamaktadır.  

• Yani yapraklar besin maddesi üretimini sürdürmektedir.  
• Çiçek taslaklarının büyümesinde ve gelişimini sürdürmesinde ağaç bünyesinde depolanmış 

karbonhidratlardan daha çok yapraklarda günlük olarak üretilen karbonhidratlar kullanılmaktadır 
• Yapraklarda besin maddesi üretimi (karbonhidrat) için Azota (N) gereksinim vardır.  
• Badem ağaçları hasat dönemine kadar Azotun büyük bir bölümünü meyve büyümesi ve kendi 

gelişim için harcar, Bu yüzden hasattan sonra yeni çiçek tomurcuğu taslaklarının gelişmesi için 
yeterli azota sahip değildir.  

• Bu dönemde yapraklarda yeni gelişen çiçek tomurcuklara için besin maddesi yapılabilmesi için 
Azota gerek vardır.  

• İşte, ağaca yıllık olarak verilecek toplam azotun % 20’sini aşmayacak şekilde hasat sonrasında N 
uygulaması yapmak önerilmektedir.  

SONUÇ OLARAK : Bademde, çiçek taslaklarının oluşumu geç başladığı için hasat sonrasında bilinçli bir 
şekilde yapılacak sulama ve azotlu gübreleme uygulamaları izleyen yılın verimini olumlu etkileyecektir. 
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EKOLOJİK İSTEKLERİ 

 

Badem için, yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi idealdir. Bununla beraber, odun 
kısmının kış soğuklarına dayanıklı olması nedeniyle, kış soğuklarının fazlaca olduğu yerlerde de 
yetişebilmektedir.  
Sıcak ılıman iklim bitkisidir.  
Kış soğukları bitkilere zarar verecek kadar (-25°C) düşük olmamalıdır. (-18 °C’de gözler zararlanır) 
Ağacının odun kısmı -20°C, -30°C'ye kadar soğuğa dayanabilir. Çiçek tomurcuklarının kışa dayanıklılığı 
şeftali çiçek tomurcuklarından daha azdır. Ülkemizde kış soğuklarının fazla olduğu yerlerde ekonomik 
olarak badem yetiştiriciliği yapılamaz. 
Kış dinlenme ihtiyacı diğer meyve ağaçlarına göre daha kısadır. +5°C' nin altında 90-400 saatlik bir 

soğuklama yeterlidir. Soğuklama ihtiyacı + 7.2 °C’de 300-500 saat kadardır.  
Kış soğuklarından çok ilkbahar geç donları daha çok önem taşımaktadır. Çünkü birçok ılıman meyve 
türünden daha önce çiçek açar. Bu nedenle ilkbahar geç donlarının sürekli görüldüğü yerlerde düzenli 
ürün alınamaz.  
Pembe tomurcuk döneminde –4, -6.5; çiçeklenme başlangıcında –3, -4; çağla döneminde –1, -0.5 °C’ de 
zarar görürler.  
Badem yetiştiriciliği için, ilkbahar başlangıcındaki durgun olmayan hava şartları büyük önem taşır. 
İlkbaharda don olayları bakımından en kritik dönem çiçek ve körpe çağla dönemidir. Çiçeklenme 
zamanında -4°C, -5°C'ye dayanabilen çiçekler, körpe çağla döneminde -1°C, -O,5°C'lerde zarar görürler. 
Dona dayanım bakımından çeşitler arasında büyük farklar görülmektedir.  
 

İlkbahar geç donlarının olduğu bölgelerde badem yetiştiriciliği açısından alınacak önlemler 

1)En geç uyanmayı sağlayan yöneyleri seçmek 

2)Bahçeleri soğuk havanın akıp gideceği yamaçlarda kurmak 

3)En geç çiçek açan ve çiçeklenme süresi uzun çeşitleri yetiştirmek 

4)Don tehlikesine karşı diğer teknik önlemleri almak 

 

Bademlerde meyvelerin olgunlaşmaları, çiçek açımından derime kadar 6-8 ay içinde gerçekleşir. Uzun 
süren bu periyotta, olgunluk için yüksek bir sıcaklık toplamına ihtiyaç vardır. 
Badem meyvelerini olgunlaştırabilmesi için yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar.  
Yüksek yayla yerlerde ve yukarı kuzey enlem derecelerinde çoğu kez sıcaklığın yetersizliği nedeniyle 
badem yetiştiriciliği gerçekleştirilemez. 
 

Badem, meyve türleri içinde kurağa en fazla dayanan meyve türüdür. 
Akdeniz bölgesinde incir ve zeytinle, Orta Anadoluda ahlatla birlikte bulunmaktadır. 
Kuzey Afrika’nın bazı 200 mm yağış alan yerlerinde şiddetli evaporasyon ve transprasyona rağmen 
sulanmadan yetiştirilebilmektedir. Kurak koşullara uyabilmektedir, ancak yağış 300mm’nin altına düşerse 
verim düşer. 500 – 600 mm’lik yağış veya bir-iki sulama; büyüme,verimlilik ve ağaçların ömürlerinin 
uzatılması açısından yararlı olacaktır. Çiçeklenme sırasında ve bademlerin olgunlaşmaları zamanında 
yağmur istenmez. Çiçeklenme dönemindeki yağış tozlanmayı olumsuz etkiler, bir çok mantar 

hastalıklarının da ortaya çıkmasına sebep olur. Hasat zamanına doğru gelen yağmurlar ise bademde kabuk 
rengini bozar. Bu nedenle yaz sonu veya sonbahar başlarında erken yağmur alan bölgelerde, bu periyottan 
önce olgunlaşan çeşitlerin seçilmesi gerekir. 

 

TOPRAK İSTEKLERİ  
 

Derin, su tutmayan, süzek, hafif, alüvyal yerler badem için en uygun topraklardır. Bu gibi topraklarda 

kökler 3-5 m derine gider. Fazla su tutan, ağır, geçirimsiz, drenajı olmayan fakir topraklarda ağaç iyi 
gelişemez.  
Toprak istekleri bakımından seçiciliği fazla olmayan bir meyve türüdür. Kumlu, orta derecede killi ve 

kireçli alanlarda da yetişir. Badem bahçeleri topraklarında yapılacak tahlil sonuçlarına göre kimyasal 
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gübresi verilmelidir. Gübrelemede azotlu gübreler üstten diğer potaslı ve fosforlu vb. gübreler ağacın taç 
izdüşümüne açılan bantlara verilmelidir. 
Besin maddeleri açısından eksik olan topraklar üzerinde ağaçlar iyi gelişemezler, meyve tutumu düşük 
olur, iç iyice oluşmayarak kabuğunu doldurmayıp, haşlak ve buruşuk bir hal alır. Besin maddelerine 
ilaveten kurak bölgelerde bir,iki kez sulama yapmak gelişmeyi ve verimi artırır. Badem ağacı kireç 
yanında alkali ve tuzlara kısmen dayanır. Çok fazla bor ve az miktarda sodyum klorid zararlı etki yapar. 
Bu nedenle tuzlu topraklardan vazgeçmek en iyisidir. 
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BADEM (Amygdalus communis L.)YETİŞTİRİCİLİĞİ - II 

 

 

 

ÇOĞALTILMASI VE ANAÇLARI 

 

Badem generatif ve vegatatif olarak çoğaltılabilmektedir. Tohumla çoğaltma ıslah, ağaçlandırma ve anaç 
elde etmek amacıyla yapılmaktadır. Fidan üretimi amacıyla durgun T göz aşısı metodu uygulanmaktadır. 
Çelik, daldırma ve kök sürgünü gibi metodlardaki sorunlar nedeniyle halen geçerli olan aşıyla çoğaltma 
metodudur.  

Bademde aşılı fidan üretiminde kalem aşıları iyi sonuç vermemektedir.  
Kışları ılık geçen bölgelerde (Ege-Akdeniz kıyıları) sürgün göz aşıları tercih edilir. Badem için en çok 
uygulanan aşı yöntemi bir yaşlı çöğürler üzerine durgun göz aşısıdır. Ancak, Datça yöresinde çoğunlukla 
sürgün göz aşısı yapılmaktadır. Kıraç yerlerde kabuktan suyun erken çekilmesi nedeniyle durgun göz 
aşılarına erken başlamak zorunludur. GAP Bölgesinde yaz aylarında sıcaklıklar çok yüksek olduğu için 
(40-50 C) aşılamalar, öteki bölgelerde olduğu gibi Temmuz-Ağustos ayları yerine sıcaklıkların nispeten 
azaldığı Eylül ayında yapılmalıdır. Eylül ayı sonunda, anaçta kabuk çok iyi kalkmadığı için yonga göz 
aşısı tercih edilmelidir. Çeşit değiştirme amacıyla yapılacak döndürme aşılarında daha çok kalem 
aşılarından yararlanılır. Yarma aşıdan ziyade kabuk altına yapılan çoban aşısı tercih edilmelidir.  
 

BADEM – ÇEVİRME AŞISI 

 

Çekirdekten yetişmiş ve meyve özellikleri iyi olmayan badem ağaçları çevirme aşıları yoluyla kaliteli 
meyve yapan verimli ağaçlara dönüştürülebilir. Başarılı bir şekilde yeni çeşitlere çevrilen ağaçlar 3. 
yıldan itibaren meyveye yatar. Çevirme aşıları için özellikleri bilinen çeşitlerden aşı kalemleri temin 

edilmelidir. Çevirme aşısı olarak kalem ya da göz aşıları uygulanabilir. 
Çevirme aşıları genel olarak erken ilkbahar döneminde en iyi sonucu vermektedir.  
Bu dönemde çevirme aşısı yapabilmek için aşı kalemleri ağaçlar uyanmadan önce alınmalı ve aşı 
zamanına kadar nemini yitirmeden soğukta (4 o C'de - ya da buzdolabının sebzeliğinde) plastik poşet 
içinde saklanmalıdır.  
Zira, erken ilkbaharda aşı yapılırken aşı kalemleri "uyanmamış" olmalı, buna karşın aşılanacak ağaçlar ise 
"uyanmaya başlamış" (su yürümüş) olmalıdır. Çapı 5 cm'e kadar olan dallarda ya da gövdelerde yonga 
(Şekil 1) veya çift kapaklı (Şekil 2) göz aşıları yapılabilirken, daha kalın dal ve gövdelerde kalem aşıları 
(yarma aşı, Şekil 3) uygulanmalıdır. 
 

BADEM ANAÇLARI  
 

Bademe anaç olarak badem, erik, şeftali ve badem x şeftali melezleri kullanılır.  
Anaç seçiminde;  
- çeşitlerle uyuşma,  
- toprak ve iklim şartlarına uyma,  
- sulama,  

- toprağın kök kanseri ve nematod durumu dikkate alınmalıdır.  
Badem için uygun tohum anacı badem çöğürüdür. Bunun yanı sıra badem yozları, şeftali çöğürleri, erik 
çöğürleri ve zerdali badem için anaç olarak kullanılmaktadır 
 
Badem Çöğürü (Tohum Anacı):  Yaygın olarak kullanılan anaçtır. Derin iyi drenajlı ve sulanmayan 

yerlerde en uygun anaçtır. Kireçli topraklara toleranslı, yüksek oranda Bor içeren topraklara diğer Prunus 

türlerinden daha dayanıklıdır. Kireçli ve kurak şartlar için idealdir. Badem anacı kök ur nematoduna, kök 
kanserine ve Armillaria ya karşı hassastır. Acı badem tohumlarından çıkan çöğürler, Capnodıs denilen 
fidan dip kurduna karşı oldukça dayanıklıdır. Bu zararlı daha çok bakımsız, sulanmayan ağaçlarda etkili 
olur.  
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Çeşitlerle uyuşması iyidir, aşılı ağaçlar uzun ömürlü ve kuvvetli olurlar. Bademin yabanilerinin 

tohumlarının kullanılması yanında,  kültür çeşitlerinin tohumları da (badem yozları) çöğür elde etmek 

amacıyla kullanılabilir. Texas,  Cristomerta, Desmayo gibi çeşitlerin çöğürleri üniform ve kuvvetli fidan 
oluşturmaktadır, bu nedenlerden dolayı bu çeşitlerin tohumları çöğür için kullanılmaktadır. Badem 

tohumlarının iyi çimlenmeleri için 3-4 hafta 0-5  °C’de (20-30 gün)  katlamaya tabi tutulması çimlenme 

açısından yeterli olmaktadır. 
 

Şeftali: Bademe göre daha yüzeysel köklüdür ve daha kısa ömürlüdür. Erken meyveye yatar. Sulama 
yapılan ve nematod problemi olan yerlerde de kullanılır. Kireç oranı düşük yerlerde kullanılır. Kireçli, 
kurak ve bor oranı yüksek olan topraklarda uygun değildir. En çok kullanılan şeftali çeşitleri Lovell ve 

nematoda mukavemeti yönüyle Nemaguard’dır. Lowell şeftali çeşidinin yozları anaç olarak kullanılır. 
Nemotodlu, virüslerle bulaşık alanlar için Nemaguard anacı önerilir.  
Şeftali-Nemaguard Anacı; Kumsal, nematodla bulaşık topraklarda anaç olarak kullanılabilir. Ancak 

ağacın ömrü kısadır. Nematodlara hassastır bu nedenle badem x şeftali melezleri kullanılır. 
Şeftali anaçları ağaçları erken meyveye yatırır. Ancak kısa ömürlüdür. Nematodlara hassastır bu nedenle 
badem x şeftali melezleri kullanılır. Şeftali anacıyla bademin uyuşması iyi değildir. Aşı yerinin üstünde 
şişkinlik oluşur. Ağaçlar 10-12 yaşlarından itibaren verimden düşmeye başlar. Şeftali-Nemaguard Anacı; 
Kumsal, Nemetodla bulaşık topraklarda anaç olarak kullanılabilir. Ancak ağacın ömrü kısadır. 
 

Şeftali X badem melezleri: Şeftali badem melezleri genel olarak değişik toprak şartlarına 
uyabilmektedirler. Melezler çok kuvvetli olup,  kök sistemleri iyi tutunur. Vegetatif çoğaltmaya uygun 
GF 557, GF 677 kullanılmaktadır. GF 677 anacı yaygın kullanılmaktadır. Bu anaca aşılı fidanlar kısa 
zamanda verime yatar. Verticillum, Phypthora vb. toprak kökenli hastalığa dayanımı iyidir.   
 

Erik anaçları:  Su tutan, kök çürüklüğü  ile bulaşık alanlarda kullanılır.Genellikle erikler bademle iyi 
uyuşmaz; tüm çeşitlerle uyuşması iyi değildir. Ağır, su tutan arazilerde uyuşur çeşitlere anaç olarak 
kullanılır. Verim düşük olur ve meyvelerin büyük kısmında dış kabuk bademe yapışık ve ağaçlar kısa 
ömürlü kalmaktadırlar. Erik anaçlarından Marianna GF 8-1 ve Marianna 2624 erik klonları 
kullanılmaktadır. Myrobolan eriği (Prunus cerasiferas) çöğürlerinden anaç olarak tatminkar sonuç 
alınamamıştır. 
 

Marianna 2624 drenajı kötü, nemli ve meşe kök mantarı (Armillaria melydea) ile bulaşık topraklara 
uygundur, odun çeliği ile kolaylıkla çoğaltılır. Klon anaç : Marianna 2624 (ABD’de), Marianna GF 8-1 

(Fransa’da), Myrobolan P 34-16 (özellikle Ardechdise, Texas, Ne plus ultra çeşitleri için) 
 

Zerdali: Bu anaç üzerinde bademler, fidanlıkta ve bahçede birkaç yıl iyi büyüseler de, kalemle uyuşma 
iyi olmadığı için, kısa bir süre sonra aşı yerinden kırılırlar. En büyük avantajı, nematodlara dayanıklı 
olması, kötü toprak şartlarında kullanılabilmesidir.Pratikte yaygın kullanılmaz 

Bademin en uygun anacı yine bademdir. Ülkemizde anaç olarak badem çöğürü kullanılmakla birlikte, 
badem x şeftali melezi olan GF 677 anacı üzerindeki badem ağaçları kuvvetli gelişmekte, 3. yaşından 
itibaren meyveye yatmakta, bol ürün vermekte ve kireçli topraklarda kloroz göstermemektedir. 
 

Badem Klon Anaçları  
 
Şeftali x badem melezi: GF 557, GF 677  

 Erik anaçlarından Marianna GF 8-1 ve Marianna 2624 erik klonları  
Ülkemizde anaç olarak badem çöğürü kullanılmakla birlikte, badem x şeftali melezi olan GF 677 anacı 
üzerindeki badem ağaçları kuvvetli gelişmekte, 3. yaşından itibaren meyveye yatmakta, bol ürün 
vermekte ve kireçli topraklarda kloroz göstermemektedir. 
 

GF 677: Badem yetiştiriciliğinde kullanılan en önemli klon anaçtır. Üzerine aşılı badem çeşitleri ile çok 
iyi bir uyuşma göstermektedir. (Badem x şeftali melezi) 
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Dikim mesafesi sıralar arası 5 metre fidanlar arası 3 metre olacak şekilde dikim yapılabilmektedir.Gf677 
anacı kuvvetli bir anaç olup anaç ömrü kısadır.Ürün erken verime oturmaktadır. Kireçli ve kısıtlı sulama 
şartlarına sahip topraklarda şeftali ve bademler için ideal bir anaçtır. Ağır, taban suyu yüksek, 
havalanması iyi olmayan toprakları sevmez.Klasik anacın %15-20 i kadar az taç yapmaktadır.  
 

Marianna 2624: Badem fidanı üretiminde bu anaç ağır ve rutubetli toprak için kullanılmakla beraber,  
zorunluluk olmadıkça kullanılmaması uygundur (Erik klonları) 
 

Marianna GF 8-1 (Erik klonları) 
 

Myrobolan P 34-16 (Erik)  

 

Hansen 2168 ve Hansen 536 :  

 

Garnem Anacı : GF 677 anacı taban suyu yüksek, drenajı iyi olmayan topraklarda asfeksi (kök 
boğulması) nedeniyle kurumakta, GN anaçları ise Myrobalan (erik) geni taşıdığı için ağır topraklara da 
uyum sağlamaktadır. Kök ur nematoduna dayanıklıdır. Kuvvetli gelişen, toprağa bağlanması iyi olan bir 
anaçtır. Fidan dikim mesafesi fidanlar arası 4 metre sıralar arası  5 metre olacak şekilde 
olmalıdır.Kuvvetli gelişen bir anaç olup normal badem anacının %20 si kadar daha az taç yapmaktadır. 
 

GF 677 (Peache Amnedier) ANACI 

- Şeftali ve badem melezi olan bu anaç Fransa’da INRA Araştırma Enstitüsünde geliştirilmiştir. 
- Kuvvetli gelişen bir anaçtır. 6x4m, 5x4m yada 5x3m dikim yapılabilir. 
- Kireçli ve kısıtlı sulama şartlarına sahip topraklarda  ideal bir anaçtır.  
- Tüm badem çeşitleri ile aşı uyuşması iyi olup verim yönünden üzerindeki çeşidi olumlu etkiler. 

- Çeliklerle  ve doku kültürü ile çoğaltılmaktadır.  
- Ağır, taban suyu yüksek, havalanması iyi olmayan toprakları  sevmez. 
 

GxN ANAÇLARI 

- Myrobalan x P. persica x P. dulcis türlerinin melezlenmesi ile elde edilmiştir.  
- En önemli GN anaçları; GN 15 (Garnem), GN 22 (Felinem) ve GN 9 dur.  
- Taban suyu yüksek, drenajı iyi olmayan topraklar  GN anaçları uyum sağlamaktadır.  
- Kök ur nematoduna dayanıklıdır. 
- Kuvvetli gelişen bir anaçtır. 
 

AŞI UYGULAMALARI 

 

T, ters T, yonga, çift kapaklı göz aşısı, yarma, kabuk, kakma aşılar 
 

 

 

BAHÇE TESİSİ 

 

Badem ağacının doğada kolayca büyüyebilir olması, ne yazık ki, ülkemizde yanlış bir kanının 
yerleşmesine yol açmıştır: badem ağacı kıraç topraklarda yetişir ve su istemez !      
Bu çok yaygın kanı nedeniyle ticari olarak badem yetiştirmek isteyenler çoğunlukla bahçe yeri olarak  

verimli olmayan, kenarda kalmış kıraç arazileri düşünmektedir. Bazıları tarla tarımı yaptıkları susuz 
arazilerden daha iyi gelir sağlamak için, bazıları da az verimli olduğundan yıllarca boş duran arazilerini 
ağaçlandırmak amacıyla badem fidanı dikmek istemektedir.  
Kimileri de araziye badem tohumu ekip, yerinde aşılayarak bahçe kurmanın daha iyi sonuç vereceğine 
inanmaktadır. Fakat, bu şekilde yapılacak bahçe tesisleri modern anlamda badem yetiştiriciliğine ve 
rekabete açık iç badem üretimine pek uygun değildir.  
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Kapama bahçeler üç yolla tesis edilir.  
1- Aşılı fidanlarla dikim yapılarak,  
2- Doğrudan araziye tohum ekimiyle.  
Doğrudan tohum ekimiyle bahçe tesisi daha çok sulama imkanı az olan yerlerde, kurak koşullarda, 
yerinde çöğür yetiştirip, çöğürlerin yerinde aşılanması şeklinde uygulanır. Çöğürler ancak 2-3 yıl sonra 
aşılanabilecek düzeye ulaşırlar. 
3- Yerine çöğür dikimi ve yerinde aşılama 

Sulanabilen arazilerde aşılı fidan kullanılmalıdır.   
 

Bol miktarda ve pazarlanabilir kalitede iç badem elde edebilmek için badem bahçeleri 2 metre kadar 
toprak derinliği olan arazilere kurulmalıdır. Bahçe toprağı geçirgen yapıda ve verimli olmalıdır. Badem 
bahçeleri verimli, derin ve geçirgen özellikli topraklara kurulmalıdır. Bahçe toprağı ne kadar iyi özelliğe 
sahip olursa, elde edilen ürünün miktarı ve kalitesi de o kadar artar. Ayrıca, verimli topraklarda büyüyen 
ağaçlar uzun yıllar daha sorunsuz bir şekilde meyve verir. Badem ağaçları kurak ve fakir topraklarda 
öteki meyve türlerine göre daha iyi büyüyebilirse de meyveye geç yatar, az ürün verir ve  iç bademleri de 
istenilen kalitede olmaz. 

 

DİKKAT 
İlkbahar geç donları dikkate alınmalıdır.  
Taban suyu yüksek yerlere bahçe kurulmamalıdır.  
Bölgeye uygun çeşitler ve dölleyicileri kullanılmalıdır.  
Bademlerde kendiyle ve karşılıklı uyuşmazlık görüldüğünden bahçeler en az iki çeşitten kurulmalıdır. 
Yeni badem bahçelerinde iyi bir meyve tutumu için mutlaka arı faaliyeti önem kazanır. Bu nedenle her 5 
dekara 1 arı kovanı konulmalıdır.  
Mutlaka geç çiçeklenen çeşitler tercih edilmeli ve mümkünse tüplü fidan ile bahçe kurulmalıdır. Çünkü 
badem çıplak köklü üretildiğinde saçak kök yapma eğilimi azdır.  
Bu nedenle çıplak köklü fidan ile bahçe kurulduğunda arazide fidan kaybı yüksek olur.  
 

Toprak öncelikle derin olarak sürülür. Badem bahçesi yapılacak arazinin diğer meyvelerde olduğu gibi 
yaz sonunda önce derin sürümü yapılmalı. Derin ve gevşek yapılı topraklar daha yüzeysel sürülebilir. 
Daha sonra merdane gibi kesek kırıcılar ile kesekler kırılmalı, gerekirse tesviye edilmelidir. 
Toprakta organik maddeyi artırabilmesi,  suyu muhafaza edebilmesi, havalanmayı sağlayabilmesi 
amacıyla, bahçe tesis edilmeden önce dekara 4-5 ton yanmış ahır gübresi (en az bir yıl bekletilmiş) 
verilmelidir.  

Badem bahçeleri verimli, derin ve geçirgen özellikli topraklara kurulmalıdır. Kuvvetli topraklarda dikim 

aralığı 8-9 m, zayıf ve az derin topraklarda ise 5-6 m olmalıdır. Ayrıca yağış miktarı azaldıkça, dikim 

aralıklarını artırmak gerekir. Anacın durumuna göre, badem bahçesi tesis edilirken sıra arası uzaklıklar 5-

7 metre, sıra üzeri uzaklıklar 4-6 metre arasında olabilir. Kare dikimler 5 m X 5 m , 6 m X 6 m veya 7 X 

7 m aralıkla olabilir. Dikdörtgen dikimde ise 6 X 7 m aralık bırakılır. 
Dikim mesafelerinde, kurak arazilerde kökler genişleyecektir, sulanan arazilerde ise taç büyüyecektir. 
Dikim çukurları toprağın sert olduğu yerlerde ekskavatör ile açılıp fidan için yumuşak havadar bir ortam 
meydana getirilmelidir. Büyük açılan çukurlar daha sonra bir kısmı doldurulur ve dikime uygun hale 

getirilir.  Sonbaharda havalar henüz iyi iken, yağışlar başlamadan önce mevcut dikim planına göre fidan 
çukurları açılmalı ve fidanlar getirildiği zaman bekletilmeden hemen dikilmelidir. 

Bahçe dikilecek alan eğimli ise kontur dikim yapılmalıdır. 
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Kontur dikim şeklinde dikim yerlerinin işaretlenmesi. (A-B çizgisi arazinin en meyilli aşağı-yukarı 
noktalarını birleştiren hattır. İşaretli yerler dikim yerleridir). Fidan çukurları toprağın yapısına göre (sert 
topraklarda önce derin ve geniş açılıp daha sonra fidan çukuru küçültülür) 50 – 60 cm derinliğinde ve 50 
– 60 cm genişliğinde açılmalıdır. 
 

 
 

Dikimlerde yeknesaklık sağlanması amacıyla dikim tahtası kullanılması uygun olacaktır. Dikim tahtası 
yaklaşık 1 m boyunda ve 10–15 cm eninde bir tahtadır. Fidan, aşı yeri dikim tahtasının yaklaşık 10 cm 
üzerinde kalacak şekilde dikilir. 
 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Badem bahçesi tesisinde badem fidanı dikerken dikkat edilmesi gerekenler 

 

Çıplak köklü fidan dikilecekse saçak köklere zarar vermeyecek şekilde uzun, birbirine girmiş, ezilmiş, 
kopmuş, yaralanmış kökler kesilerek kök budaması yapılmalıdır.  
Badem fidanı diğer fidanlara göre kökleri hassas olan bir fidan çeşididir. Köklerin mümkün olduğu kadar 
rüzgar almaması gerekir. Örneğin arazi üzerinde badem fidanı dikimini  yaparken badem fidanları 
sandıklara konulup üstleri ince odun talaşlarıyla doldurulduktan sonra arazi üzerinde belirlenen bölgelere 
dağıtılır. Fidan, dikilecek çukura buradan çıkarılıp dikildiğinde açık kök badem fidanlarının tutma oranı 
çok yüksek olacaktır. Çünkü kökler mümkün olduğunca havayla temas etmeyecektir. Tüplü badem 
fidanlarında köklerin havayla teması asgari seviye olduğundan bu işleme gerek yoktur.  Badem fidanı 
saçak kökü çok az olan kazık bir kök sistemine sahiptir. Fidanlar mümkünse söküldükten sonra fazla 

bekletilmeden, hava ve toprak koşulları uygun olduğunda hemen dikilmelidir. 
Dikimden önce fidanların kök kanserine (Agrobacterium tumefaciens) karşı koruyucu bir bakterisitlerle 
muamele edilmesi yararlı olacaktır.  
İklim koşullarının elverişli olduğu, kışı yumuşak geçen bölgelerde sonbahar dikimi yapılmalıdır. Badem 
fidanları geç sonbaharda dikilirse, ilkbaharda yapılan dikimlere göre hem arazide tutma başarısı hem de 
ilk yıllardaki büyümesi açısından daha iyi sonuç verir. 
Kışı sert geçen yörelerde ilkbahar dikimi yapılmalıdır.  
Çıplak köklü dikim yapılacaksa Kasım- Mart aylarında dikilmelidir. 
Özellikle badem fidanlarında köklerde zararlanmaları önlemek amacıyla tüplü (topraklı) fidan dikilebilir.  
Tüplü fidan, her mevsim dikilebilir ama sonbahar daha uygundur.  

Dikilen fidanlara mutlaka can suyu verilmelidir. 

Fidan dikiminde can suyunu kademeli olarak vermeniz fidanın tutma oranını en üst seviye çıkaracaktır. 
Kademeli can suyu verme şu şekildedir. 
 1-Fidan çukura yerleştirildikten sonra aşı seviyesinin yarısına kadar toprakla fidan çukuru doldurulur ve 
2-4 litre can suyu verilir ve toprağın bu suyu emmesi beklenir. 
2-Toprak suyu emdikten sonra aşı noktası toprak seviyesinin üstünde olacak şekilde fidan çukuru toprakla 
doldurulur, toprak sıkıştırılır, destek çubukları sekiz rakamı şeklinde bağlanır  ve tekrar can suyu verilir. 

Dikilen fidanlara ilkbaharda uyanmadan önce ilk şekil terbiyesi yapılmalıdır.  
Dikilen badem fidanının boyu ne olursa olsun, ister tüplü, ister açık köklü olsun; aşıdan sonran 60-70 cm 

mutlaka kesilmelidir. Diğer bir deyişle tepe budaması yapılmalıdır.  
Eğer dikilen badem fidanı boyu 30-60 cm arasında ise budama işlemine gerek yoktur sadece yapılması 
gereken Mart - Nisan döneminde tepe budaması yapmaktır. En üst sürgünde bir parmak kalınlığı budama 
yapılması yeterlidir. 
Meyveler elle toplanıyorsa ağaçların alçaktan (40 cm) dallandırılması yararlı olacaktır.  
Derim için mekanik sarsıcılar kullanılacak ise ilk dal 60-80 cm’den başlayacak şekilde fidanlar terbiye 
edilmelidir.Fidan yerleri işaretlenip dikim öncesi çukurlar açılmalı, kışı yumuşak geçen bölgelerde 
sonbahar dikimi yapılmalıdır. Kışı sert geçen yörelerde ilkbahar dikimi yapılmalıdır. Badem 

yetiştiriciliğinden tatminkar bir gelir elde edilmek isteniyorsa mutlaka sulama yapılmalıdır.  
Kurak koşullarda badem hem çok geç meyveye yatmakta hem de az ürün vermektedir.  Kurak koşullarda 
dekardan 70 kg, sulu koşullarda ise dekardan 200 kg iç meyve (sert kabuksuz) elde edilebilmektedir. 

Günümüzde ticari bir badem bahçesi 50 dekar ya da daha büyük alanda kurulmalı ve sulama, gübreleme, 
ilaçlama ile budama gibi bakım işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirilmelidir.  
 

Sınır ağacı olarak badem yetiştirilmesi: Erken çiçek açması nedeniyle, ilkbahar geç donlarının sorun 

olduğu yerlerde kapama badem bahçelerinden kaçınılır. Bu yerlerde badem ağaçlarını tarla ve bahçe 
kenarlarına sınır ağacı olarak dikerek, bademden iyi ürün alınamayan yıllarda bahçenin diğer 
ürünlerinden alınan ürünle çiftçinin ekonomik durumu düzeltilebilmektedir. 

Sınır ağacı olarak tek veya çift sıra olarak dikilebilir. 
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Ara ziraatı: Zeytin ve incir ile karışık olarak dikilebilir. Ege bölgesinde rastlanır. Yeni tesislerde 
özellikle dikim aralarının fazla tutulduğu bahçelerde sıralar arasına amca dikilebilir. Orta Anadolu – 

Güneydoğu Anadolu’nun kıraç alanlarında kurulan badem bahçelerinde..  
İstekleri yönünden bademe uygun olan bitkiler seçilmeli, su rekabeti açısından, ara bitkiler badem 
köklerinin yayıldığı alanın dışında kalacak şekilde ekim yapılmalıdır. 
Bol miktarda ve pazarlanabilir kalitede iç badem elde edebilmek için badem bahçeleri 2 metre kadar 
toprak derinliği olan arazilere kurulmalıdır.  
Bahçe toprağı geçirgen yapıda ve verimli olmalıdır. Badem bahçeleri verimli, derin ve geçirgen özellikli 

topraklara kurulmalıdır.  
Bahçe toprağı ne kadar iyi özelliğe sahip olursa, elde edilen ürünün miktarı ve kalitesi de o kadar artar. 
Ayrıca, verimli topraklarda büyüyen ağaçlar uzun yıllar daha sorunsuz bir şekilde meyve verir.  
Badem ağaçları kurak ve fakir topraklarda öteki meyve türlerine göre daha iyi büyüyebilirse de meyveye 
geç yatar, az ürün verir ve  iç bademleri de istenilen kalitede olmaz.  
 

FİDAN YETİŞTİRME EVRESİ  
 

KAPAMA BAHÇE YETİŞTİRİCİLİĞİ EVRESİ 

Dikilen aşılı badem fidanları gelişip aralarını kapatıncaya kadar, aralarına çeşitli yer örtücü bitkiler 
ekilmektedir. Bu bitkilerden en dikkat çekeni yoncadır. Çünkü yonca hem arılar için besin kaynağını 
oluşturmakta  ve dolayısı ile bal üretimine katkıda bulunmakta, hem de hayvanlara yem olmaktadır. Diğer 
yandan yer örtücü, güneş enerjisini toprağa emdiğinden Geç ve Erken donların zararını azaltmaktadır. 
 

YILLIK BAKIM İŞLEMLERİ 

 

TOPRAK İŞLEME 

 

Açık toprak işlemesi yapılır. Bahçe ilkbaharda diskaro ile sürülür ve kışın meydana gelen yabancı otlar 

toprağa gömülür. Derim zamanına doğru bir sürgü geçirilerek toprak yüzünün düzeltilmesi gerekir. 
Böylece yere dökülen bademlerin bulunmaları kolaylaşır. Sonbaharda pullukla yapılacak bir sürme 
yağmur ve kar sularının toprağa geçmesini sağlar. 
Toprak işleme sayısı sulama sayısına göre düzenlenir.-Toprak derin sürülerek kökler yaralanmamalıdır. 
Aksi halde kök kanserine yakalanma riskleri artar. 
- Kök kanserinin yaygın olduğu yerlerde yüzlek topark işleme veya çapalama 

-Pulluk derinliği değiştirilerek pulluk taban taşının oluşması engellenmeli. 
 

SULAMA 

 

Badem ağacı yaygın kanının aksine suyu çok sever. Badem yetiştiriciliğinde birim alandan alınan meyve 
miktarı ile sulama uygulaması arasında olumlu ilişki bulunduğunu gösteren çok sayıda bilimsel araştırma 

sonucu ve deneyim bulunmaktadır. Bu nedenle, ticari badem yetiştiriciliği yapan öteki ülkelerde olduğu 
gibi, ülkemizde de bol ve kaliteli ürün elde etmek için badem bahçeleri sulama olanağı bulunan arazilere 

kurulmalıdır. Sulanmayan badem bahçelerinin tatminkar bir kazanç getirmesi pek beklenmemelidir. 

Günümüzde meyve yetiştiriciliğinde rekabete açık üretim yapmak ön plandadır. Bir başka deyişle, artık 
meyve bahçelerinden erken yaştan itibaren bol miktarda ve yüksek kaliteli ürün elde edilmesi 
amaçlanmaktadır. Bunu sağlayabilmek için  badem bahçeleri verimli ve sulanabilen arazilere 
kurulmalıdır. 
Yıllık yağışı 600 mm' nin üstünde olan yörelerde bademi sulamaya gerek duyulmaz. Noksan yağış 
miktarını tamamlamak üzere, gelişme mevsiminde iki veya üç sulamanın yapılması büyüme ve verimi 
artırır, dış kabuğun ayrılmasını kolaylaştırır. Yaz aylarında sulamanın büyük faydası vardır. 
Badem bahçelerinde salma veya damla su verilebilir. Salma sulamada, sulama suyunun kök boğazına 
değmemesine dikkat etmek gerekir. Sulama aralıklarının uzatılması ve yabancı ot kontrolü için mutlaka 
malçlama yapılmalıdır 
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Kimi bahçelerde, badem sulaması için tekniğine uygun olarak hazırlanmış bir su havuzlarında depolanan 

su büyük bir badem bahçesindeki damla sulama sistemi için kullanılmaktadır. Damla sulama sistemi hem 

kullanılan sudan hem de sulama işçiliğinden büyük ölçüde tasarruf sağlar. Badem bahçelerine kurulan 
damla sulama sistemleriyle suda eriyebilen gübreler de verilebilir. Böylece fidanların daha hızlı ve 
sağlıklı bir şekilde büyümesi sağlanır. Su hasadı uygulamaları da önerilmektedir. 
 

GÜBRELEME 

 
Çiftlik gübresi, yeşil gübre: toprağın fiziksel yapısının düzeltilmesi, besin maddelerince zenginleştirme 

Dönüme 10-25 kg saf azot hesabı ile gübreleme yaygın olarak kullanılır. Derin, su tutmayan, süzek, yaz 
aylarında düzenli olarak badem için en uygun topraklardır. Ağır, geçirimsiz, drenajı olmayan fakir 
topraklarda ağaç iyi gelişemez. 
Badem bahçeleri topraklarında yapılacak tahlil sonuçlarına göre kimyasal gübresi verilmelidir. 
Gübrelemede azotlu gübreler üstten diğer potaslı ve fosforlu vb. gübreler ağacın taç izdüşümüne açılan 
bantlara verilmelidir 

 

Badem yetiştiriciliğinde önemli bölgelerden Güneydoğu Anadolu bölgesinde; 
 Bölge topraklarının % 77’sinde çinko eksikliği belirlenmiştir. 
 GAP Bölgesi topraklarının organik maddece fakir, kil, kireç içeriği ve pH değerinin yüksek 

olması özellikle P ve Zn’ nun bitkilere yarayışlılığı azaltmaktadır.  
 

Azot Kaynağı 
• Çiftlik Gübresi 
• Pamuk Küspesi 

Karbon Kaynağı 
• Saman 

• Zeytin Pirinası 
• Antepfıstığı meyve kabukları 
• Üzüm posası 

 

 

BUDAMA 

 

Genellikle fazla budama istemezler. Kuruyan, birbiri içine girmiş dalların alınması, taç kısmında 
ışıklanmanın sağlanması için düzenli budama yapılmalı. 
Değişik doruk dallı en çok uygulanan şekildir. Yerine göre doruk dallı, çanak şekilleri de verilebilir. 
Dikim sırasında ağaçlara doruk dallı şekil verilir. Üçüncü yıldan itibaren yıllık sürgünler 40-50 cm’den 
kısaltılır, sık dallar çıkartılır. 
Ağaçlar yaşlanınca 15-20 yıl sonra gençleştirme budaması yapılabilir 
 

Budama Zamanı 
• Ilıman bölgelerde Sonbaharda 

• Soğuk bölgelerde Şubat ayında 

• Yapraklar görevini tamamladıktan sonra 

• Yani yaprakların en az yarısı döküldükten sonra budamaya başlanmalıdır. 
• Kışın çok soğuk günlerinde budama yapılmamalıdır. 

Yaz budaması 
 Çok sıkışık, yada obur dallar alınabilir, özellikle genç dönemde şekil budaması yapılır 
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Dikim Budaması 

Dikim Budaması

 

Kuru Koşullarda
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İkinci Durgun Dönemde Budama 

 Yan Dalların Seçimi 
 Çok Uzun Dallarda Uç Alma 

 Obur Dalların Çıkartılması 
 

Budama 

Yapılmamış Kısa Budama Uzun Budama
Orta 

Budama

Dalların Bağlanması

 
Üçüncü ve Dördüncü Durgun Dönemde Yapılan Budamalar 

Güneş Işığından Yararlanma 

Dal Açma 

Dal Bağlama 

 

Verim Döneminde Budamalar 
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HASAT  VE  HASAT  SONRASI  UYGULAMALAR 

 

BADEM BAHÇELERİNDE VERİM 

 

Ülkemizdeki meyve yetiştiricileri genellikle bahçeleri veya çeşitleri karşılaştırmak için "ağaç başına" elde 
edilen verimi dikkate alırlar.  Ancak bu takdirde, mevcut badem bahçelerinden elde edilen verimin yeşil 
kabuklu mu veya sert kabuklu mu ya da iç badem mi olduğu açık bir şekilde anlaşılamaz. Bu durum bir 

dekar bahçeden alınan meyve miktarı konusunda karışıklık yaratır.  Modern badem tarımı yapan öteki 
ülkelerde ise çoğunlukla, "birim alandan" (bir dekardan veya bir hektardan) elde edilen iç badem miktarı 
verim kriteri olarak kullanılmaktadır.  Çünkü, aslında tüketilen ve satış değeri yüksek olan ürün, bademin 
yenilen iç kısmıdır. Bademin sert kabuklu olarak pazarlanması giderek azalmaktadır 
Verim çağındaki sulanan bahçelerde bir dekardan çeşitlere bağlı olarak 2000 - 3000 kg arasında yeşil 
kabuklu yaş badem elde edilir.  Bir dekardan elde edilecek iç badem miktarı ise, bu yeşil kabuklu badem 
ürününün % 6.6 -9.0'u kadardır.  Halen dünya badem pazarına hakim olan Kaliforniya'da (ABD) sulanan 
bahçelerde bir dekardan 200 kg dolayında iç badem alınmaktadır. Ülkemizde çok az sayıda bulunan 
modern badem bahçelerinde de bu verime ulaşılmaktadır.  Bazı kaynaklar dekara 300 kg iç badem verimi 

alınabildiğini bildirmekteyse de, ülkemizdeki mevcut yetiştirme tekniği ile şimdilik bu verim düzeyi 
ulaşılması güç bir hedef gibi görülmektedir. Bu nedenle ekonomik analizler yapılırken ağaçlar 
büyüdüğünde en iyi koşullarda bir dekardan en fazla 200 kg dolayında iç badem alınabileceğini 
hesaplamak daha gerçekçi olur. 
 

Bademlerde iç randımanı, sert kabuklu meyveden elde edilen iç badem miktarını ifade eder  
İç badem randımanı = 100 x iç badem ağırlığı (g) / sert kabuklu meyve ağırlığı (g).  
 

Badem çeşitlerinin iç badem randımanı, sert kabuk kalınlığına bağlı olarak değişir. Sert kabuğu çok ince 
olan Nonpareil çeşidinde iç badem randımanı % 60-70 arasında iken, sert kabuğu orta kalın olan 
Ferragnes çeşidinde % 40 kadardır. Bu durumda, iç randımanı yüksek olan badem çeşitlerinin dekara iç 
badem veriminin daha fazla olacağı düşünülebilir.  Ancak, iç badem randımanı daha düşük olan kabuğu 
orta kalın bademlerin ağaçları (Ferragnes gibi çeşitler) ince kabuklu çeşitlerin ağaçlarına göre daha 
verimlidir. Bu durum, bir dekardan elde edilen iç badem veriminin, yetiştirilen çeşitlerin randıman ve 
verim ilişkisine bağlı olarak dengelendiğini gösterir. Yani, randımanı farklı olan çeşitlerler kurulan 
değişik badem bahçelerinde dekara iç badem verimi aşağı yukarı aynı olup, 180-200 kg arasında değişir.  
Sulanmayan bahçelerde ise dekardan en fazla 60-70 kg dolayında iç badem alınabilir. Sulanan 

bahçelerdeki verimin sulanmayanlara göre en az iki, üç kat fazla olmasının yanı sıra, iç bademler de daha 
iri ve gösterişli olmaktadır 
 

Gaziantep – Ferraduel  510 kg/da,      Nonpareil    328 kg/da 

Kahramanmaraş- Ferragnes 477 kg/da    

Şanlıurfa – Ferragnes  396 kg/da 

 

 

HASAT ZAMANININ BELİRLENMESİ 

 

Olgunluk, dış kabuğun suyun kaybederek derimsi bir hal alması ve çatlamasıyla belli olur. Hasat 

zamanının belirlenmesinde, tacın iç kısmındaki meyvelere bakılmalı, bunlar çatlamışlarsa hemen hasada 

geçilmelidir. Erken hasat; silkme ve çırpmayı güçleştirir, sert kabuktan dış yeşil kabuğu ayırmak güçleşir, 
bademler kuruyunca tam iriliğini almamış olan iç buruşuk ve haşlak bir hal alır. Meyveler olgunlaşıp dış 
kabuk çatladıktan sonra uzun süre ağaçta kalırlarsa; bademler kendiliklerimden yere düşerler, toplama işi 
güçleşir, kuş ve kurt zararı artar, yağışlı ve sisli havalarda renk kararır. 
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HASADIN YAPILIŞ ŞEKLİ 

 

Çırpılarak veya silkilerek toplanır. Hafif ve yaylanan sırıklar kullanılır. Silkme ağacı daha az hırpalar. 
Uçlarına kauçuk geçirilmiş topuz şeklindeki sopalar kullanılır. Kauçuk topuz dallara vurularak bademler 

dökülür. Ağaçların altlarına sergiler yayılarak hasat işi kolaylaştırılır. Silkme ve yerden toplama 

makinalarla yapılabilir.  
Sırta takılan makine ile hasat hem kolay hem de çabuk yapıldığı için tercih edilir. 
El ile kumanda edilen ve aküyle çalışan bu hasat makinasının karbon-fiber alaşımlı tarakları çiçek 
gözlerine zarar vermeden meyveleri ağaçtan düşürmektedir. Bu makinanın teleskopik uzatma çubuğu 
sayesinde ağacın ulaşılması zor olan üst kısımlarındaki meyveler de merdivene gerek kalmaksızın 
kolayca hasat edilmektedir. Bu makina ile bir kişi bir saatte 5 adet büyük yetişkin badem ağacının 
meyvesini kolayca hasat edebilir. 

 

DIŞ KABUKTAN AYIRMA  (KAVLATMA) 

 

Toplanan meyveler hemen kavlatma yerine taşınmalıdır. Kavlatma gecikirse bademlerde kurtlanma 
görülebilir.  Kurtlanmanın önlenmesi için hasattan sonra bademlerin en kısa zamanda kavlatılarak dış 
kabuklarının ayrılması sağlanmalıdır. 
Toplanan bademlerin kavlatılmadan yığın halinde bekletilmesi küflenmeye neden olur. İç bademin  rengi 
de kararır. Bademde kavlama kolaylığı önemli kalıtsal bir özeliktir.  
Hasat edilen ve kavlatılan bademler birkaç gün güneşte bekletildikten sonra kurutulur. Günde birkaç defa 
karıştırılarak çuvallara konur. 
Dış kabuklar el veya makinalarla ayrılır.  
Eğer kabuk çok kurumuşsa, bademlerin ıslatılması ayırma işini kolaylaştırır 
Ticari bahçelerde, hasat edilmiş olan meyvelerin yeşil kabuğunun el ile kavlatılması (soyulup çıkarılması) 
fazla işçilik gerektirir.  
Şanlıurfa'da bir badem üreticisi, deliklerini badem meyvesine uygun olacak şekilde genişlettiği bir fındık 
patoz makinasını başarılı bir şekilde badem kavlatmasına uyarlamıştır. Bu üretici oldukça ucuza mal ettiği 
bu kavlatma makinası ile bir uygulamada % 90 oranında kavlatma yapabilmekte, iyi kavlamayanları da 
tekrar makinadan geçirerek % 100 kavlatma elde edebilmektedir 
 

KURUTMA 

 

Kavlatılmış bademler sonbahar aylarında yığın yapmamak ve zaman zaman karıştırmak koşuluyla açık 
havada kolayca kurur.  

Eğer çevrede başka ürünler için kullanılan kurutma tesisleri varsa ve uygunsa onlardan da yararlanarak 
sert kabuklu bademleri hemen kurutmak olanaklı olabilir. 
Dış kabuktan ayrılan bademler serilerek güneşte kurutulur. Kurutma kısa sürede kurutulmalıdır. Sıcak 
hava kullanılarak da kurutulabilir. İç büküldüğünde eğilmeyip kırılıyorsa kurutma yeterlidir. 
 

Kavlatılmış ve kurutulmuş olan sert kabuklu bademler depoda saklamaya çok uygundur.  
Sert kabuklu meyveler adi depolarda kolaylıkla aylarca saklanabilir ve istenilen fiyat yakalandığı zaman 
depodan çıkarılabilir. 
 Depodan çıkarılan sert kabuklu bademler kırılıp iç bademler elde edilir.  
 

AĞARTMA 

 

Piyasaya kabuklu olarak sunulacaksa, kabuk renginin bir örnek açık sarı renk alması için ağartma yapılır. 
Ağartma kükürtdioksit gazı ile yapılır. 100 kg kabuklu badem için 50-150 g kükürt çiçeği yakılır. 
Ağartma süresi 10-30 dakika arasındadır. İç kalitesi azalmaz. Ancak koyu renk almış bademleri ağartmak 
için uzun süre tutulur veya konsantrasyon yüksek olursa için tadı bozulur, sabunumsu bir tat alır. 
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KIRMA 

 

Piyasaya iç olarak sürülecek bademler üretici veya satıcı tarafından kırılır.  Kırma, el veya makinalarla 

yapılır. Bir işçi el ile günde 8-10 kg badem kırabilir. Kırılan içler serin ve gölge bir yerde kurutulur. 

Güneşte kurutulmamalıdır. İç bademler elekten geçirilip sınıflandırılırsa, daha istikrarlı bir pazarlama 
olanağı doğacak ve üretici daha çok para kazanacaktır. Rekabet edebilmek için pazara kaliteli iç badem 
ürünü sunmak gerekir .  
İri ve gösterişli iç bademler hem iç hem de dış piyasada daha yüksek fiyat bulmaktadır. Özellikle, 
mekanizasyon yoluyla el değmeden, sağlıklı koşullarda iç badem üreten yetiştiricilerimiz öteki 
ülkelerdeki badem yetiştiricileriyle ciddi bir şekilde rekabet etme olanağı bulacaklardır. Bu amaçla badem 
yetiştiricilerimiz ürettikleri meyveleri sert kabuklu olarak değil, iç badem olarak pazarlamaya çalışmalıdır 
 

DEPOLAMA 

 

İyi şekilde kurutulmuş kabuklu bademler serin ve kuru ambarlarda altı ay kadar saklanabilir. Sert kabuklu 

depolama en uygunudur. Soğuk hava depolarında 0 C’de ve %70-75 nemde kabuklu veya iç olarak bir-iki 

yıl saklanabilir. Uygun şartlarda, fümige edildikten sonra depolara konulmalıdır. 
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CEVİZ (Juglans regia L.) YETİŞTİRİCİLİĞİ - I 

 

 

ANAVATANI – KÜLTÜR TARİHİ 

 

Anavatanı:  
Bazı araştırıcılara göre İran’ın Ghilan bölgesi, bazılarına göre Çin. Karpat dağlarından güneyden 
itibaren Doğu Avrupa ve Türkiye, Irak, İran, Afganistan, Güney Rusya, Hindistan, Mançurya ve 
Kore’ye kadar uzanan geniş bir bölge. Vavilov, cevizin gen merkezlerine Orta Asya ve Yakın doğu’yu; 
Okmanich ise sekonder merkez olarak Moldavya’yı eklemiştir. 
Ceviz, orijini olarak kabul edilen, İran’ın Hazer denizi kıyılarında 35-40º kuzey enlemleri arasında 
bulunan Ghilan bölgesinden, doğuda Himalaya dağlarından Çin topraklarına; batıda Kafkas dağları, 
Anadolu, Balkanlar ve Alp dağlarına doğru yayılmıştır. Karpat dağlarından güneyden itibaren Doğu 
Avrupa ve Türkiye, Irak, İran’ın doğusundan ve Himalaya dağlarının ötesinde kalan geniş bir alanın 
doğal bitkisidir. 
Pliny (M.S. 23-79) yazılarında cevizden söz ederek M.Ö. 750-500 yıllarında Romalılar tarafından 
İran’dan Avrupa’ya getirildiğini belirtmiştir. Romalılar ceviz meyvelerini bolluk sembolu ve konuk 

armağanı olarak kabul etmişlerdir, Jüpiter’in meyvesi veya kral ceviz (Juglans regia) olarak 
adlandırmışlardır. 
Romalılar İran orijinli ceviz ağaçlarından sağlıklı ve kaliteli olanlarını sınıflandırmışlardır. Anadolu’da 
yaşayan insanlar en azından 3000 yıldır bu bitkiyi tanımakta ve tarımını yapmaktadırlar. Günümüzde 
İsviçre Alplerinin 1000-1200 m. yüksekliğine kadar cevizin yetiştirilmesinde, Romalıların miladın ilk 
yüzyıllarında kuzeye doğru sürdürdükleri yayılma çabalarının etkisi olmuştur. Ceviz kültürü tahminen 
İtalya’dan Orta ve Güney Avrupa’ya yayılmış ve ilk kolonilerle de Amerika’ya götürülmüştür. 
İtalya’dan Fransa, İspanya, Portekiz’e, oradan da Almanya’nın güneyine ve İngiltere’ye, göçmenler 
aracılığı ile Amerika’ya götürülmüştür. Cevize ait bilgilere 1500’lü yıllarda İngiltere’de, 1800’lü 
yıllarda ise Amerika’da (California) rastlanmaktadır. Yaygın ‘İngiliz cevizi’ ismi İngiliz kolonileri 
tarafından bu cevizin Amerika’ya götürülmüş olmasından kaynaklanmaktadır. 
Türkiye cevizin gen merkezi üzerindedir. Tohumdan yetişmiş ceviz populasyonları içinde geç 
yapraklanan, yan dallarda meyve veren, hastalık ve zararlılara toleranslı, verimli ve meyve kalitesi 
yönünden üstün özellikli yüzlerce tip bulunmaktadır. 
 

 

SİSTEMATİĞİ 

 

Sınıf: Dicotiledoneae (Çift çenekliler) 
Takım: Juglandales (Cevizler) 
Familya: Juglandaceae (Cevizgiller) 

Cins: Juglans (Ceviz) 

Tür: Juglans regia L. (Adi ceviz, İran cevizi, İngiliz cevizi, Anadolu cevizi) 
Juglans californica L. (Kalifornia cevizi) 

Juglans cinerae L. (Yağ cevizi) 

Juglans hindsii Japs. (Köylü cevizi) 
Juglans major Heller (Arizona cevizi) 

Juglans nigra L. (Siyah ceviz)  

Juglans sieboldiana (Japon cevizi) 

Juglans australis (Arjantin cevizi) 

Juglans boliviana (Bolivya cevizi) : Orta-güney Peru, Kuzey Bolivya 
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Juglans jamaicensis (Batı Hint adaları cevizi) : Küba, Haiti, Dominik 

Juglans mandshurica (Mançurya cevizi) : Mançurya, Sovyetler Birliği 
Juglans mollis (Guatemala cevizi) : Orta doğu Meksika 

Juglans neotropica (And dağları cevizi) : Kuzey Peru, Ekvator, Venezuela 

Juglans stenocarpa (Stenocarpa cevizi) : Mançurya  
Juglans olanchana (Olanchana cevizi) : Guatemala, Honduras 

Juglans cathayensis (Çin cevizi) 
 

 

ÖNEMLİ CEVİZ TÜRLERİ 

 

Juglans regia L. : Gümüşi-gri gövde rengi, 5-9-13 yaprakcıktan oluşan yaprak, kalın-ince, pürüzlü 
meyve. Tohum ve kalemleri blackline (Siyah çizgi) hastalığına neden olan Cherry Leaf Rol Virus’ü 
(CLRV) taşıyabilir. 
Juglans hindsii Japs.(Köylü cevizi): 15-19 yaprakcıktan oluşan yaprak, yuvarlak, kalın kabuklu, çok 
pürüzlü meyveler. İlk kez Japson tarafından 1837 yılında Sakramento ırmağında bulunmuş, daha sonra 
Juglans californica var. hindsii olarak tanımlanmıştır. J. californica ve J. hindsii arasındaki farkların 
ekolojiden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kesin değil, bu nedenle tür olarak kabul ediliyor. Kuzey 

Kalifornia’nın küçük bir bölümünün doğal bitkisidir. 
Juglans nigra L. (Siyah ceviz): Doğu-Batı Amerika, Batı New Hampshire, Georgia, Minnesota, 
Atlantik okyanusu, Texas, Oklahama, Kansas, Nebraska doğal bitkisi. 45 m ye kadar boylanabilir, 15-

23 yaprakcıktan oluşan yapraklar, büyük düzensiz çizgili 3-4 cm çapında meyveler. 
Juglans californica (Kalifornia cevizi): Kuzey kalifornia doğal bitkisi. 5-6 bazen15 m ye boylanabilir. 

Meyveler küçük, düz, sert kabuklu. 
Juglans rupestris (J. Microcarpa) (Teksas siyah cevizi): Teksas ve New Mexico’nun doğal bitkisi. 15-

23 yaprakcıktan oluşan yapraklar, 1.5 cm çapında küçük meyveler. İyi topraklarda bile küçük ağaçlar 
oluşturur. 
Juglans major heller (Arizona cevizi): New Mexico, Arizona, Colarodo, Kuzey Meksika’nın doğal 
bitkisi. 9-13 yaprakcıktan oluşan yapraklar, 2-3 cm meyve çapı, derin oluklu meyve kabuğu 

Juglans cinerae L. (Yağ cevizi): Georgia ve Arkansas bölgelerinin doğal bitkisi. Amerikan ceviz 
türleri arasında soğuğa en dayanıklı olanıdır. 
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DÜNYADA VE TÜRKİYEDE CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU 

 

Çin, Amerika, İran, Türkiye 

Dünya ceviz üretiminin % 50’si Çin, A.B.D. Ve Türkiye 

Çin’in üretimi A.B.D.’yi geçmiştir.  
A.B.D. ceviz yetiştiriciliğine 1867 yılında başladı. Seleksiyonlar, ince kabuklu yeni ceviz çeşitleri.  
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VERİM 

 

10 x 10 dikim aralığı esas alındığında ağaç başına verim 

Türkiye : 20.01 kg 

A.B.D.  : 27.58 kg 

İran  : 31.63 kg 

Verim düşüklüğü nedenleri:  
Kapama plantasyonların olmaması, ekolojik koşullara uygun çeşitler seçilmemesi, hastalık-zararlı 
mücadelelerinin yapılmaması, sulama, gübreleme, budama işlemlerinin uygulanmaması  
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TÜRKİYE’DE CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU 

 

Fındıktan sonra en çok üretilen sert kabuklu meyve türü (120 000 ton). Bunu kestane, badem, 
antepfıstığı izliyor. 
Ceviz varlığı dünyada ilk sıralarda (4 milyonu aşkın), ihracat ve üretimde istenen yerde değil 
Uzun yıllardır yetiştiricilik. J. regia türü.  
Son yıllara kadar tohumla yetiştiricilik 

Aşılı ceviz fidanı üretimi yetersizliği (Balıkesir, Bursa, Yalova; ortalama yıllık 4000 dolaylarında), 
çeşitlerin büyük kısmı Yalova orijinli, karasal iklim bölgelerinde verim kayıpları 
Üretimde standardizasyon sorunu 

Bölgesel ve yöresel şartlar dikkate alınarak çeşit seçimine gidilmemiştir. 
 

Türkiye’de İstikrarlı Üretim Yapılamamasının Nedenleri 
 

Üretimin verim ve meyve kalitesi belli, standart çeşitlerle yapılmayışı 
Kapama bahçelerin azlığı 
Teknik, kültürel uygulamaların yetersizliği 
Döllenme biyolojisi yönünden yapılan yanlışlar 
Hasattaki yanlış uygulamalar, ertesi yılın ürününü verecek gözlerin zararlanması 
Asıl ürün olarak dikkate alınmaması, iklim ve toprak şartları bakımından uygun olmayan yerlerde 
dikilmeleri, ilkbaharın geç donlarından fazlaca zarar görmeleri, o yılın ve ertesi yılın ürününün 
zararlanması 
Tohumla yetiştiricilik 

Fidancılıkta sıkıntılar 
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BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ 

 

HABİTÜS 

 

Serbest büyümeye bırakıldıklarında 20-25 m boylanır, 350-400 m² alanı tek başına kaplar. Hızlı 
gelişir, büyük, yuvarlak taç yapar. 
Açıkta büyüyen, geniş taç oluşturan ceviz ağacı 100 yaşlarında 10-12 m² gövde yapabilir. 

120 yaşından itibaren gelişme yavaşlar, 150-160 yaşlarında azalır. Gövde çapı 2 m yi aşabilir. 
Meyvesi, kerestesi 

Aşılı ceviz ağaçlarının habitüsü çeşitlere ve ekolojilere göre farklılıklar gösterir. 
Şebin’de taç yayvan, Bilecik’de daha dikine gelişim 

Yan dallarda meyve verme oranı taş gelişimini etkiler. Yan dallarda yüksek oranda meyve veren 
çeşitler yayvan, düşük meyve veren çeşitler dikine gelişim gösterir. 
Aşılı ceviz ağaçları tohumdan gelişenlere oranla daha yayvan gelişme gösterir. 
 

GÖVDE – DALLAR – YAPRAKCIKLAR 

 

Dallanma 1-2 m’ den itibaren başlar. 
Genç dallar, gümüşi-pürüzsüz renkte. İlerleyen yıllarda gövdede çatlaklar oluşur, kabuk rengi gri-
siyahlanma gösterir. 
Sürgünler tüysüz, çeşitlere göre yeşil veya esmer renkte 

Özleri bölmeli olan sürgünlerde 5-6 yaprakcıktan oluşan yapraklar yer alır. Yaprakcıklar genellikle 
geniş elips şeklinde ve tam kenarlı. Yaprakcık boyu çeşit ve ekolojik koşullara göre 5-15 cm arasında 
değişir. 
Yaprakcıklar ilk yapraklanma zamanında tüylü, aromatik kokuya sahip 

Kuvvetli kazık kök oluştur. Birinci yıl çok az yan kök oluşur, ikinci ve daha sonraki yıllarda yan 
kökler de kazık köke yakın bir gelişme gösterir, yan köklerin ucunda saçak kökler oluşur. 
Juglans nigra ağaçlarının kökleri Juglone (Juglan) olarak adlandırılan ve birçok bitkinin gelişmesini 
engelleyen toksik bir madde salgılar. Bitkiler bu toksik maddeye duyarlıdır ve bu toksik madde, 
bitkileri yavaş yavaş öldürür. 
Duyarlı bitkiler: Domates, Medicago sativa, Armut, Böğürtlen, Kırmızı çam, Yaban mersini, Mountain 

Laurel, Azaleas, Rhododendron, Potentilla, Beyaz çam 

 

MEYVE ÖZELLİKLERİ 

 

Pomolojik gruplandırmada: sert kabuklu meyve 

Yeşil kabuk, sert kabuk ve iç ceviz’den oluşur. 
Yeşil kabuk (kal), kılıf ve çiçek örtüsü’nden; sert kabuk ise yumurtalık duvarlarından oluşur. İç ceviz 
embriyodur. Tohum endosperm taşımaz, yedek besin kotiledonlarda birikmiştir. 
Kabuklu meyve ağırlığı (genetik yapı, ekolojik koşullar) 2-25 g arasında.  
Kabuk kalınlığı: ince kabuklu, çetin cevizler (çok kalın ve sert kabuklu) 
Kabuk kalınlığı, iç randımanı, taşınma ve meyvenin kullanım amacı açısından önemli 
Kabuk pürüzlülüğü: Kaliteyi etkiler. Düzgün, açık renkli meyveler tercih edilir, piyasada yüksek 
fiyatlara alıcı bulur. 
 



 19 

  
 

          
 

İç cevizlerin özellikleri 
 

· Dış görünüş önemli değildir 
· İç rengi çok açık veya açık, 
· İç dolgun, 
· İç oranı yüksek, 
· İçte büzülme az veya yok, 
· Kabuk ince ve kolay kırılabilir, 
· İç kabuktan kolayca ayrılabilir, 
· Tat kalitesi yüksek olmalıdır.  
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GÖZLER 

 

Dalların ucunda ve yaprak koltuklarındaki gözler koyu esmer renkli, uç gözleri iri. 
Yaprak koltuklarında 3 farklı göz bulunur. Bulundukları yere göre, en kuvvetli olanı (en üstteki) 
boyunlu göz, ortadaki düğme göz, en alttaki nokta göz (çoğu kez görülemez) 
Çevre stresi olmadıkça, sürecek olan boyunlu gözdür. Çabuk uyanır, gövde ile dar açı yapan zayıf 
dallar oluşturlar. 
Boyunlu göz herhangi bir nedenle zararlanırsa düğme göz sürer. Gövde ile dik açılı, kuvvetli dallar 
yaparlar. 

Nokta gözden süren sürgünler pembe-kırmızımsı renkte.  
Uç tomurcukları genelde karışık tomurcuklardır. 
Yan dallarda meyve veren çeşitlerde ise yaprak tomurcukları karışık tomurcuk olup, dişi çiçek 
oluşturabilirler. 
Her dalın ucunda bulunan tepe tomurcukları sürme aşamasında incelenirse, iki tip tomurcuğun 
belirginleştiği görülür : Pullarıyla beraber yaprak tomurcukları VE Çıplak püskül tomurcukları 
Püskül tomurcukları genellikle yaprak koltuklarındaki iki tomurcuğun daha aşağısında yer alır. 
Verimli olmayan çeşitlerde sadece uç tomurcukları karışık yapıdadır. Yani sadece uç tomurcuklardan 

oluşan sürgünlerin ucunda bir, iki veya daha çok çiçek tomurcuğu oluşur. 
Verimli çeşitlerde hemen hemen bütün yaprak tomurcuklar da dahil, karışık tomurcuktur, dişi çiçek 
oluştururlar. 
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ÇİÇEK YAPISI  
 

Çiçekler bir cinslidir. Yani erkek ve dişi organlar ayrı çiçekler üzerinde, aynı ağaçtadır (tek evcikli). 
Cevizler monoic, yani tek evcikli bitkilerdir. Erkek ve dişi çiçekler aynı ağaçta fakat farklı yerlerde 
bulunur. Bir önceki gelişme döneminin sürgünleri üzerinde bulunan yan tomurcuklardan oluşan 
püsküller erkek çiçekler, o yılki gelişme dönemine ait ilkbahar sürgünlerinin ucunda meydana gelen 
çiçekler ise dişi çiçekler olarak adlandırılır  Genellikle 1-3 dişi çiçek bir arada bulunur. Ancak 10-18 

dişi çiçeğin bir arada bulunup salkım cevizlerin oluştuğu da bilinmektedir. Erkek çiçekler bir önceki 
gelişme döneminin sürgünleri üzerinde bulunan yan tomurcukların ilkbaharda gelişmesiyle meydana 
gelen 5- 20 cm boyundaki yeşil renkli ve aşağı doğru sarkık püsküller (kedicik) üzerinde meydana 
gelirler. 

 

Erkek çiçekler (Kedicik) 
 

Genellikle 2 yaşlı dallar üzerinde (bir önceki gelişme4 dönemi sürgünü üzerinde), iri, yuvarlak-konik, 

koyu-gri renkli, çıkıntılar halinde bulunan, yan tomurcukların ilkbaharda sürmesiyle meydana gelen, 5-

15 cm boyunda, yeşil renkli, aşağı doğru sarkan püsküller üzerinde bulunurlar. 
Sayıları, türe, çeşide, gelişme kuvvetine göre değişir. Bir püskül üzerinde 10-100 adet erkek çiçek 
bulunur. Braktecik ve periantlar birleşerek 6 parçalı örtü oluşturmuşlardır.  
Her erkek çiçek 13-18 arasında erkek organa sahiptir. Her anterde yaklaşık 900 polen bulunur.  
Olgun bir ceviz ağacı 5000 püskül üretebilir. Püsküllerin herbiri 1-4 milyon arasında polene sahiptir. 
Genel olarak cevizlerde ortalama polen çimlenme oranı %20-25 olduğu hatırlanırsa ağacın saçtığı 
polen miktarının yeterli olabileceği kabul edilebilir. Bir ağaç 5 ila 20 milyar polen üretebilir. Bir ağaçta 
dişi çiçek sayısının erkek kedicik sayısına oranı 1/7-8 arasındadır 
Püskül tomurcukları, büyüme mevsiminin başlangıcında, ilk sürgünlerin görülmesiyle birlikte 
farklılaşmaya başlar (yaz başlarında). 
Erkek çiçeklerin (kediciklerin) ortalama uzunlukları 5-15 cm arasında değişebilmektedir. Bir kedicik 
üzerinde 10-100 tane erkek çiçek bulunur. Her püskülde 13-18 erkek organ, her anterde ise yaklaşık 
900 tane çiçek tozu bulunabilmektedir. 
Yetişkin bir ceviz ağacı 4000-5000 kedicik üretebilir. Her püskül ise 1000000-4000000 arasında olan 
polen taşıyabilmektedir. Genel olarak cevizlerde ortalama polen çimlenme oranı %20-25 olduğu 
hatırlanırsa ağacın saçtığı polen miktarının yeterli olabileceği kabul edilebilir. Bir ağaç 5 ila 20 milyar 
polen üretebilir. Bir ağaçta dişi çiçek sayısının erkek kedicik sayısına oranı 1/7-8 arasındadır.  
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Dişi çiçekler 

 

Gelişme döneminde ilkbahar sürgünlerinin ucunda meydana gelirler. 

Genellikle 2-3 tanesi bir arada bulunur. 10-12 bir arada da olabilir. 

Dört periant yaprağı ile braktecikleri ovaryum ile kaynaşmıştır. Çanak yaprak 3-6 adet, taç yaprak 
yok. 

Dişi organı taşıyan çiçekler: bir brakte ile iki brakteciğin birleşmesinden oluşan bir kılıf, dört loblu bir 
çiçek örtüsü ve bir gözlü, iki karpelli, alt durumlu bir yumurtalık ile büyük loblu bir stigmadan 
ibarettir. Yumurtalık içinde bir yumurta hücresi vardır. Döllenince tek tohum oluşur. 
Kılıf ve çiçek örtüsü : meyvenin dışındaki yeşil kabuğu (kal) 
Yumurtalık duvarı : meyvenin sert kabuğu 

Embriyo : iç ceviz 

Tohumda endosperm yoktur. Yenen kısım, tohumun kotiledonlarıdır, çok yağlıdır. 
Eski çeşitlerde bir önceki yılın sadece uç ve uç altı tomurcuklarından biri meyve veren sürgünleri 
oluşturmaktadır. 
 Payne, Serr, Tehema gibi çeşitlerde, bir önceki mevsimin yan tomurcuklarının büyük kısmı dişi çiçek 
oluşturan sürgünler verir. 
Yaprak tomurcukları, kış sonlarında dişi çiçekleri oluşturdukları için karışık tomurcuklardır. 
Dişi çiçeklerin oluşumu ve gelişmeye başlamaları çeşitlere, ekolojiye göre farklıdır.  
Dişi çiçeklerde oluşum başlangıcı kış sonları (Şubat-Nisan) aylarına rastlar 
 

 

ÇİÇEK YAPISI VE DÖLLENME BİYOLOJİSİ 

 

Çiçekler bir cinslidir. Yani erkek ve dişi organlar ayrı çiçekler üzerinde, aynı ağaçtadır (tek evcikli) 
Cevizler monoik, yani tek evcikli bitkilerdir. Erkek ve dişi çiçekler aynı ağaçta fakat farklı yerlerde 
bulunur. Genellikle 1-3 dişi çiçek bir arada bulunur. Ancak 10-18 dişi çiçeğin bir arada bulunup salkım 
cevizlerin oluştuğu da bilinmektedir. Bir önceki gelişme döneminin sürgünleri üzerinde bulunan yan 
tomurcuklardan oluşan püsküller erkek çiçekler, o yılki gelişme dönemine ait ilkbahar sürgünlerinin 
ucunda meydana gelen çiçekler ise dişi çiçekler olarak adlandırılır.  
İlkbahar gelişme döneminde sürgünlerin ucunda meydana gelen dişi çiçeklerin sayısı 1- 26 arasında 
değişebilir. Dişi çiçekte 4 perianth yaprağı ile braktecikler ovaryum ile kaynaşmıştır. Çanak yaprak 
sayısı 3- 6 arasında olup taç yaprak yoktur. Stigma girintili çıkıntılıdır, yumurtalıkta bir tohum taslağı 
bulunur. Yumurtalık dış duvarı meyvenin dışındaki yeşil kabuğu meydana getirirken, sert kabuk 
yumurtalık iç duvarlarının sertleşmesinden meydana gelir. Ceviz içi, embriyo ve tohum kabuğundan 
oluşan tohumdur. Yenen kısım doğrudan doğruya kendisidir.  
 

 Kılıf ve çiçek örtüsü  : meyvenin dışındaki yeşil kabuğu (kal) 
 Yumurtalık duvarı  : meyvenin sert kabuğu 

 Embriyo   : iç ceviz 

 Tohumda endosperm yoktur. Yenen kısım, tohumun kotiledonlarıdır, çok yağlıdır. 
 

Eski çeşitlerde bir önceki yılın sadece uç ve uç altı tomurcuklarından biri meyve veren sürgünleri 
oluşturmaktadır. Payne, Serr, Tehema gibi çeşitlerde, bir önceki mevsimin yan tomurcuklarının büyük 
kısmı dişi çiçek oluşturan sürgünler verir. Yaprak tomurcukları, kış sonlarında dişi çiçekleri 
oluşturdukları için karışık tomurcuklardır. Dişi çiçeklerin oluşumu ve gelişmeye başlamaları çeşitlere, 
ekolojiye göre farklıdır. Dişi çiçeklerde oluşum başlangıcı kış sonları (Şubat-Nisan) aylarına rastlar. 
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Tozlanma rüzgarlarla olur. Çiçektozu kısırlığı ve döllenmede uyuşmazlık bilinmemektedir. Yani tüm 
ceviz çeşitleri karşılıklı olarak birbirlerini döllerler. Cevizlerdeki tozlanma problemi uyuşmazlıktan çok 
dikogami (erkek ve dişi çiçeklerin farklı zamanlarda olgunlaşması) nedeniyledir. 
Çiçeklerde çiçek tozu kısırlığı ve döllenmede uyuşmazlık gibi durumlara rastlanmaz ise de verimin 
garanti altına alınması için bir bahçede mutlaka protandri ve protogeni çeşitler karışık olarak 
yetiştirilmelidir.  
Cevizlerde erkek ve dişi çiçekler aynı zamanda olgunlaşmamaktadır. Erkek ve dişi çiçeklerin farklı 
zamanda açmaları ve olgunlaşmalarına dikogami denir. Erkek çiçekleri önce açan ve olgunlaşan 
çeşitler protandri, dişi çiçekleri önce açan ve olgunlaşan çeşitler protogeni, erkek ve dişi dişi çiçekleri 
aynı zamanda açan ve olgunlaşan çeşitlere ise homogami olarak tanımlanmaktadır.   
Cevizlerde dikogami nedeniyle yabancı tozlanma söz konusu olduğu için uygun tozlayıcı çeşitlerin 
belirlenmesi ceviz yetiştiriciliğinde en önemli konuların başında gelmektedir.Yeni kurulacak 
plantosyonlarda seçilecek çeşitlerin döllenme biyolojileri iyi araştırılmalıdır. 
Değişik ekolojilerde yapılan araştırma sonuçları, ceviz populasyonlarında protandri ve protogeni 
çiçeklenme şekillerinin yaklaşık olarak eşit oranlarda bulunduğunu göstermiştir. Cevizlerde yıllara göre 
çiçeklenme zamanlarında farklılıklar gözlense de dikogomi tipi kararlılık göstermektedir. Yani 
protandri olan bir çeşit her inceleme yılında protandri olarak saptanmıştır. 
Cevizlerde bir ağaçta bulunan çiçeklerin çiçeklenme süreci farklılık göstermektedir. Tacın dış 
kısmındaki çiçekler tacın iç kısmındaki çiçeklere göre daha erken çiçeklenmektedirler. 
Çiçeklenme süresini etkileyen diğer bir özellik ise dikogami tipidir. Protogeni ağaçlarda çiçeklenme 
süreci protandri ağaçlara göre daha uzun sürmektedir. Sıcak ilkbahar ve sıcak rüzgarlı koşullar, erkek 
çiçek gelişimini çabuklaştırıp polen saçımını hızlandırmaktadır.   
Bazı ceviz çeşit ve tiplerinde erkek ve dişi çiçek aynı anda açmayıp olgunlaşmadıkları halde ağaçta 
erkek ve dişi çiçeğin açma ve olgunlaşma zamanı sadece birkaç gün çakışabilir. Bu süre bir miktar 
meyve tutumuna olanak sağlayabilir. Ancak bu durum verimi garanti altına almaz. Tozlayıcı olarak 
seçilen çeşitlerin çiçek tozu verimlerine ve polen çimlenme oranlarının yüksek olmasına dikkat 
edilmelidir.  

Tozlayıcı çeşitlerin bahçede yerleştirilmesinde, ekolojinin ve bahçe yerinin önemi büyüktür. Nemli 
bölgelerde veya rüzgara kapalı alanlarda polen taneleri havada asılı kalacakları için tozlayıcı çeşitlerin 
diğer ağaçlara daha yakın yerleştirilmelidir. Tozlayıcı çeşitlerle, diğer çeşitler arasında sağlanacak 60-

90 m’lik bir mesafe tozlanmayı garanti altına alacaktır.  
Cevizlerde polen çimlenme oranı bakımından çeşitler arasında önemli farklılıklar mevcuttur. 
Polenlerde % 0-90 oranında çimlenme gözlenmektedir. Çiçek tozlarının çimlenme yetenekleri açık 
havada kısa sürede değişebilmektedir. Özellikle döllenme zamanında, ortam sıcaklığının 25 C0 nin 
üzerinde olması ve oransal nemin ise %30 un altına düşmesi polen çimlenmesinde sorunlara neden 
olabilir.   

Tohumdan yetişmiş ceviz populasyonları içinde üstün özellikli ceviz tiplerini seçmek amacıyla yapılan 
birçok seleksiyon çalışmasında, erkek çiçek ceviz üretmeyen ceviz ağaçlarına da rastlamak 
mümkündür. Gürün ekolojik koşullarında erkek çiçek üretmeyen bir ceviz ağacı bulunmuştur.  
Reseptiv dönemde olan dişi çiçeklerin lobları arısında yaklaşık 45 0C lik bir açı oluşur ve polenin 
stigma üzerine tutunmasına imkan sağlayacak salgı salgılanır. Reseptiv dönemdeki çiçekler pembe 
renktedir. Dişi çiçeklerin reseptiv süreleri bir kaç gün sürer. Tozlanmanın en yüksek olduğu dönem 
lobların tam açık ve salgı içerdikleri dönemdir. Dişicik tepesi üzerine çok fazla miktarda polen tozu 
gelirse stigmanın solduğu, her stigmaya 10-18 polen geldiğinde ise normal bir döllenme ve meyve 
tutumunun gerçekleştiği belirtilmektedir. J.microcarpa ve J. mandshurica da genellikle ovaryumda 1-2 

tane polen tüpü saptanmış ve tozlanmadan 3-4 gün sonra nucellusta 1 tanesi görülmüştür. J.regia ve 
J.nigra’da ovaryum veya stil dibinde polen tüpü olmadığı halde normal meyve gelişimi sağlanabilir 
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APOMİKSİS 

 

Döllenme olmadan çekirdekli meyve oluşumu 

Apomiktik özellik gösteren ceviz çeşit ve tiplerinin tohumları dikilecek olursa, bu tohumlar döllenme 
ürünü olmadıkları için açılım göstermeyeceklerdir. 
Yani, apomiktik özellik gösteren verimli ve kaliteli bir çeşidin çoğaltılması tohumla yapılabilir. 
Cevizlerde apomiksis yok denecek kadar azdır. 
Bazı Kaman tiplerinin apomiktik oldukları iddia edilmekte. Ancak araştırmalar bu iddiaları 
doğrulamıyor. 
Tohumla çoğaltma yoluna asla gidilmemelidir. 
 

DİKOGAMİ - ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Ağacın yaşı ile değişir. Genç ağaçlarda daha belirgindir. Olgun ağaçlar hem daha fazla püskül 
üretirler, hem de bu püskülleri daha uzun sürede üretirler. Böylece erkek ve dişi çiçeklenme üst üste 
gelebilir. 

İklim dikogami’yi etkiler. Ilık dönemlerde püsküllerin olgunlaşması (erkek çiçeklenme), dişi 
çiçeklenmeye göre daha çabuk meydana gelir.  
Bu durum protogeny çeşitler için (dişi çiçeklerin önce açması)  iyi bir özelliktir. Çünkü böylece erkek 
ve dişi çiçeklenme daha iyi üst üste gelir. 
Protandri gösteren (erkek çiçeklerin önce açması) çeşitlerde dikogamiyi daha komplike yapar. 
Kış sonları-ilkbahar başlarında soğuk havanın sürekliliği çiçeklenmeyi geciktirirken, ılık kışlar çiçek 
gelişmesini hızlandırma eğilimindedir. 
Sıcaklık ve nemlilik çiçeklenme döneminin uzunluğuna direk etki eder. Sıcak ve kuru günler 
çiçeklenme periyodunu kısaltır. Soğuk ve nemli günler ise çiçeklenme periyodunu uzatır. Sıcaklık ve 
nemlilik, güneş ışığının miktarı, şiddeti, bahçe örtüsü, toprak nemi, rüzgar ve hava akımı vb. etkilenir. 
Dikogami, coğrafi konumdan da etkilenir. Kıyı veya deniz iklimleri protogeny’i artırma eğilimindedir. 
İç vadilerde daha çok protadri meydana gelir. 
Protogeny gösteren çeşitler daha verimli. 
Dikogami nedeniyle iyi bir meyve tutumu için, yabancı tozlanmaya ve uygun tozlayıcı seçimine 
ihtiyaç vardır. Bahçe iki veya daha çok çeşitle kurulmalıdır. 
 

 

BAHÇE TESİS EDERKEN DÖLLENME BİYOLOJİSİ AÇISINDAN NELERE DİKKAT 
EDİLMELİDİR? 

 

Erken ve geç çiçek tozu veren çeşitler bir arada dikilecek olursa, her iki çeşidin dişi çiçekleri reseptif 
oldukları zaman tozlanma için yeterli çiçektozu bulabilirler. Tozlanacak ağacın polen kaynağına 
uzaklığı en fazla 60 – 90 m olmalıdır. Bahçe, polenlerin rüzgarla dolaşımı en iyi olacak şekilde 
kurulmalıdır. Bir sıra esas çeşit, bir sıra tozlayıcı çeşit olacak şekilde tesis edilebilir. 
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EKOLOJİK İSTEKLERİ 

 

Cevizin Genel İklim İhtiyacı 
 

1. Kış soğukları bitkiyi öldürecek kadar düşük olmamalıdır 
2. Kış soğukları tomurcukların üşüme ihtiyacını karşılayıp, dinlenmeden çıkabilmelerine yetecek kadar 
uzun süreli olmalıdır. 
3. Büyüme ve gelişme dönemi (don olmayan günler sayısı) ürünü olgunlaştıracak kadar uzun olmalıdır. 
4. Büyüme ve gelişme dönemindeki sıcaklık ve ışık, türlerin iyi kalite ürün vermelerine yetecek kadar 
olmalıdır. 
Yüksek yaz sıcaklıkları, kış donları, sisler, yağış miktarı ve zamanı, rüzgar dikkate alınmalıdır. Bir çok 
çeşit tam dinlenmede oldukları zaman düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. Ancak, ilkbaharda erken 
gelişme, sonbaharda ise geç zamanlara kadar büyüme eğilimi, cevizlerin soğuktan zararlanmalarında 
artırıcı rol oynar.  
Cevizler, meyvelerini olgunlaştırabilmek için uzun mevsime ihtiyaç gösterirler. Bu nedenle cevizler, 
gelişme mevsimi kısa olan yerlerde ekonomik olarak yetiştirilemezler. 
Çeşitlerin iklim gereksinimleri iyi saptanmalı ve özellikle ilkbahar geç donları yönünden risk 
olmamalıdır. Yüksek yaz sıcaklıkları, kış donları, sisler, yağış miktarı, yağış zamanı ve rüzgar gibi 
iklim olayları ceviz çeşit seçiminde dikkate alınması gereken hususlardır.  
Cevizlerin iklim gereksinimlerinde, cevizin fizyolojik, morfolojik yapıları ile meyve gelişimleri dikkate 
alındığında oldukça kritik değerlerle karşılaşılmaktadır.  
 

 

Düşük sıcaklıklara dayanım 

Bazı ceviz çeşitleri dinlenme döneminde çok düşük sıcaklıklara dayanabilir. 
Kış soğuklarına dayanım: Ashley, Franquette, Eureka, Hartley, Payne, Serr çeşitleri dinlenme 
döneminde –11.5 ºC’ye dek dayanabilir. Bu çeşitlerin ataları, Güney Fransa, İspanya, İran gibi 
ülkelerin ılık kışlı bölgelerinden getirilmişlerdir. Bundan daha düşük sıcaklıklarda zararlanırlar ve dal 
uçlarından itibaren kurumalar başlar. Bu çeşitler, soğuk bölgelerde yetiştirilmemelidir. Soğuk iklim 
orijinli çeşitler (Karpatya tipleri) dinlenme döneminde 32 ile  –42 ºC’ye dek dayanabilir: Hansen, 
Metcalf, Fickes, Somers, Broadview. Adams 10, Chase D9, Geisenhaim çeşitleri kış soğuklarına 
dayanım bakımından değerli. Bu tipler ilkbaharda gelişmeye erken başlarlar ve dinlenme dönemine 
kadar iyice olgunlaşırlar. Bu nedenle şiddetli kış soğuklarına dayanabilirler. Ancak, ilkbaharda erken 
uyandıkları için, ilkbahar geç donlarından zarar görürler ve sürgün uçları geriye doğru ölür. Ceviz 

fidanlarının gövdeleri kışı çok soğuk geçen yörelerde  toprak seviyesine kadar donarak 

kuruyabilmektedir. Bu nedenle çok soğuk yörelerde ceviz bahçeleri güneye bakan, yamaç arazilerde 
kurulmalıdır. 
Cevizlerin soğuğa dayanımları, soğukların süresi ve ağacın gelişme durumu ile yakından ilgilidir. 
İlkbahar geç donlarından en fazla zarar gören meyve türlerinden olan cevizlerde, tomurcukların kapalı 
ancak renklendikleri dönemde (tomurcukların kabardığı dönem) 30 dakikalık bir süreç için -1ºC ye 

kadar dayandığı halde elma, armut, şeftali, kiraz, erik ve kayısılarda bu kritik sıcaklığın –4ºC, 
portakallarda ise –3 ºC olduğu belirtilmektedir. Cevizlerin yine küçük meyve döneminde de -1ºC den 
sonra zararlanmaya başladıkları belirtilmektedir. Çeşitlerin iklim gereksinimleri iyi saptanmalı ve 
özellikle kış donları,ilkbahar geç ve sonbahar erken donları yönünden risk olmamalıdır. 
Bir bölgede ceviz yetiştiriciliğini sınırlayan faktörlerin başında ilkbahar geç donları gelir. O yılki 
sürgünler üzerinde oluşan dişi çiçekler zararlanır. İlkbahar geç donlarından sadece dişi çiçeklerin değil 
erkek çiçeklerin de şiddetli zararlandıkları bildirilmektedir. İlkbahar geç donlarının yaşandığı 
ekolojilerde geç yapraklanan ceviz çeşitleri seçilmelidir. Ülkemiz ceviz fidancıları arasında yanlış bir 
anlayış devam etmektedir. Sert kış iklimli bölgelere son yıllarda çoğaltılmaya başlayan Franquette 
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ceviz çeşidi tavsiye edilmektedir.  Franquette ceviz çeşidi geç yapraklanması nedeniyle ilkbahar geç 
donlarının yaygın olduğu ekolojilere tavsiye edilmelidir. Ancak,  Franquette ceviz çeşidinin dinlenme 
döneminde, düşük sıcaklıklarda önemli zararlara uğrayabildiği unutulmamalıdır. Yalova çeşitleri kıyı-
sahil iklimli, ilkbahar geç donlarının sorun olmadığı bölgelerde yetiştirilmeli. Ceviz sıcak mutedil iklim 
meyve türlerindendir.Yüksek ve düşük sıcaklıklara hassastır. 
İlkbahar geç donlarının yanısıra, sonbahar erken donları da dikkate alınmalı.  
Çok geç yapraklanan ceviz çeşitlerinde vegetasyon süresi kısa olduğu için, olgunlaşamayan sürgünlerin 
erken sonbahar donlarından zararlanması da önemli bir gerçektir. 
 

Yüksek yaz sıcaklıkları: yeşil kabukta güneş yanmalarına, ceviz içinde büzülmelere neden olur. 
Zararlanmalar 39 ºC de başlar, 40 ºC üzerinde artar.  
 

Soğuklama ihtiyacı:  
 

Çeşit dinlenmeden çıkabilmesi için gerekli soğuklama ihtiyacını bulamazsa, tomurcuk patlaması ve 
sürgün gelişmesi gecikir ve anormalleşir, meyve verimi düşer ve  sürgün uçlarından ölüm başlar. 
Özellikle soğuklama ihtiyacı fazla olan çeşitler, bu ihtiyaçları karşılanamadığı durumda önemli 
gecikme gösterirler. Bu çeşitler güney kıyı bölgelerimizde yetiştirilemez. 
 

Soğuklama süresi 7 ºC altında  
700-1500 saat (Payne, Franquette) 

Yalova çeşitleri 1000-1200 saat  

Beykoz 8 : 1100 saat 

Franquette: 1500 saat  

1800 saate çıkan çeşitler de var. 
 

Soğuklama süresinin 2000 saatin üzerine çıktığı yerlerde ceviz yetiştirilebilir mi? 

Bu bölgelerde soğuklar genellikle ilkbaharın geç günlerine kadar devam eder. Bu nedenle soğuklama 
ihtiyacını karşılayan bitkinin uyanıp soğuktan zararlanması söz konusu değildir. Geçit bölgelerinde geç 
donların görüldüğü yer ve yıllarda zararlanma olabilir. Bu da Şebin, Bilecik gibi normalden geç uyanan 
çeşitler dikilerek engellenir.  
Ancak eğer ilkbaharda (özellikle erken ilkbaharda) havalar bir süre iyi giderse sürgün gözleri uyanır, 
daha sonraki soğukların etkisiyle siyahlanıp kurur. Ağaç bundan sonra tekrar sürgün verip yaprak 
yüzeyi oluştursa bile, genellikle dişi çiçekler ilk sürgünlerin uçlarında meydana geldiği için verim 
azalır, sürgünler kışa olgunlaşmadan girecekleri için bu kez de erken soğuklardan zararlanma tehlikesi 
artar. Bu yüzden böyle bölgelerde Şebin, Bilecik gibi normalden geç uyanan çeşitler dikilmelidir. 
 

Verimli bahçelerde su ihtiyacı fazla. Özellikle geç ilkbahardan başlayıp, geç yazdan hasat sonuna kadar 

su ihtiyacı artar.Geç sonbahar yağmurları hasadı geciktireceği için arzu edilmez. 
Geç ilkbahar ve yaz yağışları, ceviz yanıklığı zararını artırır. 
Cevizin rüzgarla tozlanması nedeniyle tozlanmayı garanti altına alacak yeterli bir rüzgar ve açık hava 
ceviz yetiştiriciliğinde arzulanan iklim istekleri arasında bulunmaktadır.  
Özellikle tozlanma zamanı havaların sisli gitmesi arzulanmaz.  

Yine cevizlerin bakteriyal yanıklık gibi önemli bir hastalığa duyarlı olmaları yönünden vejetasyon 

başlangıcında aşırı nemli koşulların da sorunlar çıkartacağı unutulmamalıdır 
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TOPRAK İSTEKLERİ 

 

Ceviz, köklerinin 3 m ‘ye kadar rahatça gelişebileceği topraklarda en iyi şekilde yetişir. Orta tekstürlü, 
kumlu, tınlı, siltli ve kumlu-tınlı topraklar uygun. Killi, killi-humuslu, çok ince tekstürlü topraklarda 
kök sistemi yüzeyseldir, ağaç iriliği azalır. Yetersiz toprak havalanmasına hassas. Toprak ve sulama 

suyundaki tuzluluğa hassas. Yüksek toprak pH’sı ve kalsiyum karbonat birikimi sorunlara neden olur. 

Demir noksanlığı kireç klorozu olarak bilinir. Yetersiz havalanma, kök gelişiminin kısıtlanması vb. den 
kaynaklanabilir. 

Ceviz 2- 4 m derinliğe kadar inebilen güçlü bir kök sistemine sahiptir. Bu yüzden toprak derinliğinin az 

olduğu yerlerde yetiştiricilik bakımından sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Yetiştiricilik bakımından 
ileride sorunlarla karşılaşmamak için toprak derinliğinin en az 2 m olması ve toprağın geçirgen olması 
gerekir.  

Toprak pH sı 6- 7 dolayında olmalı ve toprakta alkalilik ve tuz sorunu bulunmamalıdır. 
Cevizler toprak tuzluluğuna dayanım bakımından meyve türleri arasında ortalarda yer alırlar. 
Kök büyümesinde ana faktör, farklı derinliklerde toprak havalanmasının sağlanmasıdır, Düşük O2 ve 
yüksek CO2 kök büyümesini azaltır, besin alımını engeller. Toprak iyi drenajlı, geçirgen, organik 
maddece zengin ve havadar olmalıdır. Toprağın su tutma kapasitesinin yüksek olması ceviz 
yetiştiriciliği açısından önemlidir. Ancak ceviz toprak bakımından çok seçici bir meyve türü de 
değildir. Toprakta bakır, bor, mangan ve kalsiyum gibi esas elementlerin yüksek konsantrasyonda 
bulunması, köklerde zehirlenmelere neden olabilir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

KAYNAKLAR / KAYNAK KİTAPLAR 

 

Akça, Y., 2001. Ceviz Yetiştiriciliği. Arı Ofset Matbaası. 
 

Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları: 128, Ders Kitabı: 11 

Şen, S.M., 1986. Ceviz Yetiştiriciliği. Eser Matbaası. Samsun 

Şen, S.M., 2009. Ceviz Yetiştiriciliği, Besin Değeri, Folkloru. Bak Matbaacılık ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. 
Ankara 

 

 

 

Walnut production manual 

 

Integrated pest management 

for walnuts 

 

Cover crops for walnut 

orchards 

 
 

 

The walnut, illustrated: a 

comprehensive treatise on how 

to grow it 

 

California walnut industry 

 

Walnut Trees 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

Biomass Nut Production in 

Black Walnut 

 

Descriptors for walnut 

(Juglans spp.) 

 

 

   

 



 1 

 

CEVİZ (Juglans regia L.) YETİŞTİRİCİLİĞİ - II 

 

 

CEVİZİN ÇOĞALTILMASI 

 

Generatif (Tohumla) Çoğaltma 

 

Tohumla yapılan çoğaltmalarda meydana gelen yavru bitkiler, ana bitkinin hemen hemen hiçbir 
özelliğini taşımazlar. Bu nedenle cevizlerde tohumla çoğaltma, anaç veya çöğür eldesi ve ıslah 
çalışmaları dışında, genetik açılım nedeniyle, tercih edilen bir çoğaltma yöntemi değildir.  
 

Tohumlarda Aranacak Özellikler 

 

Tohum olarak kullanılacak cevizler; 
Dolgun olmalı  
Gelişmeleri tam olmalı  
Sağlıklı ve iyi gelişmiş ağaçlardan alınmalıdır  
Herhangi bir nedenle zarar görmüş meyveler tohumluk olarak kullanılmamalıdır. 
 

Tohumların Katlanması 
 

Tohumların soğuklama gereksinimlerini karşılamak, engelleyici etmenleri gidermek, tohum kabuklarını 
yumuşatmak, embriyonun su ve oksijen alımını kolaylaştırarak çimlenme güçlerini artırmak ve 
çabuklaştırmak amacıyla nemlendirilmiş ortamlarda saklanmalarına katlama denilmektedir. 
Tohumların katlanmasının genel avantajı, tohum çimlenmesine engel olan etmenlerin etkilerini 
gidererek erken ve düzenli bir çimlenmenin sağlanmasıdır. 
Katlama başlangıcı yetiştiriciliğin yapılacağı yerde toprağın tava gelme durumuna göre tayin edilir. 
Katlamada bir insanın kolayca taşıyabileceği büyüklükte kasalar (meyve sebze kasaları gibi) 
kullanılabilir. Bu kasaların tabanına delikleri örtebilecek irilikte çakıl konduktan sonra üzerine düzgün 
bir şekilde katlama kumu (inşaat kumu) serilir. Bu kumun üzerine tohumlar tek tek dizilerek ekilir. 
Sonra tohumların üzeri kumla iyice örtülür, daha sonrada bir sıra tohum bir sıra kum olacak şekilde 
kasa doluncaya kadar devam edilir. Katlama işlemi tamamlandıktan sonra en üste konacak kumun 
kalınlığı diğerlerinden biraz daha fazla olmalıdır. Kasa dolduktan sonra kum süzgeçli kovalarla 
nemlendirilir. Daha sonra bu katlama kasaları sıcaklığı 0- 80C arasında değişen serin bodrum, adi depo 
vb gibi ortamlara alınırlar. Cevizlerde tohumların katlanma süresi, çeşide göre, 60- 90 gün arasında 
değişir. Tohumun sert kabuğu çatlayıp kök ucu göründüğü zaman katlamaya son verilir. Tohumlar 
toprağa kendi büyüklüğünün iki katı kadar derinliğe ekilirler. Tohum ekiminden sonra çöğürlerin iyi bir 
gelişme gösterebilmesi için çöğür parsellerinde başta yabancı ot temizliği olmak üzere, sulamaya özen 
göstermek gerekir.  
 

Çöğürlerin sökümünden bir süre önce, dinlenme döneminde kazık köklerin kesilmesi, saçak kök 
oluşumunu geliştirerek şaşırtmada tutma başarısını artırır. 
Cevizlerde çimlenmeyi kolaylaştırıcı işlemler de yapılabilir. Bunlar arasında, ceviz kabuğunun 
çatlatılması, H2SO4, HCI, NaOH ve KOH çözeltileri ile sert kabuğun aşındırılması mümkündür. 
Ancak katlamanın yeri, çöğür yetiştiriciliğinde çok önemlidir.  
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Ceviz tohumların dikiminde iki noktaya dikkat etmek gerekecektir. 
 

a. Tohum dikilecek derinlik 

b. Tohum dikim şekli 
Derin dikilen tohumlardan yetişen çöğürlerin, normal derinlikte dikilenlere göre daha yavaş ve 

zayıf gelişen çöğürler yetiştirdiği bildirilmektedir. En ideal dikim derinliğinin 5-10 cm arasında 
olabileceği söylenebilir. Kumlu topraklarda derin, killi ve ağır topraklarda ise yüzeysel dikim tercih 

edilmelidir. Cevizin meyve şekli nedeniyle tohumun çimlenmesinde ve çimlenen tohumda ise kökçük 
ve sürgün ucunun çıkış şeklinde, tohum dikim şekli önemlidir. Yanakların birleştiği çizgili yer aşağıya, 
yanakların ise yana gelecek şekilde bir dikim şekli en ideal dikim şekli olacaktır. 
 

Tohumlar toprağa kendi büyüklüğünün iki katı kadar derinliğe ekilirler. Tohum ekiminden sonra 
çöğürlerin iyi bir gelişme gösterebilmesi için çöğür parsellerinde başta yabancı ot temizliği olmak 
üzere, sulamaya özen göstermek gerekir. Çöğürlerin sökümünden bir süre önce, dinlenme döneminde 
kazık köklerin kesilmesi, saçak kök oluşumunu geliştirerek şaşırtmada tutma başarısını artırır. 
 

Kuvvetli kazık kök yapan herhangi bir adi ceviz tohumlarından ve her çukura 5 adet tohum 5-6 cm 

derinliğinde ekilir. Ceviz tohum ekimi; sonbahar (kasım-aralık) aylarında olmalıdır. Cevizler bir 
sonraki yıl mart-nisan aylarında  da çimlenir. Yaz ayları boyunca bu fidanlara 3-4 defa ilk seneye 

mahsus birer teneke (15-20 litre) su verilirse kökler kolayca derinlere iner. Aynı zamanda ağustos 
aylarında aşılanacak kadar kalınlaşır. Bahçe adi cevizlerle kurulduğu için bu cevizler mutlaka 
yerlerinde standart verimli ceviz çeşitleri ile aşılanmalıdır. Aşısı tutan fidanların en iyisi yerinde 
bırakılır. Diğerleri fidana zara verilmeden sökülüp alınır.  
 

Vegetatif Çoğaltma 

 

Genetik açılım nedeniyle tohumla çoğaltmanın yapılamadığı cevizler vegetatif yollarla çoğaltılır. 
Cevizlerde aşı tutmasının zor olmasına rağmen günümüzde geçerliliğini koruyan vegetatif çoğaltma 
metodu aşı ile çoğaltmadır. Cevizin çelik, daldırma ve doku kültürü ile çoğaltmada başarısı çok düşük 
olup, bu yöntemlerle çoğaltma ekonomik değildir. Günümüzde cevizin vejetatif yollarla çoğaltılması 
denilince akla gelen ilk çoğaltma yöntemi, aşı ile çoğaltmadır. 
 

Çelikle Çoğaltma: Cevizlerin vejetatif yollarla çoğaltılmasında en yaygın kullanılan yöntem bilindiği 
gibi aşı ile çoğaltmadır. Cevizin çelikle çoğaltılması amacıyla yapılan araştırma sonuçları cevizlerin 
çelikle ekonomik anlamda çoğaltılamadıklarını göstermiştir. Cevizlerde köklenmenin zor olmasının 
nedeni cevizin anatomik yapısından kaynaklanmaktadır. Araştırma sonucuna göre, Cevizlerde 
köklenmeyi engelleyen sklerankima halkasını yok etme, sklerankima halkasının sürekli yapısını bozma, 

kallüs içinde oluşan kök uçlarının gelişip merkezi iletim sistemi ile bağlantı kurup beslenebilmesine 
olanak sağlanıp kallüs dokusundan çıkması sağlanırsa cevizlerde köklenmeye engel olan anatomik 
yapının kolayca ortadan kalkacağı iddia edilmiştir.  
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CEVİZ FİDANI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ 

 

Saçak köklü tüplü ceviz fidanı yetiştiriciliği 
 

Cevizin yeni kök oluşturma yeteneği zayıftır. Kazık kök sistemine sahip bir ceviz fidanı dikildiği 
zaman, toprakta yeterli nem bulamaz ise kuruyacaktır. Saçak kök sistemi zayıf olan ve erken uyanan 
ceviz fidanları dikimi müteakip kuruyacaklardır. Bu nedenle eğer ekolojik koşullar uygun ise sonbahar 
dikimi, ceviz fidanlarında tutma oranını artıracaktır. Kazık kök nedeniyle karşılaşılacak sorunların 
çözümü için tavsiye edilecek önerilerin başında saçak köklü ceviz fidanı yetiştiriciliği gelmektedir.  
Saçak köklü ceviz çöğürü-fidanı yetiştiriciliği katlama yapılan işletmelerde çok kolay olarak 
uygulanacak bir işlemdir.Katlanmadan çıkartılacak tohumlar, tohum parsellerine dikilmeden önce, 
saçak köklü ceviz çöğürü yetiştirilmek amacıyla kök ucu kesimleri yapılır. Çimlenen ceviz tohumlarda 
kök ucu kesme uygulaması ve tüplü yetiştiricilik sayesinde saçak kök sistemi teşvik edilmekte, 
çöğürlerin gövde çapları artmakta, çöğürlerin söküm işleri kolaylaşmakta, sökümden sonra canlı kalan 
çöğür yüzdesi artmakta, fidanların bakımı kolaylaşmakta ve fidanların tüplü olarak daha sağlıklı 
taşınmalarına imkan sağlanmaktadır.   
 

AŞI İLE ÇOĞALTMA 

 

Aşı Başarısına Etki Eden Faktörler  
 

Kalem: Sağlıklı ve iyi gelişmiş yıllık sürgünler aşı kalemi olarak alınır. Kalem üzerindeki sürmemiş 
gözler (tercihen 2. ile 5. gözler arası) aşıda kullanılır. Kesilen kalemler, saklanma ve de aşı yapılma 
sırasında mutlaka nemli bir ortamda muhafaza edilmelidir.  
Sıcaklık: Ortam sıcaklığının 23- 300C arasında olması, cevizlerde aşı başarısının arttırmaktadır. 
Nem: Ortamın nemli olması aşıda başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. 
Aşıcının deneyimi: Cevizlerde aşı başarısı öteki meyve türlerine göre genelde daha düşük olduğu için 
aşı yapan kişinin deneyimi ve becerisi aşı başarısında çok önemlidir. 
Aşıda kullanılan malzemeler: Kullanılan malzemeler kaliteli olmalıdır. Örneğin bıçak yüzeyi çok 
düzgün ve tek darbede kesecek şekilde çok keskin olmalıdır. Aşıyı sarmak için tercihen pamuk ipliği ya 
da aşı bandı kullanılmalıdır.  
Kalem: Sağlıklı ve iyi gelişmiş yıllık sürgünler aşı kalemi olarak alınır. Kalem üzerindeki sürmemiş 
gözler (tercihen 2. ile 5. gözler arası) aşıda kullanılır. Kesilen kalemler, saklanma ve de aşı yapılma 
sırasında mutlaka nemli bir ortamda muhafaza edilmelidir.  
Aşı zamanı: Aşıda başarıyı artıran en önemli faktörlerden biri de aşı zamanı olup, gerek fidanların 
gerekse aşı gözü alınacak sürgünlerin kabuğunu en kolay bıraktığı zaman en uygun aşı zamanıdır. En 
uygun aşı zamanını belirlemek için şu yöntem uygulanabilir; aşı sürgünü üzerindeki kabuk 
kaldırıldığında, gözün altında kalan büyüme noktası kabukta kalıyorsa bu göz için aşı zamanı gelmiş 
demektir. Ancak büyüme noktası sürgünde yani odun dokusunda kalıyorsa bu göz için aşı zamanı 
geçmiş demektir. Bu durumda kabuktaki gözün altında bir boşluk meydana gelmiş olur. Aşı yapıldığı 
zaman kabuğun altında meydana gelen bu boşluktaki hava, aşı gözü ve çevresinin siyahlaşıp 
kurumasına neden olur. Bu şekildeki gözler aşıda tercih edilmezler. Bir bölgede göz aşılarının 
yapılmaya başlanmasını tayin eden en önemli pratik kriterlerden bir başkası da o bölgede ekinlerin 
biçilmeye başlandığı zamandır. Yani bir bölgede ekinlerin biçilmeye başlandığı zaman, o bölge için 
cevizlerde göz aşılarının yapılabileceği zaman anlamını taşır.  
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Aşı başarısı, fidan randımanı ve fidan kalitesini etkileyen aşı öncesinde alınması gerekli önlemler 

 

Meyve türleri içinde aşı ile çoğaltılması en zor olan meyve türlerinin başında ceviz gelmektedir. 
Cevizin aşı ile çoğaltılmasını zorlaştıran anatomik, morfolojik ve ekolojik özellikler bulunmaktadır. 
Cevizlerde aşı başarı oranını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında aşı ekolojisi gelmektedir. 
Bilindiği gibi ceviz aşılarında kallüs oluşumu için 27 oC gibi çok yüksek bir sıcaklık gereksinimi 
bulunmaktadır. Eğer aşı zamanı 27 oC lik bir ekoloji sağlanamaz ise diğer koşullar optimum olsa da 
aşıdan yüksek bir başarı beklemek hayal olacaktır. Gerek iç mekan ve gerek se dışarıda yapılacak olan 
aşılarda 27 oC lik sıcaklığın sağlanması veya yakalanması mutlaka gereklidir. İç mekan aşıları 
kontrollü koşullarda yapıldığı için kallüs oluşumu için optimum sıcaklığın yakalanması kolay olacaktır. 
Ancak dışarı aşılarında aşı gerekirse 27 oC ye ulaşılıncaya kadar geciktirilmelidir.  

Eğer dışarı aşılarında yeterli kallüs oluşumuna olanak sağlayacak olan yeterli yüksek sıcaklığa 
ulaşmada problem olursa ve aşı zamanının da geçmesi söz konusu ise basit tedbirlerle aşı bölgesinin 
sıcaklığını artırmak mümkün olabilir. Koyu renkli ortamlar güneş ışınlarını dolayısıyla ısıyı absorbe 
etme özelliği taşımaktadırlar. Bu özellikten yararlanarak, aşı bölgesinin sıcaklığını birkaç derece 
yükseltmek mümkündür. Eğer aşı bölgesi koyu renkli, hava geçirgenliği olan bir eleman ile sarılır ise 
gündüz hem ısı aşı bölgesinde artacak ve hem de gece, gündüz tutulan ısının korunmasına olanak 
sağlayacaktır. Sıcaklık eksikliğinde uygulanan bu yöntem aşı zamanı aşırı sıcaklıkların yaşanması 
durumunda ısının kallüs hücrelerini korumak amacıyla da kullanılabilmektedir. Aşı zamanı eğer yüksek 
sıcaklıklar yaşanırsa yapılacak en pratik önlem beyaz renkli hava geçiren örtülerle aşı bölgesini sarmak 
olacaktır.  
Aşı başarı oranını etkileyen diğer önemli bir ekolojik faktör ise nemdir. Bilindiği gibi esasen iki yara 

yüzeyinin birleştirilmesinden ve kaynaştırılmasından farklı bir şey olmayan aşı uygulamalarında yara 
yüzeyinde kallüs hücreleri oluşmaktadır. Gözün veya kalemin canlı kalmasının tek koşulu, göz veya 
kalemin anaç ile bağlantısı kuruluncaya kadar kendisini koruyacak yeterli miktarda neme sahip 

olmasına bağlıdır. Göz veya kalemin korunması kadar önemli olan bir başka husus ise su içeriği yüksek 
olan kallüs hücrelerinin canlılıklarını koruyabilmeleri için yine yüksek miktarda nemin bulunma 
zorunluluğudur. 
Aşı başarı oranını etkileyen diğer önemli bir faktör ise ceviz bitkisine özgü olan kanama olayıdır. 
Özellikle kuvvetli gelişen ve daha yaşlı olan ceviz çöğürlerinde şiddetli olarak gözlenen kanama (öz 
suyu akışı) aşıda boğma etkisi göstererek aşıda kaynamayı engellemektedir. Aynı yıl aşıya gelecek 
düzeyde gelişen çöğürlerde, kanama olayı daha az olmaktadır. Eğer bir yörede aynı yıl aşıya gelecek 
kuvvette çöğür gelişimi sağlanamıyor ise yapılacak en yayarlı uygulama ikinci bahar başlangıcında 
çöğürleri toprak seviyesinin biraz yukarısından tepe vurma ile o yıl daha kuvvetli sürgün gelişimine 
olanak sağlamak olacaktır. Böylece çöğürlerin altı iki yıllık olmasına karşın üstü bir yıllık olan 
sürgünlerde kanama daha az olacak, ayrıca kalemin kabuk kalınlığı ile anacın kabuk kalınlıkları benzer 
olacaktır. Kanama sıvısı içinde Juglon adlı bir kimyasal bulunmaktadır. Juglon, kallüs oluşumu üzerine 
toksik etkide bulunarak aşı başarı oranını düşürmektedir 
Cevizlerde kanamanın aşı başarısı üzerine olan etkisini saptamak amacıyla Paradox x J.regia 
kombinasyonunda yapılan bir denemede kanama olan dönemde ki aşı başarı oranının % 21, kanamanın 
kesildiği dönemdeki aşı tutma oranının ise % 83 olduğu belirlenmiştir. Kanamanın aşılardaki olumsuz 
etkilerini gidermek amacıyla yapılacak en uygun işlem aşı öncesi çöğürlerde tepe kesimidir. Kanama 
şiddetine bağlı olarak kanamanın durmasını sağlamak amacıyla tepe kesme işlemi aşıdan 20-30 gün 
önce yapılmalıdır. Tepe kesme işleminin gözün takılacağı yönün tersine eğimli olarak yapılması yarar 
sağlayabilir.  
Aşıda başarıyı etkileyen diğer önemli bir nokta ise aşılama zamanıdır. Dışarı aşılarında başarıyı 
sınırlayan bir faktör olarak karşımıza çıkan aşı zamanı ekolojik koşullara bağlı olarak coğrafik 
bölgelere göre değişim sunmaktadır.   
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Cevizlerin Çoğaltılmasında En Çok Kullanılan Aşılar: 
 

Göz Aşıları; 
T-Göz Aşısı  
Yama Göz Aşısı  
Kabuk Yama (Yüksük) Göz Aşısı  
Yongalı Göz Aşısı  
Yeşil odun Göz Aşısı  
Cevizlerde en çok kullanılan ve en çok başarılı olan göz aşıları “T göz” aşısı ve “Yama göz” aşısıdır. 
Kalem Aşıları;  
Yan Aşı  
Yarma Aşı*  
Kakma Aşı  
Kabuk Aşı   
Dilcikli Aşı*(Şubat ortaları veya Mart başlangıcında yapılır.) 
Dilciksiz Aşı  
Şerit Aşı  
Çoban Aşı  
Kama Aşı 
* Cevizlerde en çok kullanılan ve başarılı olan “dilcikli aşı” ve çeşit değiştirme aşısı olarak ta en çok 
“yarma aşı” kullanılmaktadır. 
 

 

CEVİZ ANAÇLARI  
 

Cevizlerde anaç olarak aşağıdaki türler kullanılabilmektedir.  
 
J. hindsii: Kaliforniya’da en yaygın kullanılan anaçtır. Derin, verimli topraklarda, Phytophthora’dan, 
çayır nematodlarından ve blackline dan ari topraklar için tavsiye edilmektedir. Ağır topraklara, su 
boğmasına, yüksek kireç seviyelerine toleransı yoktur. Kaliforniya dışında kullanımı tavsiye 
edilmemektedir. 

J. regia: Bütün dünyada kullanılan en yaygın anaçtır. Siyah çizgi hastalığına karşı dayanıklıdır. Ancak 
aşırı tuza, su boğmasına, kök ur ve çayır nematodlarına, Phytophthor’aya, Armillaria’ya kök kanserine 
ve taç çürüklüğüne duyarlıdır. Çöğürler arasında üniformite bozukluğu görülebilmektedir. 
Paradox (J. hindsii X J. regia) : En önemli özelliği Phytophthor’a türlerine ve nematodlara karşı 
ebeveynlere göre daha dayanıklı olmasıdır. Büyük ağaçlar oluşturur ve hızlı büyür. Ancak siyah çizgi 
hastalığına karşı duyarlıdır. Bu nedenle Kaliforniya’da siyah çizgi hastalığının önemli sorun teşkil 
etmediği yerlerde tercih edilmektedir. Kök kanserine de duyarlıdır. 
Royal (J. nigra X J. hindsii): Bilinene en kuvvetli ceviz anacıdır. Çok hızlı büyür. Özellikle kereste 
yönünden değerli bir ağaçtır. Ancak yaygın bir kullanıma ulaşamamıştır. 
J.major : Her en kadar yüksek pH içeren topraklar için tavsiye edilebilmekteyse de J. Hindsii’ye göre 
bir üstünlüğü bulunamamıştır.  
Cevizlerde değişik anaçlar kullanılmaktaysa da en çok kullanılan ve tercih edilen anaç Anadolu 
cevizinin (J. regia L.) kendisir. 
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CEVİZ BAHÇESİ KURULMASI 

 

Ceviz  plantasyonlarının kurulması aşamasında mutlaka konu uzmanları ile işbirliği  yapılmalıdır. Son 
yıllarda  ülkemizde ceviz yetiştiriciliğine duyulan ilgi nedeniyle ülkemizin hemen her bölgesinde 

yüzlerce dönüm bahçe tesis edilmiştir. 
Ceviz bahçesi kurulacak YERİN SEÇİMİ ve ÇEŞİT SEÇİMİ çok önemlidir. 
 

Yer Seçiminde İncelenecek Faktörler. 

 

Ceviz yetiştiriciliğine başlarken bahçe yerinin seçimi, çeşit seçimi kadar önemli; dikkat isteyen bir 
işlem olarak görünmektedir. Bahçe yerinin seçiminde diğer meyve türlerinde dikkate alınacak hususlar 
cevizler içinde geçerlidir. Bahçe yeri olarak seçilecek yerin asayişi konusunda gerekli emniyet 
tedbirleri alınmalıdır. Bahçe yerinin ana yollara yakınlığı, sulama suyu, gübre gibi girdilerin temin 
durumu,bahçede gerekli teknik ve kültürel işlemlerin kolaylığı açısından yetiştiriciye önemli avantajlar 
sağlayacaktır. 
Çok uzun yaşayan ve aşı ile çoğaltılması oldukça zor olan cevizde, bahçe kurmadan önce bölgenin 
ekolojik özelliklerinin iyi bilinmesi gereklidir.  
Bahçe yerinin toprak yapısı önemlidir. Cevizler derine inen güçlü bir kök sistemine sahip oldukları için 
toprak derinliğinin en az 2- 2.5 m olması ve geçirimsiz katmanların olmaması gerekir. Yetiştiricilik 
yapılacak bölgenin topraklarında fazla alkalilik ve tuzluluk sorunları bulunmamalıdır. Bahçe toprağı 
ağır olmayan, iyi drene olmuş, organik maddece zengin yapıda olmalıdır. Su boğması, ağaçlarda 
apopleksiye neden olacağı için, sel baskınları gelen veya yüksek taban suyu olan taban araziler ceviz 

yetiştiriciliği için uygun değildir. Bahçede toprak analizi mutlaka yapılmalıdır. Özellikle; Ca, Na, Mg, 
Cl, SO4 açısından.. Toprağın nematodla bulaşık olup olmama durumu incelenmelidir. 
Ceviz bahçesi kurulacak yerin iklim özelliklerinin bilinmesi önemlidir. Bu konu özellikle çeşit seçimi 
açısından da dikkate değerlendirilmelidir. İlkbahar geç ve sonbahar erken donlarının sık yaşandığı 
yerler ceviz yetiştiriciliği için ekonomik değildir. Özellikle ilkbahar geç donlarının olduğu bölgelerde, 
bahçe yeri olarak kuzey ve eğimli yerler tercih edilmelidir. Fungal hastalıkların gelişmesini teşvik 
edecek aşırı nemli yerler, soğuk havanın biriktiği orman kenarları uygun değil. Geç kalan sonbahar 
yağmurlarının yaşandığı yerlerde hasat gecikeceği için meyve kalitesinde ciddi kayıplar söz konusu 
olabilmektedir. Ceviz kışları çok aşırı ve sürekli düşük sıcaklığın hakim olduğu bölgeler ile yazları çok 
aşırı sıcak olan yerlerde yetiştirilmemelidir.  Ceviz yetiştiriciliğinde  iç ceviz kalitesini  özellikle hızlı 
meyve gelişim döneminde gözlenen su stresiyle birleşen aşırı sıcaklıklar olumsuz olarak 
etkilemektedir. İç ceviz gelişimi döneminde hava sıcaklığının 38 0C ye kadar çıkması iç cevizde 
kararmalara, büzüşmelere neden olacaktır. İç ceviz gelişim döneminde  yaşanacak olan bir su stresinin 
iç ceviz kalitesi ve verimi olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalıdır.  
 

Çeşit Seçiminde İncelenecek Faktörler 

 

Çeşit seçiminde özellikle çeşitlerin verimleri ve meyve kalitesi başta olmak üzere,  
döllenme biyolojileri,  yapraklanma zamanları, hastalık ve zararlılara duyarlılıkları, vejetasyon süreleri,  
özellikle ilkbahar geç donları ve sonbahar geç donları başta olmak üzere soğuğa dayanım durumları,  
kuraklık başta olmak üzere değişik çevre koşullarından kaynaklanan streslere tepkileri,  hasat zamanları 
gibi değişik faktörler incelenmektedir. 
Ceviz yetiştiriciliğimizin geliştirilmesi amacıyla, orijin esası uygulanmalıdır. Yani ceviz yetiştiriciliği 
yapılacak yörelerde eğer seleksiyon çalışmaları ile kaliteli tipler bulunmuş ve bu tiplerin  önemli 
özellikleri o yörede incelenerek adaptasyon yetenekleri araştırılmış ise o yöre için en uygun çeşidin o 
tipler olduğu unutulmamalıdır  
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Kapama bir ceviz bahçesi kurulurken dikkat edilecek en önemli hususların başında çeşitlerin döllenme 
biyolojileri gelmektedir. Diğer bütün teknik ve kültürel gereksinimler karşılanmış olsa bile, eğer  bahçe 
tesisinde kullanılacak çeşitlerin döllenme biyolojileri dikkate alınmadan çeşit seçimine gidilecek 
olursa, verimsizliklerle karşılaşılacaktır.  
Ceviz ağaçlarının dikogami çiçeklenme özelliği göstermeleri nedeniyle bahçede çiçeklenme tipine göre 
iyi bir tozlanma-döllenmeye olanak sağlayacak çeşit seçimine özen göstermek gerekecektir. Cevizlerde 
döllenme olmadan meyve teşekkülü çok zayıf bir ihtimal olduğu için  tozlanma ve döllenmeyi garanti 
altına alacak  olan iyi bir çeşit seçimi karlı bir yetiştiriciliği garanti altına alacaktır. 
Cevizler yabancı tozlanmaya gereksinim duydukları için plantasyonda yeteri kadar tozlayıcı çeşide yer 

verilmelidir. Tozlayıcı çeşidin polen verimliliğine ve esas çeşitle tozlayıcı çeşidin çiçeklenme 
zamanlarının çakışmasına bağlı olarak plantasyonda bulunacak tozlayıcı çeşide ait ağaç sayısı 
plantasyondaki toplam ağaç sayısının % 2,5-5’i kadar olacaktır. Yani bir ceviz bahçesinde 100 esas 
çeşide ait ağaç varsa  bu ağaçları tozlayacak 3-5 tane tozlayıcı çeşit yeterli olacaktır. Bu değerler 
Kaliforniya ceviz yetiştiriciliğinde kullanılan değerlerdir. Ülkemiz ceviz yetiştiriciliğinde ise tozlayacı 
çeşide ayrılan miktar yaklaşık  %10  civarındadır. Tozlayıcı çeşit olarak kullanılan çeşitlerin kaliteli 
çeşitler olması ve esas çeşitte Serr çeşidinde olduğu gibi  fazla polen nedeniyle dişi çiçek dökümü söz 
konusu değilse tozlayıcı çeşit sayısının fazla olması fazla sorun çıkartmayacaktır. Bu arada esas çeşitle 
tozlayıcı çeşidin hasat zamanlarının denk gelmemesi sorun çıkartabilecektir. 
 

Yetiştiricilik Sistemleri 
 

Özellikle kurak ve sulama suyu temini konusunda sıkıntı yaşanan yerlerde kurulacak ceviz 
bahçelerinde; bahçedeki yerine tohum ekimi yapılıp, yerinde aşılama yöntemi kullanılabilir. Özellikle 
su stresinin yaşanacağı yörelerde, bu tip yetiştiricilik ile bahçe tesisine başlanması kazık köklü 
bitkilerin derinlere giden kök sistemi ile kuraklık sorununun azaltılması açısından avantaj 
sağlayacaktır. 
Sulama suyu gereksiniminde bir sıkıntı yoksa, fidanlarla bahçe kurulması en uygunudur. Ceviz 
fidanlarının  su gereksinimine dikkat edilmelidir.  
Aşılı ceviz fidanı kullanarak bahçe tesisi 
Bahçeye aşısız çöğür dikimi ve yerinde aşılama 

 

DİKİM SIKLIĞI VE DİKİM SİSTEMLERİ 

 

Birim Alana Dikilecek Ağaç Sayısının Belirlenmesi 
 

 Birim alana düşecek ağaç sayısını belirlerken mutlaka arazi büyüklüğü ve çeşidin taç gelişme 
şekli dikkate alınmalıdır. Dikim mesafelerinin belirlenmesinde en önemli etken plantasyonu 
oluşturacak çeşitlerin yan dallarda meyve verme oranı olacaktır. Bilindiği gibi cevizlerde yan dallarda 
yüksek oranda meyve veren çeşitler verime erken yaşta geçebilmektedirler. Yine bu çeşitler yan 
dallarda düşük oranda meyve veren çeşitlere göre daha yayvan bir taç gelişimine sahiptirler.  İlk yılki 
verim ile bahçenin ekonomik anlamda yatacağı verim birlikte dikkate alınmalıdır. Birim alana düşen 
yüksek sayıdaki ağaç sayısı, özellikle ilk yılda plantasyon masraflarının karşılanması, kara geçilmesi 
noktasında yararlı bir uygulama olacaktır. 
 

Plantasyon tesisinin ilk yıllarında tesis maliyetini çıkartmak için sık dikim yapılması önerilir. 
Örnek: Şebin ceviz çeşidi ile, verimli ve sulama sorunu olmayan bir yerde kurulacak bir bahçede; ilk 
dikim mesafesi: 7 x 7 m olabilir. 

Ağaçların gelişimine bağlı olarak bu mesafe ileriki yıllarda 10 x 10 m veya 12 x 12 m’ye çıkarılabilir. 
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7 x 7 m dikim sıklığında 1 da’daki ağaç sayısı : 20 adet 

10 x 10 m dikim sıklığında 1 da’daki ağaç sayısı : 10 adet 

İlk 7 yıl, birim alana sık dikimli bahçede daha yüksek verim alınır. Sık dikimli bahçelerde 7. yıldan 
itibaren ileride çıkarılmasına karar verilen ağaçlarda, birbiri üzerine gelen dallar budanmaya başlanır. 
10. yılda iseler, tamamen çıkartılırlar. Dikim aralıkları ekolojik ve bakım koşullarına göre değişirse de 
cevizlerde en ideal dikim aralıkları; 12 x 12 m, 10 x 10 m, 10 x 8 m veya 8 x 8 m’dir.  
 

Dikim Sistemleri 

 

Kare Dikim: Uygulanması kolay, yaygın olarak kullanılır 
Dikdörtgen Dikim: Kare dikim sistemine göre birim alana daha fazla fidan dikilebilir. Ağaçlar 
irileşmeye başlayınca, gölgeleme yapan ağaçlar derhal çıkartılmalıdır. 
Satranç Dikim:  Karenin dört köşesi ve ortasına birer fidan dikilir. Kare dikime göre birim alana daha 
fazla ağaç yerleştirilir.  
Üçgen Dikim: Eşkenar üçgenlerin kenarlarına fidan dikilir. Kare dikime göre birim alan %15 daha 
fazla fidan dikilebilir.. Ağaçların sıklaşması sırasında, seyreltme amacıyla ağaç çıkartma işlemi zordur. 
İleride seyreltme yapılacaksa bu sistem kullanılmamalı. 
Çit Şekli Dikim: Duvar sistemi de denir. Sıra üzeri mesafe, sıra arası mesafenin ½ veya 1/3 ‘ü 
genişliğindedir. Sıra arası mesafe mekanizasyona göre belirlenir. 
 

 

FİDAN DİKİMİ 

 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı fidan üretim ve dağıtımında uygulanacak standart özellikler kapsamında 
2-3 yaşlı ceviz fidanlarında; aşı yerinin 5 cm yukarısındaki çapı 200 mm, boyu 180 cm olan fidanlar 
birinci boy, aşı yerinin 5 cm yukarısındaki çapı 110 mm, boyu 60 cm olan fidanlar ikinci boy fidanlar 

olarak sınıflanmıştır.  
Ceviz fidanlarında kaliteyi etkileyen diğer önemli bir özellik ise, fidanlarda yeterli miktarda yan kök 
teşekkülünün olmasıdır. Yan kök teşekkülü olan fidanların fidan tutma oranları sadece kazık köke sahip 
fidanlara göre daha yüksektir. Fidan gövdelerinin yaralanmamış olmasına mutlaka özen göstermek 
gerekecektir. Fidan dikim zamanı ekolojiye göre değişir. Eğer kar örtüsü yönünden bir sıkıntı yoksa  
yani yeterli bir kar örtüsü var ve kış aşırı soğuk geçmiyor ise sonbahar dikimi, ilkbahar dikimine göre 
avantajlı sayılabilir. Ancak; cevizler için ilkbahar dikimi çoğu kez sonbahar dikimine tercih 
edilebilmektedir. Dikim zamanı kırılan kökler kesilmelidir. Köklerin çukura alabildiğince yayılmasına 
özen gösterilmelidir. Kök uçlarının geriye bükülmesine izin verilmemelidir. Fidan dikiminden önce 
kök sistemi bir fungusit ile muamele edilirse çok yararlı bir iş yapılmış olacaktır. Fidanın aşı bölgesi 
topraktan yaklaşık 20 cm yukarıda kalacak şekilde dikim yapılır.  
Fidanların sökümü çok dikkatli bir şekilde yapılarak köklerin zarar görmemelerine özen 
gösterilmelidir. Dikim sırasında fidanlarda özellikle kök budaması yapılmalıdır. Dikim çukurları en az 
60- 70 cm genişlikte ve 80- 100 cm derinlikte açılmalıdır. Fidanlar aşı noktaları toprak üstünde kalacak 
şekilde dikilmeli ve çukurlar bahçedeki üst toprak ile doldurulmalıdır. Dikimden hemen sonra fidanlara 
can suyu verilmelidir. Dikim yapıldıktan sonra, ilerideki kereste durumu da düşünülerek, fidan 
gövdeleri toprak yüzeyinden yaklaşık 1- 1.5 m yukarıdan kesilmeli ve taçlandırma budaması 
yapılmalıdır. Bundan sonra bölgedeki hakim rüzgarlar göz önünde tutularak fidanlar hereklere 
bağlanmalıdır. Yazları sıcak ve kurak olan bölgeler ile su kaynağı az olan yerlerde dikimden sonra su 

kaybını önlemek amacıyla yabancı ot veya hububat saplarıyla malçlama yapmak yerinde olur.  
Dikilen fidanlarda fidanın şekillenmesine imkan sağlamak amacıyla  tepe vurması yapılır. Dikim 
esnasında eğer toprakta yeterli miktarda nem yoksa  fidanlar sulanır. Toprakta yeterli nem varsa sulama 
yapılmayabilir. Yetersiz su fidanı strese sokacak, aşırı su ise Phytophthora için uygun koşullar 
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sağlayacaktır. Dikilen fidanların toprağa iyi şekilde tutunduklarından emin olmak için fidanlar teker 
teker kontrol edilmelidir. Dikilen fidanların gövdesini güneş yanığından korumak amacıyla 1:1 
oranında plastik beyaz renkli boya: su karışımı ile fidan gövdeleri boyanmalıdır.  
Fidanlar Haziran-Ağustos ayları arasında mutlaka haftada en 2-3 kez yeterli bir sulama suyu ile 

sulanmalıdır. Plantasyon kurulan bahçe, kumlu bir toprak yapısına sahipse sulama yapılırken mutlaka 
hava sıcaklığına dikkat edilmelidir. Kumlu toprakta kurulu bir bahçede, hava sıcaklığı 35 0C’ nin 
üzerinde  sulanan genç fidanların yaprakları aniden dökülecektir. Apopleksi olarak ta tanımlanan bu 
durumun esas nedeni köklerin oksijen yetersizliği çekmeleridir  
 

 

CEVİZ BAHÇELERİNDE YILLIK BAKIM İŞLEMLERİ 

 

SULAMA 

 

Tam verime yatmış bir ceviz plantasyonunda ağaçlar yüksek oranda verime sahipseler yıllık sulama 
suyu ihtiyacı yağışlarla birlikte, ekolojik koşullara göre değişmekle beraber 1200- 1350 mm 

civarındadır.  
Sulama periyodu geç ilkbahardan başlayıp hasat sonuna kadar devam eder. Geç sonbahar veya kış 
sulamaları çok kurak yıllarda veya toplam yağışın çok düşük olduğu yerlerde zorunlu olabilir.  
Toprakta gözlenen su sıkıntısı cevizlerde meyve iriliği ve meyve kalitesini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Tecrübeler ceviz yetiştiriciliğinde yüksek kaliteli iç ceviz üretiminin temelinde en 
önemli faktörlerin başında sulamanın geldiğini göstermektedir.  
Cevizlerde meyve gelişiminde çeşitler arası farklılıklar bulunmaktadır.  
Cevizlerde iç kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biri , hızlı gelişm döneminde topraktaki nem 
miktarıdır. 
Eğer bu dönemde toprakta yeterli nem yoksa, iç büzüşmesi, iç kararması, içte lekelenmeler 
görülebilir. 
Tokat ekolojik koşullarında özellikle iç ceviz gelişiminin en hızlı olduğu Temmuz ayında iç ceviz 
kalitesi için ek sulama yapılmalıdır. 
Cevizlerde iç ağırlığının hızla arttığı dönemde (Temmuz-Eylül) su noksanlığı, bitki besin 
elementlerindeki eksiklik veya dengesizlik, sağlıksız yapraklar ve aşırı ürün gibi faktörler; ceviz 
iriliğinin düşmasine, iç büzüşmesine, iç kararması ve içte lekelenmelere yol açabilir. 
 

GÜBRELEME 

 

Ceviz bahçelerinde yapılacak bir gübreleme programında mutlaka yaprak ve toprak analizleri 
yapılmalıdır.  
Verilecek gübre miktarının saptanmasında yaprak örneklerinden alınacak sonuçlar önemli bilgiler 
içerecektir. Gübreleme pahalı bir işlemdir.  
En kısa zamanda standart ceviz çeşitlerimizin bitki besin elementlerine karşı tepkilerini belirleyecek 
araştırmalara gereksinim duyulmaktadır.  
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Cevizlerde bitki besin elementleri noksanlık belirtileri ve belirti yerleri  
Noksan element Belirti Bitki Dokusu 

N, (S), Fe Kloroz Yaşlı ve olgun 
yapraklar 

Mg, (Mn) Kloroz  

Fe, (S) Kloroz Genç yapraklar 
Zn, Mn, (B) Kloroz  

K, Mg Nekroz Yaşlı ve olgun 
yapraklar 

Mg, (Mn) Nekroz  

B, Cu, Cl Nekroz Genç yapraklar 
B, Mo, Ca, Zn Deformasyon Genç yapraklar 
P Koyu gri renk Çok yaşlı yapraklar 
 

 

CEVİZLERDE GÖRÜLEN BESİN ELEMENTİ NOKSANLIKLARI 
 

ÇİNKO NOKSANLIĞI: Yapraklarda küçülme,leke ve kenarlarında dalgalı görünüm. 
DEMİR NOKSANLIĞI: Yaprak damarları koyu yeşil olmasına karşın yaprak ayası sararmış (kloroz) 
durumdadır.  
MAGNEZYUM NOKSANLIĞI: Orta damar boyunca (V) şeklinde yeşil alana karşın yaprak 
kenarlarında belirgin sararma ileriki aşamalarda Kahverengine dönüşen kavrulma  
BAKIR NOKSANLIĞI: Sürgün uçlarında ölüm, yapraklarda kavrulma ve döküm. Sürgünlerde gelişen 
küçük koyu kahverengi yaraların sürgün uçlarında ölümler.  
POTASYUM NOKSANLIĞI: Yaprak kenarlarında soluk ve gri renk yaprak, yaprak altında ortaya 
çıkmakta ve yapraklar yukarıya doğru kıvrılmaktadır.  
Şiddetli potasyum eksikliğinde yaprak kenarlarında kıvrılma ve kıvrık kısımlarda kurumuş dokular 
meydana gelir  

MANGANEZ NOKSANLIĞI: Yapraklarda damarlar arasında başlayan orta damardan kenara doğru 
ilerleyen sararma şeklinde görülür.  
 

 

TOPRAK İŞLEME 

 

İlkbahar aylarında toprak tava geldiğinde derin bir sürüm yapılır. Bu dönemdeki toprak işleme toprağın 
havalandırılması yanında yabancı ot kontrolünün sağlanması bakımından da çok önemlidir.  
Yaz aylarında da duruma göre yabancı ot kontrolü bakımından toprak işleme yapılabilir.  
Sonbahar aylarında pullukla yapılacak sürüm, yağmur ve kar sularının toprağa işlemesi ve toprakta 
tutulması bakımından önemlidir.  
Toprak işlenirken köklerin yaralanmamasına özen gösterilmelidir. 
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BUDAMA 

 

Ceviz ağaçları iri ve büyük taç oluştururlar. Ancak bu ağaçlar genelde çok fazla budama istemezler. 

Bununla birlikte kurumuş ve birbiri içine girmiş dalların çıkarılması ve ağaç tacının içerisine ışığın 
rahatlıkla girmesini sağlayacak şekilde yapılacak aralama budamaları yararlı olur.  
Cevizlerde şekil budaması olarak genelde doruk dallı budama sistemi uygulanmakla birlikte budamanın 
çeşidi ve miktarı, çevreye ve ağaçları yetiştirme amacına bağlı olarak da değişebilir. 
 

 

HASAT VE HASAT SONRASI UYGULAMALAR 

 

Cevizlerde derim, iç ceviz ve yeşil kabuğun olgunlaştığı dönem olarak kabul edilir. Kalin açıldığı ve 
sert kabuktan ayrıldığı dönem yeşil kabuğun olgunlaşma belirtileridir. İç cevizin olgunluk belirtisi ise; 
iç ceviz ile sert kabuk arasında bulunan paket dokusunun kahverengileşmeye başladığı dönemdir. 
Çoğunlukla yeşil kabuk, iç cevizden daha geç olgunlaşır. Derimin iç ceviz olgunluk zamanında 
yapılması, bu dönemde iç cevizin açık renkli olması nedeniyle iç cevizin ticari değerini artıracaktır. 
Ancak yetiştirici eğer derim için yeşil kabuğun olgunlaşma zamanını beklerse çok ciddi kalite kayıpları 
olacaktır. 
İç ceviz zarı çok açık renkli iken iç ceviz ile sert kabuk arasında kalan paket doku beyazdan 
kahverengiye döndüğü zaman iç cevizin olgunlaştığı kabul edilir. Olgunluk zamanının belirlenmesinde 
paket doku rengi esas alınabilir. Bu dönemde yapılacak hasat, açık renkli ve kaliteli bir iç ceviz 
verecektir. Ancak bir çok ceviz çeşidinde yeşil kabuğun olgunlaşması bu döneme rastlamaz. Bu 
nedenle hasat için bir süre beklenir. 
Cevizlerde hasat zamanına iklimin önemli etkisi olabilmektedir. Serin iklime sahip bölgelerde iç ceviz 
olgunlaşma zamanı ile yeşil kabuk olgunlaşma zamanı genellikle aynı döneme rastlar. Yüksek nem 
yeşil kabuğun açılmasını hızlandırır. 
Hasat zamanını etkileyen önemli bir faktörde yetiştiriciliği yapılan çeşittir. Örneğin hasadı zamanında 
ve doğru yapıldığında Chadler ve Serr gibi çeşitler açık renkli iç rengine sahiptirler. 
Hasat edilen meyvelerin toplanması, yeşil kabuklarının ayrılması ve meyvelerin kurutulması vs. kalite 
kayıplarını önlemek açısından mümkün olduğu kadar çabuk olmalıdır. Güneş altında kalan meyvelerde, 
uzun süre yeşil kabuğu üzerinde kalan meyvelerde iç renginde bozulmalar görülür 
 

Derimde Ethrel kullanımı 
 

Ethrel yeşil kabuğun çatlamasını uyararak, hasadı daha erkene almak kolaylığı sağlamaktadır. 
Ethrelin parçalanması ile oluşan etilen, meyve sapında ayrım tabakası oluşturarak, hasadın daha kolay 
yapılmasına olanak sağlar. 
Ethrel parçalandığı zaman etilen oluşur, Etilen meyve sapında hücrelerin plazmatik olmalarını 
sağlayıp, kopma tabakası oluşturarak meyvenin kopma direncini azaltır. Plazmoliz olan hücre sayısı, 
uygulama dozuna bağlı olarak değişmektedir. 
Yüksek ethrel dozları; yapraklarda aşırı sararmalara ve döküme neden olmaktadır. 
Bu durum sağlıklı ağaçlarda çok sıkıntı yaratmayabilir. Ethrel çözeltisinin pH’sı 7’ye ayarlanırsa 
yaprak dökümünün azaldığı görülmektedir. Taç içine yeterli miktarda püskürtülmeli ve meyve çözelti 
ile iyice yıkanmalıdır. 
Ethrel uygulaması ile daha erkene alınan hasat zamanında çoğu kez yağışlar gözlenmediği için hem 
hasadın kolay yapılması sağlanır, hem de yağış nedeniyle ortaya çıkacak kararma-küflenme gibi 
olumsuzluklar önlenmiş olur.  
Özellikle yazları sıcak ve kurak geçen yörelerde, ceviz hasadında ethrel kullanımı kaliteli iç ceviz 
yetiştiriciliği açısından yararlı olacaktır. 
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Ethrel kullanımında iki yöntem uygulanır: 
1) Paket doku kahverengiye dönüşmeden hemen önce kullanım: 

 Uygulamadan 14 gün sonra, normal hasattan 7-10 gün önce ekonomik hasat yapılabilir. Meyve 
döküm oranı % 90’dır. İkinci bir hasada gerek duyulur. 
2) Paket dokusunun kahverengileşmesinden sonra kullanım: 
 Normal hasat 10 gün öne alınır. Hasat edilen meyve miktarını artırır. İkinci bir hasada 
ekonomik anlamda gereksinim duyulmayabilir. 

Ethrel, genellikle Ashley, Payne ve Chico gibi erken olgunlaşan çeşitlerde kullanılır. 
Hartley, Franquette, Mayette ve Serr gibi geç olgunlaşan çeşitlerde de başarılı şekilde kullanılır. 
Maksimum iç ceviz ağırlığı esas alındığında, paket dokunun kahverengileşmeye başladığı dönemden 
önce ethrel uygulaması yapılmamalıdır 
 

Hasat Yöntemleri : 
 

Cevizlerde hasat elle ve mekanik yolla olmak üzere iki metotla yapılmaktadır. Türkiye’de hasat sırıkla 
ağacın dövülmesi şeklinde yapılırken ceviz yetiştiriciliğinde söz sahibi ülkelerde mekanik yolla 
yapılmaktadır. Ağacı dövme şeklinde yapılan hasatta başta bir yıl sonraki yılda ürün verecek dallar 
olmak üzere önemli zararlanmalar meydana gelebilmektedir.  
Mekanik yolla hasat; ağacın ana dallarının ya da ağaç gövdesinin değişik sarsıcılar ile sarsmak ve 
meyvelerin ağaç üzerinden yere düşmesini sağlamak şeklinde yapılmaktadır. Bu amaçla değişik 
sarsıcılar (Kablolu sarsıcılar-Eksantrik sarsıcılar, Poner hareketli sarsıcılar, Pnömatik sarsıcılar vs.) 
kullanılmaktadır. 
 

Derim sonu işlemlerinin geciktirilmesi 
 

Derim edilen meyvelerin toplanması, yeşil kabuktan ayrılması ve meyvelerin kurutulması mümkün 
olduğu kadar hızlı olmalıdır. Bahçe yüzeyinde kalan meyveler önemli kalite kayıpları içerirler. Önemli 
kalite kayıpları derimden ilk 9 saat sonra gerçekleşir. Güneş altında kalan meyvelerde, 32ºC ve yukarı 
sıcaklıklar iç renginde önemli bozulmalara neden olur. Gölgede kalmış meyvelerin ise 38ºC de içleri 
kararır. Derimde meyve kalitesini etkileyen diğer önemli bir faktör ise, yeşil kabuğun meyve üzerinde 
kalma süresidir. Yeşil kabuk, sıcaklığı artırır. Bu nedenle yeşil kabuğun en kısa sürede meyveden 
ayrılması ve meyvenin temizlenmesi gerekir. Eğer meyve derim edildikten sonra bahçeden 
toplanamayacaksa, ağaç üzerinde bırakılması iç ceviz kalitesi yönünden daha yararlı bir uygulama 
olacaktır. Hasat edilecek meyve miktarını belirlerken toplama ve yeşil kabuktan ayrılma işleminin 
geciktirilmemesi esas alınmalıdır. Hasattan hemen sonra, yeşil kabuğun meyveden ayrılması kalite 
kayıplarını azaltacağı için, kalin ayrılacağı miktarda meyvenin derimi kaliteyi artıracaktır. Yine nemli 

yüzeyde kalan meyveler ağaç üzerinde kalan meyvelere göre iç kurduna daha duyarlıdır.  
Sonuç olarak ceviz yetiştiriciliğinde derim, verim, iç ceviz kalitesi ve iç ağırlığı yönünden dikkat 
edilmesi gereken birçok işlemleri içermektedir. Derim zamanı ve derim yöntemi yönünden gereken 
titizlik gösterilirse karlı bir yetiştiricilik için bir adım daha atılmış olacaktır. 
 

Derim sonrası  
 

Meyve deriminden sonra kalite kayıplarını en aza indirmek amacıyla en hızlı şekilde yeşil kabuğun sert 
kabuktan ayrılması zorunludur. İç ceviz kalitesindeki bozulmaları önlem amacıyla günün serin 
saatlerinde toplanan yeşil kabuklu meyveler zaman geçirilmeden kallerinden temizlenmelidir.  
Bazı yörelerimizde yeşil kabuğun yumuşaması ve kolay çıkması amacıyla üzerine naylon, kalın bez ve 
çuval gibi örtülerle örtülmesi önemli kalite kayıplarına neden olabilmektedir. Bazı ülkelerde kavlatma 
tamamen mekanik yolla yapılmaktadır. Çeşitler arası farklılıklar da dikkate alınarak, derim zamanı eğer 
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yeşil kabuk ile paket dokusu kahverengileşme dönemi arasında eğer önemli bir zaman gecikmesi söz 
konusu ise zaman kaybetmeden cevizler ağaçtan indirilmeli ve yeşil kabuğun kavlatılması işlemine 
geçilmelidir.  
 

Kırma  
 

İç ceviz olarak pazarlanacak cevizlerde kırma işlemleri iç ceviz fiyatını etkileyecek önemli bir işlemdir. 
Bilindiği üzere bütün çıkan iç oranı yüksek olan ceviz içleri daha yüksek fiyatlarla satılabilmektedir.  
Pazar değeri açısından için tüm olarak çıkması istenir. Hasadı yapılan meyveler eğer iç olarak 
pazarlanması söz konusu ise, cevizler daha kurumadan (nemli iken) kırılma işlemine tutulur. Böylece 
daha kolay bir şekilde için tüm olarak çıkması sağlanır. İç cevizin bütün olarak çıkması her ne kadar bir 
çeşit özelliği olsa da kırma yöntemi iç cevizin bütün çıkmasını önemli şekilde etkileyecektir. İç cevizin 
bütün çıkmasına olanak sağlamak amacıyla yapılacak en önemli uygulama kırılmadan önce ceviz 
neminin yükseltilmesi olacaktır. Nem içeriği yükseltilen meyvelerde hem kabuğun kolay kırılmasına 
imkan sağlanacak ve hem de için kabuktan kolay çıkması sağlanmış olacaktır.  Ülkemizde ceviz kırma 
işlemleri sergenler olarak adlandırılan yerlerde genelde kadınlar tarafından çekiçle vurarak kırmak 
şeklinde yapılmaktadır. Kırma işleminden sonra cevizler renklerine göre sınıflandırılıp paketleme 

işlemine tabi tutulur.  
 

Kurutma: 

 

İç ceviz olarak değerlendirilmeyecek yani kabuklu olarak pazarlanacak meyveler kavlatma işleminden 
sonra hemen kurutulmalıdırlar. Kurutma işlemi cevizin depo ömrü bakımından çok önemlidir. Bunun 
için kabuklu ve iç cevizde bulunması gereken en yüksek nem oranları standartlarla belirlenmiştir. 
Örneğin T.S.E. ye göre kurutulmuş; kabuklu cevizlerde %8, iç cevizde ise %5 nem oranı istenir 
Ülkemizde genelde cevizler dışarıda gölgede kurutulmaktadır. Bazı yörelerimizde ise güneş altında 7- 

10 gün bekletilerek kurutma yapılmaktadır. Bu da başta iç renginin koyulaşması gibi çeşitli kalite 
kayıplarına neden olmaktadır. Bu yüzden bu kurutma şekli yanlıştır. Eğer başka kurutma imkanı yoksa 
en azından kurutma dışarıda gölge ortamlarda yapılmalıdır. Yani meyveler direkt olarak güneş ışığı 
altında kurutulmamalıdır. Ancak dünya ceviz üretiminde söz sahibi ülkelerde kurutma tamamen 
mekanik yollarla yapılmaktadır. Mekanik yollarla yapılan kurutma işlemlerinde, genelde meyveler 30- 

350C‘ de 24 saat bekletilmektedirler. Sıcaklığın 400 C’ nin üzerine çıkışı iç kalitesi bakımından 
istenmez.  

 

Depolama ve Ambalajlama: 

 

Cevizler yüksek yağ içeriğine sahip meyve olduğu için uygun şartlarda depolanması başta iç meyvenin 
bünyesindeki yağ bozulmaları açısından önemlidir. Bu yüzden cevizler düşük sıcaklıklarda (0- 40C) ve 

kuru ortamlarda uzun süre saklanabilirler. Ambalajlama bir ürünün pazarlanmasında çok önemli bir 
aşamadır. Bu yüzden ambalajların sağlıklı materyallerle usulüne uygun yapılması gerek kabuklu 

gerekse iç cevizin pazarlanması açısından tüketicileri cezbetmektedir. Büyük çuvallarla doldurulmuş 
karışık cevizlerle, hepsi aynı renkte küçük gramajlı ambalajlanmış cevizlerin albenisi arasında çok açık 
farklılık görülmektedir. Örneğin iç cevizlerin ışık geçirmeyen vakumlu plastik torbalarla yapılması ve 
etiketlenmesi tüketiciler açısından çok önemlidir. Hasat ve hasat sonrasındaki dönemlerde işlemlerin 
doğru yapılması üretici ve dolaysıyla da ülke cevizciliği için çok dikkat edilmesi gereken konuların 
biridir. 
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ANTEPFISTIĞI 
 

 

ÜLKEMİZDE YETİŞTİRİLEN STANDART ÇEŞİTLER VE UMUTLU GÖRÜLEN 
TİPLER  
 

Ülkemiz, Pistacia cinsine giren türlerin gen merkezidir. Bu nedenle, antepfıstığı ülkemizde büyük bir 
varyasyon göstermektedir. Farklı tip ve çeşitlerle yetiştiricilik yapıldığından, standart verim elde etmek çok 
zor olmaktadır. 
Ticarette ve standartlarda antepfıstıkları, meyve şekil ve biçimlerine göre iki gruba (pomolojik grup) 
ayrılmaktadır. Ülkemizde ise üç gruba ayrılmaktadır. 
 

-Uzun antepfıstığı grubu (Uzun, Halebi, Sultani, Ketengömleği) 
-Oval antepfıstığı grubu (Siirt, Kırmızı) 
-Yuvarlak antepfıstığı grubu (Ohadi, Kerman)  

 

 
 

Ülkemizde eskiden beri uzun ve oval grubu çeşitler yetiştirilmektedir. Damak tadı bakımından yuvarlak 
fıstıklara göre daha iyi durumdadırlar. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmalar, bu fıstıkların, 
yuvarlak grubuna göre 3 yıl daha geç meyveye yattıklarını göstermiştir 
Antepfıstıklarmda görülen periyodisite nedeniyle dış bağlantılarda büyük sorunlarla karşılaşılmaktadır. 
Ürünün çok olduğu yıllarda fiyatlar anormal derecede düşmekte, az olduğu yıllarda ise, yeterli ürün 
bulunamamaktadır.  
İyi bir antepfıstığı çeşidinin, iç ve dış pazar isteklerine uygun, işlemeye elverişli, yüksek verimli ve kaliteli 
olması gerekir. 



2 

 

 

 

 

Sulu koşullarda sadece çeşit seçimi ile verim yaklaşık %30 arttırılabilmekledir. Aynı koşullarda Siirt 262 
kg/da ürün verirken Uzun çeşidi 190 kg/da ürün vermektedir  
Antepfıstığında görülen periyodisite üzerinde, çeşidin genetik karakteri önemli düzeyde etkili olmaktadır. 
Ohadi ve Siirt çeşitlerinin genetik olarak Uzun, Kırmızı ve Halebi çeşitlerine göre daha az periyodisite 
göstermeleri, bu çeşitleri cazip kılmaktadır. Dış pazar bağlantılarının daha sağlıklı olması yanında, 
üreticimize yüksek gelir sağlayabilmek için iri daneli, çıtlaması ve iç meyve randımanı yüksek olan tip veya 
çeşitleri önermemiz gerekmektedir. 
Ohadi ve Siirt çeşitleri tescil edilmiş, ancak bunlardan daha iri ve kaliteli olan Seleksiyon 1, 10 ve 14 ile 
ilgili tescil çalışmaları devam etmektedir. Erkenci tiplerin ise, erken olgunlaşmaları yanında, koyu yeşil iç 
rengine sahip olmaları önemli bir avantaj sağlamaktadır.  
 

 
 

 



3 

 

 
 

 
 

 

 

 



4 

 

Standart Çeşitlerimize Uygun Tozlayıcı Tipler  
 

Standart çeşitlerimizden daha fazla ürün alabilmemiz için bahçede mutlaka bu çeşitlere uygun tozlayıcıların 
da olması gerekmektedir.  
Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü' nde yapılan bir çalışmayla standart çeşitlerimize uygun tozlayıcılar 
belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda; Uzun ve Halebi çeşitleri için Uygur erkeği, Siirt ve Kırmızı çeşitleri 
için Atlı erkeği, Ohadi çeşidi için de Kâşka Erkeği tozlayıcı olarak uygun görülmüştür. 
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ANTEPFISTIĞI HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE 
 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Antepfıstığı Alanlarında Belirlenen Böcek ve Akar Türleri 
 

TAKIM FAMİLYA TÜRLER 

TYSANOPTERA Tripidae Thrips sp 

 Phlaeothrpidae Comsothrips albosignaîus Reuter. 

HETEROPTERA Pentatomidae Acrosternum heegeri Fieb. 

  Musiha sp 

 Miridae Acrorhinium conspersus Nh. 

 Isometopidae Isometopus intrusus (H-S.) 

HOMOPTERA Cicadellidae İdiocerinus s tali Fieb. 

  Balkanocerus alkani Wag. 

  Asymmetrasca decedens (Paoli) 

  Sulamicerus rugulosum Ash. 

 Psyllidae Agonoscena pistaciae Burck. And Laut. 

  Meganoscena v ir id is Bajeva 

 Aphididae Aphis sp. 

  Forda formicaria Heyd. 

 Coccidae Eulecanium rugulosum Ash. 

  Anapulvinaria pistaciae Boden 

  Coccııs hesperidum L. 

 Diaspididae Suturaspis pistaciae (Lind) 

  Pistaciaspis pistaciae (Arch) 

  Epidiaspis gennadi (leonardi) 

COLEOPTERA Scolytidae Hylesinus vestitus M-R. 

  Carphoborus Perrisi Chap. 

 Curculionidae Coeliodes rubricus (Gyll.) 

  Polydrosus roceiceps Pes. 

 Buprestidae Capnodis cariosa Pall. 

  C.tenebrionis L. 

  Capnodis sp 

  Agrilus viridicoerulans Mars. 

 Cerambycidae Osphranteri coerulescens Redtb. 

 Chrysomelidae Gynandrophtalma limbata Stev. 

 Bostrychidae Sinoxylon sexdentatum Oliv. 

  Stenomera assvrica Lesne. 

LEPDOPTERA Oinophilidae Kermania pistaciella Ams. 

 Thaumetopoeidae Thaumetopoea solitaria F. 

 Gelechiidae Recurvaria pistaciicola Danil. 

 Lymantridae Ocneria terebynthina Stgr. 

 Noctuidae Eutelia adulatrix Hübn. 
  Zethes insularis Rmb. 

 Totricidae Archips sp. 
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HYMENOPTERA Torymidae Megastigmus pistaciae Walk. 

ACARİNA Tetranychidae Tetranychus urticae Koch. 

 Tenuipalpidae Tenuipalpus granati Sayed. 

 

 

Antepfıstığı psillidi (Agonoscena spp.) (Hom:Psyllidae)  

 

Erginleri 1.2-1.8 mm boyunda kirli-açıksarı renkli baş büyük petek gözleri kırmızı olan zararlının kanatları 
saydam yapılıdır. Kışı ergin olarak ağaçların kuytu yerlerinde ve yere dökülen yaprakların arasında uyuşuk 
olarak geçirir. Kışlık erginler, kışlaktan Nisan ayı başından itibaren çıkar ve biraz beslendikten sonra ilk 
yumurtalarını taze yapraklara ve sürgün uçlarına tek tek bırakırlar. Bir dişi 120-150 yumurta bırakabilir. 
Yumurtaların açılımı sıcaklığa bağlı olarak 4.5-7 gün arası değişir. Açılan yumurtalardan çıkan nimfler 
yapraklarda bitkinin özsuyunu emerek beslenir ve bütün nimf süresince dışkılarından tatlımsı bir madde 
çıkarırlar. Zararlının çok yoğun olduğu ağaçların altı tatlımsı maddelerin kristalleşip yere dökülmelerinden 
dolayı bembeyaz olur.  
Emilen yapraklar zararlının yoğunluğuna göre sararıp dökülür. Yaprakların zamanından önce dökülmesi, 
sürgünlerdeki karagözlerin dökülmelerine de neden olmaktadır. Ayrıca yapraklar çok erken dökülmüş ise ve 
o sürgünlerde meyve de varsa bu meyvelerin iç bağlaması, beslenme noksanlığından dolayı azalmaktadır. 
Zararlı, güney illerimizde genellikle genç bahçelerde yoğunluk kazanmaktadır. Genç ağaçlar, yaşlı ağaçlara 

göre daha hassas olmaktadır. G.doğu Anadolu bölgesinde yılda 8-9 döl verirler. 
 

 
 

Mücadelesi: Mayıs ayı ortalarından itibaren, haftada bir kez yapılacak sayımlar sonucunda, zararlının artan 
populasyon yoğunluğu (20-30 nimf/bileşik yaprak) göstermesi halinde; ilk yazlık ergin ve yumurta sayısında 
belirgin bir artışın kaydedilmesi, ilk ergin parazit çıkışlarının henüz başlamamış olması gerekmektedir. Bu 
koşullara uyularak yapılan mücadelede tek bir ilaçlama yeterli olduğu gibi, doğal denge de korunmuş 
olacaktır. 
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Meyve Ağacı Dipkurtları {Capnodis spp.) (Col.: Buprestidae)  

 

Erginleri siyah veya beyaz renktedir. Kın kanatların üzeri çeşitli şekilde beyaz çukurcuklarla desenli olup, 
üst kanatları bir iğnenin kolayca batırılamayacağı kadar serttir. Erginleri 12-36 mm boyunda olabilirler. 

Larva boyu türe, gelişme dönemine ve beslenme durumuna göre çok değişik (1.5-80 mm) olup, genellikle 

sarımtırak renkte, 13 segmentli ve yassıdır. Yumurtaları ortalama 1 mm boyunda ve oval şekillidir. Dişiler 
yumurtalarını kök boğazına yakın ağaç gövdesindeki çatlaklara, kabuk altlarına, antepfıstıklarında aşı 
gözlerine veya kökboğazı civarındaki toprağa tek tek veya 5-10'lu gruplar halinde sıcaklık 25-26 °C nin 
üstüne çıktığında bırakırlar. En çok yumurta Temmuz ayında bırakılır. Kültür ortamında bir dişinin 2000'den 
fazla yumurta bıraktığı görülmüştür. Yumurtadan çıkan larva 2 mm. boyunda olup çok tüylüdür. Bu tüylerin 
yardımı ile toprak içinde hızla hareket eder ve köke inerler. 
Capnodis türlerinin erginleri yaprak, yaprak sapı ve taze sürgünlerin kabuklarını kemirerek ve aynı zamanda 
yumurtalarını aşı gözünün altına bırakarak aşı gözünü zedeleyerek kurumasına neden olur. Köklerde 
beslenerek olgunlaşan Capnodis larvaları kökboğazında pupa olur ve bu pupalardan bir yıl içinde iki ayrı 
dönemde ergin çıkışı görülür. Birinci dönem ergin çıkışı Temmuz-Ağustos aylarında, ikinci dönem ergin 
çıkış ise Ekim-Kasım aylarında olur ve iki yılda bir döl verir. 
 

Mücadelesi: Ağaç altlarında erginlerin kolayca saklanabileceği yüksek boylu ot, çalı, vs. 
bulundurulmamalıdır. Sabah erken saatlerde ve akşam üzeri gövde ve kök boğazında bulunan erginler, 
toplanıp yok edilmelidir. Özellikle sürüm sırasında veya çeşitli nedenlerden dolayı yaralanmış ağaçlarda, 
yara yeri aşı macunu ile kapatılmalı ağaçlara çiftlik gübresi verilirken, gübrenin kök boğazı bölgesine 
yığılmaması gerekmektedir. Ağacın sararan kısmının altındaki kök bölgesi açılıp, burada bulunan larvalar 
öldürülmelidir. 
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Antepfıstığı Beyazkabuklu Biti ve Koşniller  

 

Sturaspis pistaciae Lind (Homoptera:Diaspidae) Antepfıstığı Beyaz Kabuklu Biti Eulecanium rugulosum 

Agh, (Homoptera:Coccidae) Antepfıstığı Koşnili Anapulvinuria pistaciae Bolden (Homoptera:Coccidae) 

Antepfıstığı Torbalı Koşnili Pistaciaspis pistaciae Arch. (Homoptera: Diaspidae) Fıstık Virgül Kabuklu Biti 
Kabuklu bitlerde ergin boyları 2-2.5 mm olup, uzunca bir yapıda ve baş kısmı sivricedir, dışta gevşek 
dokulu bir tortuyu andıran beyaz renkli bir tabaka bulunur. Bu kabuk açıldığında erginin turuncu renkli 
olduğu görülür. Yumurtasız ergin olarak kışa girerler. Kışı bir yıllık ve daha yaşlı sürgünler üzerinde 
yumurtasız ergin durumunda geçirmektedirler. 
Zararlı yaz ayları boyunca yapraklarda ve sürgülerde bazen de meyvelerde yerleşir ve bitkinin özsuyu ile 
beslenir. Bu beslenme sonucu zararlı yoğunluğu fazla ise bitki zayıflar, sürgünler deforme olur ve boyları 
kısalır. Özellikle kurak geçen yaz aylarında bu zararlar daha bariz olarak görülmektedir Fıstık koşnili iri bir 
nohutun yarısını andırır ve kahve rengidir. larva döneminde geçiren bu zararlı yılda bir döl vermektedir. 
Fıstık koşnili, bitki özsuyunu emerek beslenmesi yanında, salgıladığı tatlımsı madde nedeniyle fumajin 
oluşumuna neden olmaktadır. İlkbaharda, ergin dişi haline gelen bireyler, Mayıs ayında yumurtlamaya 
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başlar. Zararlıya karşı mücadelede, yumurtaların %50'den fazlasının açıldığı dönemde yapılacak bir ilaçlama 
yeterli olmaktadır 
Antepfıstığı alanlarında görülen bir diğer koşnil türü de fıstık torbalı koşnilidir. Taze sürgünlerde ve 
yapraklarda emgi yaparak zararlı olan tür, yararlı böceklerin baskısı nedeniyle ilaçlı mücadeleyi gerektirecek 
yoğunluğa ulaşamamaktadır.  
 

   
 

 
 

Mücadelesi: Bulaşmanın az ve belirli olduğu durumlarda bulaşık sürgünler kesilip bahçeden 
uzaklaştırılmalıdır. Bu önlemler aktif larvalar meydana gelmeden alınmalıdır.  
Ayrıca zararlının yoğun olduğu bahçelerde kışlayan erginlere karşı Şubat ve Mart aylarının uygun ve 
yağışsız günlerinde, hava sıcaklığının 12-13 °C bulduğu ve tomurcukların patlamasından 15-20 gün önce kış 
mücadelesi uygulanabilir. Kabuklu bit ve koşnillere karşı kış mücadelesi yerine ilkbaharda, yumurtaların 
açılımını takip ederek yapılacak bir ilaçlama tercih edilmelidir. Bu türlere karşı ilaçlı mücadeleye karar 
verirken, yararlı türlerin, özellikle parazitlerin etkinlikleri mutlaka gözlenmelidir. 
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Antepfıstığı Dal Güvesi (Kermania pistacella Ams. Lep.: Oinophilidae)  

 

Bu tür, ülkemizde ve İran'da yaygın olarak bulunmaktadır. Ülkemizde yapılan sür-vey çalışmalarında 
zararlının Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaygın olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Zararlı 
özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa illerinin antepfıstığı alanlarında  yoğun  olarak bulunmakta ve  %  37  
oranında  zarar  oluşturabilmektedir. 
Fıstık dal güvesi ergin uçuşlarına, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nisan-Mayıs ortalarına kadar rastlanır. 
Dişiler genellikle yumurtalarını sürgün uçlarına veya meyve salkımlarına (cumba) bırakır ve açılan 
yumurtalardan çıkan larvalar yumurtanın bulunduğu sürgün ucu veya meyve salkım ucundan doku içine 
girer. Larvalar giriş noktalarında dolanarak beslenir ve galeri açar. 
Beslenme sürgün ucundan gövdeye doğru olur ancak; hiçbir zaman bir larva son yıl sürgününden bir önceki 
yıl sürgününe geçemez. Larvaların sürgün içindeki hayatı 10 ay kadar sürer. Bu süreyi tamamlayan larvalar, 

Mart ayı başından Nisan ayı ortalarına kadar olan sürede, bulundukları sürgünlerden bir delik açarak 
dışarıya çıkar, dışarı çıkan larvalar bu çıkış deliğinin birkaç cm. çevresinde ve genellikle sürgünlerin alt 
yüzünde pupa olurlar . Zararlı yılda bir döl verir. 
 

Kültürel önlem olarak Fıstık dal güvesinin yan sürgünler üzerinde bulunan pupaları Mart ayı başı Nisan ayı 
ortalarına kadar toplanarak yok edilmelidir. 
Kimyasal mücadelesinde ise; Şubat ayında 10 ağaçtan 100 adet son yıl sürgünü kesilerek, boydan boya 

yarılır ve kontrol edilir. Sürgünlerde % 10 bulaşma bulunduğunda kimyasal mücadeleye karar verilir 
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Antepfıstığı İçgüvesi (Recurvaria pistaciicola Danil. Lep.: Gelechiidae)  

 

Kelebeğin kanat açıklığı 9.5-11 mm baş ve thorax gri olup üzerinde koyu lekeler bulunmaktadır. Üst 
kanatlar genellikle açık gri renkli görülür. Larva 7-12 mm uzunluğunda ve genel olarak sarı yeşil renklidir. 
Vücudun her segmetinde genişçe kırmızı renkli bantlar bulunur. Pupaları kahverengi olup, 5-8 mm 

uzunluğundadır. Zararlı, kışı larva halinde, kirli beyaz renkli ince bir kokon içinde, diyapoz halde geçirir. 
 

 

 
 

Mücadelesi: 10 ağaçtan 100 meyve olmak üzere bahçeden en az 300 meyve alınır ve içi kontrol edilir. 
Meyvelerde % 3 oranında canlı larva bulunduğunda, ilaçlama yapılmalıdır. En uygun mücadele zamanı, 
meyve içlerinde ilk larvanın görüldüğü zamandır. 
 

 

Antepfıstığı Karagözkurdu {Hylesinus vestitus M. R) (Col.: Scolytidae) 

 

Ergin, genellikle koyu kahverengi olup boyu 3-3.5 mm kadardır. Başta antenlerin ucu topuz gibidir. Vücudu 
ince, kısa kıllarla kaplıdır. Yumurtaların büyüklüğü bir toplu iğne başı kadardır. Larvaların boyu 3-4 mm, 

rengi beyaz ve vücudu boğumlu olup, baş vücuda göre daha büyüktür, kitinimsi bir yapıdadır ve kanatları 
yoktur. Pupanın uzunluğu 3.3 mm ve rengi kirli beyazdır. 
Kışı karagözlerin (meyve gözü) dibinde veya ağaçların kuytu yerlerinde ergin olarak ve çok az bir beslenme 
ile uyuşuk bir halde geçirir. Şubat ve Mart aylarında kışlaklardan çıkan erginler, kurumaya yüz tutmuş 
dalların veya budama artıklarının kabuk ve odun kısmı arasına girerek, odun kısmında ve dalın boyuna 
doğru 2-3 cm uzunluğunda geniş bir kanal açarlar. Larvaların açtığı bu galeriler birbirlerini hiç kesmez. 
Fıstık karagöz kurdunun larva dönemi 40-50 gün kadar sürer. 
Bu sürede larvalar 1-2 cm uzunlukta galeri açabilirler. Larva dönemini tamamlayan olgun larvalar, 
kendilerine bir odacık hazırlar ve burada pupa olurlar. Pupalardan 8-10 gün içinde ergin meydana gelir.  
Genç erginler, ergin  oldukları  odacığın  hemen   üstündeki kısmı delerek dışarı çıkarlar 
Genç erginler, ergin oldukları  odacığın  hemen  üstündeki kısmı delerek dışarı çıkarlar. Bu şekilde üreme 
ortamının kabuk kısmında bu delikler sayılarak kaç erginin çıktığı kolaylıkla saptanır. Ergin çıkışı Mayıs 
ayında başlar. Çıkan erginler, çevrede bulunan en yakın ağaçlara ve bahçelere uçarak, taze sürgünlerin 
karagöz ve sürgün gözlerinin koltuklarında beslenirler. Erginler kışa kadar bu şekilde beslenerek, kışın 
gizlenirler. Şubat ayından itibaren üremek için uygun ortam ararlar ve böylelikle yılda 1 döl verirler. 
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Antepfıstığı karagüz kurdu ergini 
 

Fıstık karagöz kurdunun zararı: Üreme ve beslenme zararı olmak üzere iki şekildedir. 
 

Üreme sırasındaki zararı; Kışlaktan çıkan erginlerin kurumuş veya kurumaya yüz tutmuş zayıf ağaçların 
dal ve gövdelerinde, kabuk altlarına bıraktıkları yumurtalardan çıkan genç larvalar, bu ağaçlarda galeri 
açarak iletim kanallarını tahrip eder ve kurumalarına neden olur. Ayrıca larva ve pupa dönemlerini 
tamamlayan bireylerin, ergin olduktan sonra kabuğu delerek çıkmasıyla da kabuğun delik deşik bir hal 
alması sonucu kurumayı hızlandırırlar. 
Beslenme sırasındaki zararı; Üreme ortamlarından Mayıs ayı ortalarında çıkan erginler, bahçelerdeki 
ağaçlara dağılarak, sürgün ve meyve gözlerinin diplerinde beslenirler. Bu beslenme sonucu oluşan 2-4 cm 

uzunluğundaki galeriler dolayısıyla meyve gözleri kurur ve dökülür. Zararlı, bir yıl sonra ürün verebilecek 
sağlam gözleri tercih eder. Bir ergin, 8-10 karagözü veya birkaç sürgünü tahrip edebilir. 
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Mücadelesi : Zararlının üreme zamanı olan Şubat, Mart aylarında bahçelerdeki budama artıkları veya 
kurumak üzere olan dallar demet yapılır ve her 10 ağaçtan birinin altına ya da gövdesine tuzak olarak 

bırakılır 
Şubat ayından itibaren Nisan ayına kadar 
bahçede bulunan tüm erginler çiftleştikten sonra 
bu dalların içine girip yumurta bırakırlar. Nisan 
ayı sonlarına doğru bu tuzak dallarda ilk giriş 
deliğinden talaş çıkmaya başlayınca, bunlar 
toplanıp yakılmalıdır. Başarılı olabilmek için; 
bu önlemler yaygın ve bölgesel olarak yapılmalı 
ve bırakılan tuzak dalları mutlaka yeni 
erginlerin çıkmalarından önce toplanıp 
yakılmalıdır. Tuzakların toplanıp yakılması en 
etkili mücadele yöntemidir. 
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Şıralı Zenk (İdiocerus stali Fieb., Hom.: Cicadellidae) 

 

Erginler, 3-4 mm boyunda ve sarımtrak yeşil renktedirler. Baş kısmı geniş ve vücudu üçgen 
görünümündedir. Rahatsız edildiklerinde zıplar ve kısa uçuş yaparlar. Nimfler 3.0-3.5 mm boyunda olup sarı 
renklidir. Erginlerde olduğu gibi başı büyükçe ve vücudu üçgenimsidir. Yani yürüyerek hareket ederler. 
Yumurtaları beyaz renkli , iğ biçiminde ve 0.8 mm uzunluğundadır. 
Kışı ergin olarak yaşlı ağaçların gövdelerinde yarık ve çatlaklarında geçirir. Erginler Şubat ayı başlarından 
itibaren ağaçlar üzerinde güneşlenirken görülebilir ve Nisan başlarında da tamamen aktif hale geçerler. 
Kışlaktan çıkan erginler, sürgünlerin henüz patlamamış tomurcukları üzerinde beslenerek Nisan ayı 
ortalarından itibaren yeni oluşmaya başlayan sürgünlere, daha sonra yaprak saplarına; meyve salkımları 
oluştuktan sonra ise yumurtalarının büyük bir çoğunluğunu meyve salkımlarının saplarına bırakırlar. 
Yumurtaları, doku içine çoğunlukla dikine olarak ve genellikle gruplar halinde bırakırlar. Bazen tek tek 
bırakılmış yumurtalara da rastlanır. Yumurta bırakılan yerler birkaç gün içinde esmerleşerek kendini belli 

eder. Yaz aylarında oluşacak şıralı zenk yoğunluğu, bu yumurta izlerinin kontrolünden anlaşılır. Erginlerin 
yumurtlama süresi 35-40 gün kadar sürer. Yumurtalar 8-10 gün içinde açılarak, nimfler, beslenmek için 
meyve salkımlarına giderler. Yumurtalarda açılma  oranı  Mayıs  ayında en  yüksek düzeye ulaşır. Meyve 
salkımlarında 

beslenen nimfler 5 gömlek değiştirerek 45 günde ergin olurlar. İlk erginler Haziran ayının ilk haftasında  
görülür. Erginler ağaçlar üzerinde toplu olarak ve güneşin aksi yönünde bulunur. Bütün yaz boyunca ağaçlar 
üzerinde görülür ve sonbaharda da kışlağa  çekilirler.   Şıralı  zenk  erginler kışlama sırasında tam uyuşuk 
değildir, ağaç kabukları kaldırılınca hemen aktif duruma geçebilir. Yılda bir döl verirler. 
Ergin ve nimfler, bitkinin taze sürgün, yaprak ve meyve sapları ile meyvelerinde emgi yaparak beslenir. Bu 
beslenme sırasında bitkinin önemli oranda özsu kaybına neden olurlar. Ayrıca zararlının çıkardığı tatlımsı 
salgı maddesi yapraklara bulaşarak gözenekleri kapatır ve özümlemeyi önler. Bu tatlımsı madde üzerinde is 
mantarları (Fumajin) çoğalarak yaprağın ve meyvelerin ölümüne ve gözlerin körelenip dökülmelerine neden 
olurlar. Zararlının yoğunluğuna göre zarar oranı değişir. Zararlının epidemi yaptığı yıllarda, bir yıl sonra 
ürün verecek meyve gözlerinin tamamının dökülmeleri sonucu zarar %100'e ulaşır. Ayrıca zararlının sürekli 
bitkinin özsuyunu emerek beslenmesinden dolayı  da ağaçlarda genel bir durgunluk ve zayıflık görülür. 
 

 
 

Mücadelesi: 10 ağaçtan 100 meyve salkımı kontrol edilir ve meyve salkımı başına 25 yumurta düştüğü 
zaman, ileride ilaçlama gerektirecek populasyonun meydana gelebileceğine karar verilir. Şırahzenk'e karşı 
kimyasal mücadele kış aylarında erginlere, yaz aylarında nimflere karşı yapılır.  
Erginlere karşı yapacağımız mücadele Şubat-Mart aylarının güneşli günlerinde, erginlerin güneşlenmek için 
sürgünler üzerinde bulunduğu ve hava sıcaklığının 13-15 C olduğu zamanda yapılmalıdır. Zararlının 
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nimflerini hedef alan yaz aylarındaki mücadele ise Şıralı zenk erginlerinin bıraktığı yumurtaların % 50 
oranında açıldığı 15 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasında yapılmalıdır. 
 

 
 

 

Antepfıstığı Meyve İç Kurdu (Megastigmus pistaciae Walk. ve Eurytoma sp. Hym.:Torymidae) 

 

Megastigmus pistaciae erginleri 4.6-5.1 mm uzunlukta genellikle sarı renkli baş sarı, petek gözler büyük ve 
kırmızıdır. Antenlerin uç kısmı iplik gibidir. Mezotoraks oldukça iyi gelişmiş olduğundan, zararlı kambur 
gibi görünür. Genç larvaların rengi donuk kirli beyazdır. Geliştikçe virgül biçimini alan larvaların baş ve 
abdomen uçları ince, ortası kalındır. Pupanın rengi mat beyazdır. Pupanın kamburumsu bir görünümü vardır. 
Kışı antepfıstığı meyveleri içinde geçirerek Mayıs ayı ortalarında pupa olurlar. Pupa dönemi 20-25 gün 
kadar sürer. Larva, pupa olmadan önce çıkış deliğini hazırlar. 
Güney  Doğu Anadolu  Bölgesi'nde  Haziran  ayının  ilk  haftasında başlayan  ilk  ergin  çıkışları  Haziran 
ayının ortalarından sonra gittikçe artar. Bu  şekilde 20-25 günlük bir sürede bütün    populasyon, ergin 
duruma geçmiş olur. Erginler çıkışlarının 3.-4. günlerinde yumurta bırakmaya başlar. Yumurtalarını 
meyvelerin sap kısmına yakın ve meyve tanesinin kabuğu içine ovipozitörleri ile iyice gömerler. Her ergin, 
bir daneye yalnız bir yumurta bırakır. Bırakılan yumurtalardan 5-6 gün içinde çıkan larvalar, meyve 
embriyosuna girerek beslenirler. Bu larvaların bir kısmı hızla gelişerek Temmuz-Ağustos aylarında ergin 
olarak çıkarlar. Ancak bu dönemde meyve kabuklan sertleşmiş olduğundan, bırakılan yumurtalardan çıkan 

larvalar, sertleşmiş meyve kabuğunu  delerek  meyve  içine giremedikleri  için  zararlı  olamamaktadır. 
Bu dönemde çıkan erginler, populasyonun ortalama % 5 ını oluşturmakta olup, geri kalan larvalar ağaç 
üzerinde ve yere dökülen meyveler içinde kışı larva olarak geçirirler. Yılda bir döl verirler. 
 

Mücadelesi : Hasattan sonra bahçelerde bırakılan boş meyve artıkları ile ağaçlar üzerinde kalan bozuk 
meyve salkımları ve yere dökülen, ticari değeri olmayan meyveler toplanarak yakılmalıdır. Ağaç üzerinde 
kalmış veya toprağa dökülmüş 1 yıl öncesine ait meyvelerden 300 adedi Mart-Nisan aylarında kontrol edilir. 
Meyve içinde saptanan canlı larva oranı % 10 ise, bu bahçelerde ilaçlama gereklidir. İlaçlama yapılması 
gerekli olan bahçelerde; kışın ağaç üzerinde ve altında kalan meyve artıkları, Nisan-Mayıs aylarında 
yeterince toplanıp bir tel kafes içinde kültüre alınarak ergin çıkışları izlenir. Yapılan günlük kontrollerde 

sürekli ergin çıkışlarının gözükmesinden bir hafta sonra ilaçlamalara başlanır. 
 



23 

 

 
       Meyve iç kurdu larvası 

 
 

 

Antepfıstığı Gözkurdu {Thaumetoopoea solitaria Frey. Lep: Taumetopoeidae)  

 

Dişiler genellikle boz, erkekler açık kahverenklidir. Yumurtalarını 6-8 sıralı dikdörtgen şeklinde paketler 
halinde bırakır. Yeni çıkan larvalar 2.5-3.0 mm boyundadır. Üzerinde uzun, sık, beyaz ve siyah kıllar 
bulunur. Olgun larva 20-30 mm.uzunluğa erişir, kılların tamamı beyaza dönüşür. Kışı yumurta halinde 
geçirir. Yumurta paketlerinin eni 5.5-6.3 mm, uzunluğu 15-20 mm olup üstleri pulcuklarla örtülüdür. 
Antepfıstığında gözler patlamaya başladığında yumurtalar açılır. Yumurta açılımı tamamlanınca larvalar 
topluca sürgünlere saldırır. 
Yeni oluşmaya başlayan yaprakçıklarla oburca beslenen larvalar ileri dönemlerde sadece yaprak damarlarını 
bırakır. İlk anlarda larvalar küçük olduğundan, göz ve sürgünlerdeki zarar çok az ve yavaş olmakta, larvalar 

büyüdükçe zarar oranı  da artmaya başlamaktadır. Beslenmelerini genellikle gece yapmaktadırlar. 
Gündüzleri ise ağaç gövdelerinin kök boğazlarının veya kalın dalların kuytu ve gölge yerlerinde, toplu halde 
istirahat halinde geçirirler. Larvalar 5 gömlek değiştirir. Üzerlerinde bulunan kıllar kopar ve kök boğazı 
civarında 2-6 cm toprak derinliğinde, gruplar halinde, kirli beyaz renkte ördükleri kokon içinde pupa olurlar. 
Pupa süresi bölgelere göre değişmekle birlikte 120 gün kadar sürer. Yılda bir döl verir. 
 

Mücadelesi: Kültürel önlem olarak dal üzerinde bulunan yumurta paketleri c/ilmeli, ağaç başına 2-3 

yumurta paketi bulunan bahçeler bulaşık sayılmalıdır. Bahçede bulunan ağaçların % 50'si bulaşık ise 
bahçenin tamamı, bu oran düşük ise yalnız bulaşık ağaçların ilaçlanması gerekmektedir. Ayrıca 1. ve 2. 
larva döneminde sadece zararlıların bulunduğu dalların ilaçlanması önerilmektedir. 
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ANTEPFISTIĞI HASTALIKLARI VE MÜCADELE 
 

Karazenk Hastalığı (Septoria pistaciana Allesh.)  

 

Enfeksiyonlar ilkbaharda Nisan sonlarına doğru ve çiçeklerin döllenmesinden sonra meyveler küçük buğday 
tanesi büyüklüğüne ulaştığında başlamaktadır. Enfeksiyonlardan yaklaşık 19 gün sonra ilk lekeler 
yapraklarda oluşmaktadır. Bu lekelerde piknitler ve çok miktarda pikniosporlar meydana gelmektedir. 
Yapraklar üzerinde diğer kısımlara, yapraktan yaprağa ve öteki ağaçlara böcek, yağmur, rüzgar vs. 
tarafından taşman pikniosporlar sekonder enfeksiyonlarI oluştururlar. 
Pikniospor enfeksiyonu olarak da tanımlanan bu enfeksiyonlar 19-30 gün ara ile mevsim içinde 3 kez 
gerçekleşebilmektedir. Hastalığın tipik belirtileri daha çok yapraklarda ve kısmen de meyve dış kabuğunda 
görülen siyah lekelerdir. Karazenk lekeleri zamanla tüm yaprak yüzeyini kaplayabilir ve yaprakların 
kurumalarına, zamanından önce dökülmelerine neden olur. Yapraklan zarar gören ağaçlar zayıf düşer ve 
meyve içleri gelişemediğinden verim azalır. Yaprak ve meyvelerdeki zarar, ağacı zayıf düşürerek gelecek 
yıllardaki ürünün azalmasına neden olur. Epidemi yıllarında ağaçlar birkaç yıl ürün vermez hale gelebilir. 
Hastalığın şiddetine bağlı olarak üründe %3 ile %100 e varan kayıpların olduğu belirlenmiştir  
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Mücadelesi:  
 

Kültürel Önlemler:  
Sonbaharda hasattan sonra yere dökülen yapraklar toplanıp yok edilmelidir.   Toplanan yaprakların bir yerde 
yakılması veya derince gömülmesi şeklinde uygulanmalı ve ilkbaharda (Şubat veya Mart aylarında) toprak 
üzerinde kalan yapraklara yönelik olarakda tekrarlanmalıdır. 
 

Kimyasal Mücadele:  
İlk ilaçlama; çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday danesi büyüklüğüne eriştiği 
dönemde yapılmalıdır. Bu ilaçlama, sigorta ilaçlaması olup hastalık etmeni görülmeden mutlaka 
uygulanmalıdır. Mayıs ayının yağışlı geçtiği yıllarda, ilk ilaçlamadan 15 gün sonra ikinci ilaçlama 
yapılmalıdır. Gerek kültürel önlemler gerekse kimyasal mücadele, bölgedeki tüm bahçelerde toplu olarak 

uygulanmalıdır.  
 

 

Pas Hastalığı (Uromyces terbenthi (D.C.) Wint.)  

 

Pistacia türü bitkilerinin yapraklarında ve yaprak saplarında pas hastalığını yapan bir fungustur. Yaprak 
üzerinde kahverengiden siyaha kadar değişen renkte lekeler meydana getirir. Yaprakların her iki yüzü ve 
yaprak sapları tamamen lekelerle kaplanır. Böylece hastalık etmeni yaprakların kurumasına neden olur. Yeni 
enfeksiyonlar üredosporlarla oluşur. Hastalık daha çok nemli alanlarda yetişen antepfıstıklarında görülür. 
İlkbaharda Mayıs ayının ilk haftasında, antepfıstığı yapraklarının önce alt yüzeyinde olmak üzere üredo 
yatakları görülmektedir. Enfeksiyondan 18-25 gün sonra yaprakların her iki yüzünde olmak üzere 
kahverengi spor yatakları oluşur. 
 

Mücadelesi: Bölgemizde kuru koşullarda yetiştiricilik yapıldığı için pas hastalığı pek yaygın değildir. 
Gerektiği hallerde çiçekten hemen sonra meyveler buğday büyüklüğüne geldiğinde bakirli preparatlar 
uygulanmalıdır. Şayet karazenk için ilaçlama yapılmışsa ayrıca pas için ilaçlama yapmaya gerek yoktur. 

 

 

Külleme Hastalığı ( Phyllactinia guttata Wallr. Lev.)  

 

Antepfıstığı yapraklarında görülen bir hastalıktır. Yapraklarda külleme lekelerinin artması, yaprakların 
kurumasına neden olmakta, vaktinden önce dökülen yapraklar ise ürün kaybına neden olmaktadır.Hastalığın 
ilkbaharda bulaşması konidiosporlar ve ascosporlarla olmaktadır. Enfeksiyon daha çok stomatlardan 
meydana gelmektedir. Ağustos ayı sonundan itibaren yaprakların alt yüzeyinde, çok nadir olarak da üst 
yüzeyinde grimsi beyaz külleme lekeleri görülmeye başlar.  
Lekeler nemli iklim koşullarına bağlı olarak hızlı bir şekilde büyüyerek yaprak ayasının tamamını kaplar. 
Misellerin gelişmesinden sonra konidi devresi başlar. Cleistotecium'lar Eylül ayının sonundan itibaren gözle 
görülebilir. Sulanan alanlarda meyvelerde de hastalık etmenine rastlanmıştır. 
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Mücadelesi: Islanabilir (WP) kükürtün kullanılması 
hastalıkla mücadelede en etkin yoldur. Kükürtlü bileşikler 
günün serin saatlerinde uygulanmalıdır 
 

 

 

Phytophthora Kök Çürüklüğü {Phytophthora spp.) 

 

Ağaçların kökboğazı ve gövdelerinde çürüme ve zamk akıntısı oluşturmak suretiyle kısa bir zamanda, önce 
dalların daha sonra da ağacın tümünün kurumasına neden olur. Zarar daha çok yanlış sulama yapılan 
alanlarda etkisini göstermektedir. 
Hastalıklı ağaçların toprak üstü kısımlarındaki belirtileri; hastalığın ilerlemesinden sonra ortaya çıkar. İlk 
belirti yaprakların sararması şeklindedir. Sararan yapraklar, topraktaki nemin fazla olması durumunda 
hemen solar. Toprak neminin az olduğu durumda yapraklar solma-makta ve uzun süre sararmış olarak ağaç 
üzerinde kalmaktadır. Ayrıca dal kurumaları, gövdede kabuk kavlamaları ve reçine akıntıları meydana 
gelmektedir. Gövdeden çıkan reçineler toprak yüzeyine kadar akmaktadır. 
Toprak altında kalan kısımdaki belirtiler ise, kök kabuğunun yumuşaması ve yumuşayan kısımlarda 
kahverengi lekelerin görülmesidir. Bu lekeler hastalığın ilerlemesiyle birlikte kambiyum'a kadar gidebilir. 
Hastalık bütün kabuk dokularım sarar ve hastalıklı kabuklar elle dokunulduğunda ufalanır. Hastalığın 
şiddetli olması durumunda ağaç bir yıl içinde ölür.  
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Mücadelesi : Hastalığın bulaşmasında; nemli 
toprağın gövde ile teması, sulama, derin dikim, 
killi topraklarda nem fazlalığı, kabuğun 
yaralanması ve yaranın toprak altında oluşması 
gibi faktörler rol oynar. Özellikle sürümlerde taç 
izdüşümü içinde derin sürüm yapılmamalı, bu 
alanda kökler yoğun olarak bulunduğundan 
derin sürüm ile köklerin kesilmesi hastalık 
etmenlerine giriş kapısı oluşturmaktadır. 
Kültürel önlem olarak ağacın kök boğazı 
bölgesinin açılıp havalandırılması faydalı 
olmaktadır. Kök boğazı açılırken köklerin zarar 
görmemesine özen gösterilmelidir. Kimyasal 
mücadelede ise kök boğazı bölgesindeki yara 
yerlerine % 2 lik bordo bulamacı 
uygulanmalıdır. 
 

 

 

Verticillium Kurumaları (Verticillium spp.)  

 

Antepfıstığı bahçelerinde yer yer görülen patolojik sararma ve dal kurumalarına neden olabilir. Asıl zararı 
kök ve gövdededir. Tracheimycose funguslar olmaları nedeniyle iletim borularını tıkadıkları için ağaçların 
dallarını kurutmakta ve yapraklarda sararmalara neden olmaktadır. 
Vericillium zararı genellikle kurak aylarda daha çok artmaktadır. İletim boruları tıkalı olan dallar, kuraklık 
nedeniyle su alamadıklarından daha çabuk kururlar. Bazı hallerde apoplaxi şeklinde ağacın tümünün ani 
olarak ölümüne de sebep olur. Büyük ağaçlarda hastalığın gelişmesi yıllarca sürebilir. Hastalanan dallar 

birbiri ardına kurur. Gövde, dal kesitlerinde ve köklerde kahverengi bir bant görmek mümkündür.  Hatta 

arasıra yaprak sapı ana damarına kadar ilerleyebildiği de bildirilmektedir. Enfeksiyonlar genellikle kök 
ucundan ve kılcal köklerden oluşur. 
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Ülkemizde kuru koşullarda yapılan yetiştiricilikte yaygın olarak görülmemektedir. Sulu koşullarda ise yanlış 
sulamadan dolayı ortaya çıktığından yeni kurulacak bahçelerde hastalığa dayanıklı anaçlar kullanılmalıdır. 
Hastalık belirtisi görülen ağaçların kök bölgesi, köklere zarar vermeden açılmalı ve havalandırılmalıdır.  
Aşırı azot gübresi verilmesinden kaçınılmalı, potasyumlu gübrelemeye ağırlık verilmelidir. Sürüm sırasında 
ağacın köklerine zarar verilmemeli, taç iz düşümü içinde yüzeysel sürüm yapılmalıdır. Hastalığın ileri 
aşamasında kuruyan ağaçlar sökülmeli yerlerine sönmemiş kireç dökülmelidir. Hastalığın yaygın olduğu 
bölgelerde Capnodis gibi köklerde zarar yapan böceklerle mücadeleye öncelik verilmelidir. 
 

Fusarium Kök Çürüklüğü {Fusarium spp.)  

 

Toprak kökenli funguslardır. Bulaşma genellikle topraktan olur. Birçok bitkide solgunluk yapmakla birlikte 

yaralanmış, zedelenmiş kökler enfeksiyonlar için uygun ortamlardır. Zayıf ve küçük ağaçlarda solgunluk 
meydana getirir. Kurak şartlarda yetişen antepfıstığı ağaçları, yağışın fazla olduğu ve köklerin uzun süre 
nemli toprakta kaldığı yıllarda zayıf düşmekte ve bu nedenle fusariuma karşı hassas hale gelmektedir. 
Ülkemizde yaygın olarak Fusarium zararına rastlanılmamaktadır. 
 

Mücadelesi: Fusariuma karşı etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur. Hastalık belirtisi görülen 

ağaçların kök bölgesi, köklere zarar verilmeden açılmalı ve havalandırılmalıdır. Sürüm sırasında ağacın 
köklerine zarar verilmemeli, taç iz düşümü içinde yüzeysel sürüm yapılmalıdır. Bitki kök boğazlarında ve 
gövdede, yara yerleri ve kabuk kavlamaları varsa, bunlar temizlenmeli ve %2'lik Bordo bulamacı 
uygulanmalıdır. Hastalığın ileri aşamasında, kuruyan ağaçlar sökülerek, yerlerine sönmemiş kireç 
dökülmelidir. 
 

 

Yaprak Yanıklığı (Alternaria alternata (Fr.Fr.) Keissl.)  

 

Alternaria yaprak yanıklığı genellikle sulanan alanlarda ve nemli bölgelerde görülmektedir. Hastalık yaprak 
üzerinde köşeli veya dairesel şekilde siyah lekeler olarak görülür. Meyvelerin olgunlaşmaya başladığı 
dönemde, meyve üzerinde de görülebilir. Etmen, sadece meyve yüzeyinde değil, meyve içinde de misel 
oluşturarak, meyvenin küflenmesine neden olur. Yaprak ve meyvelerin üzerinde bulunan lekelerin ortasında, 
halka şeklinde siyah sporlar gelişir. Bu lekelere dokunulduğunda siyahlık ele kolayca geçer. Hastalık etmeni, 
yaprakların erken yaşlanıp dökülmesine neden olmaktadır.  
 

 

Mücadelesi : Kimyasal mücadelesinde Bakirli 
preparatlar uygulanmalıdır. Uygulama zamanı, 
hastalığın gelişmeye başladığı dönem olan 
Haziran ayıdır Ağustos ve Eylül ayı ortasında 
hastalık maksimum düzeye ulaşır. 
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BADEM 
 

 

BAZI  BADEM  ÇEŞİTLERİ 

 

İstenilen Çeşit Özellikleri 
►Geç çiçeklenen 

►Yüksek verimli 
►Periyodisite göstermeyen 

►İkizliği düşük 

►Randımanı yüksek 

►Kabuğu iyi kapanan 

►KENDİYLE İYİ UYUŞAN 

 

YETİŞTİRİCİ AÇISINDAN İYİ BİR ÇEŞİT NASIL OLMALIDIR 

1. Çiçeklenmesi geç olmalıdır 
2. Ağacın gelişmesi kuvvetli olmalı 
3. Bol çiçek açmalı 
4. Öteki ticari çeşitlerle döllenebilmeli 
5. Bol ve her yıl ürün vermeli 
6. Ağaç üzerinde meyveler aynı zamanda olgunlaşmalı 
7. Kavlaması iyi, derimi erken ve kolay olan çeşit olmalı 
8. Ticari anlamda tutulan çeşit olmalı 
9. İç randımanı yüksek ve iç kalitesi iyi olmalı 
10. Çift ve ikiz badem oranı düşük olmalı 
11. Hastalık ve zararlılara dayanıklı olmalıdır. 

 

 

TÜRK ÇEŞİTLERİ 

Erkenci: 48/1, 48/2, 48/5 

Orta: 300/1 

Geç: 101/9, 101/13,101/23 

 

FRANSIZ ÇEŞİTLERİ 

Ferragnes, Ferraduel, Ferrastar, Lauranne* 

 

YUNAN ÇEŞİTLERİ 

Retsou 

 

RUS ÇEŞİTLERİ 

Nikitski, Pıcantili, Prımorski, Yaltinski 
 

ABD ÇEŞİTLERİ: 
Nonpareıl, Texas, Drake, Nonplusultra, Butte, Frıtz, Ruby, Sonora, Solana, Carmel, Padre, Tardy Non Pareıl 
 

AVRUPA GRUBU ÇEŞİTLER 

İspanya: Ayles, Bertina, Desmayo Largueta, Felisa, Garrigues, Glorieta, Guara 

Fransa: Ferragnes, Ferraduel, Lauranne,  Ferrastar 

İtalya: Cristomorto, Tuono, Genco 
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İSPANYOL ÇEŞİTLERİ 
   Guara*, Masbovera, Marcona, Glorıeta, Francolı, Felısıa*, Bertına, A15/1, D3/2, Ayles*, Marta*, D. 
Largueta, Garrıgues Antonıeta* 

 

İTALYAN ÇEŞİTLERİ 
   Tuono*, Genco*, Crıstomorto, Garıbaldına* 
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AMERİKA KÖKENLİ ÇEŞİTLER 

 

Nonpareil: Kaliforniya'da (ABD) mevcut çeşitlerin en iyisi olarak kabul edilir. Ağacı kuvvetli ve meyve 
verimi düzenlidir. Kabuğu ince, iç badem kalitesi yüksektir. İç randımanı % 60-70, çift badem oranı ise % 5-

10'dur. Kabuğu elde rahatça kırılır (El bademi). Donlardan nispeten korunur (en erkenci çeşitlerden iki hafta 
sonra, en geççi çeşitlerden 10 gün kadar önce çiçek açar). Naturel, kavrularak ve buzlu badem olarak 
tüketilir. ABD Kaliforniya orjinlidir. Amerikanın en başta gelen çeşididir. Ağacı orta derece kuvvetli 
dağınık taçlı ve düzenli meyve verir. Geççi bir çeşittir. El bademleri arasına girer, kabuklu ve kabuksuz iç 
olarak satılır. En erkenci çeşitlerden iki hafta sonra en geççi çeşitlerden 10 gün kadar önce çiçek açar, 
böylece çiçeklenme mevsiminin ortasından geriye düşmekle donlardan nispeten korunur. Monilia 
hastalığına duyarlıdır. Tomurcuk silkmesi hastalığı gösterir. Kabuklu olarak orta iri, iri ve bir örnektir. 
Şeklen yassı ve ovaldir. Kabuk kağıt gibi ince olup rengi açıktan koyukahverengine kadar değişir. İç nadiren 
ikiz, (% 4 den az) görünüşü çekicidir, orta iri olup badem zarı çok incedir. Randımanı % 60-70’ dir.  Çift 
badem oranı % 5-10 dur. Kendine verimli olmayıp yabancı tozlanma ister.Tozlayıcıları Drake, Marcona, 

Desmayo Larguetta,Ne plus Ultra,Texas, Peerless, çeşitleridir.Teksas: Kaliforniya'da (A.B.D.) yetiştiricilik 
açısından Nonpareil'dan sonra gelir. Ağacı çok kuvvetli, dış şartlara dayanıklı ve verimliliği yüksektir. 
Kabuğu yumuşak (Diş bademi), iç badem kalitesi ortadır. İç randımanı %45-50, çift badem oranı ise %15-

30'dur. Geç çiçek açtığı için çoğu bölgelerde don tehlikesini atlatır. Meyveleri çok geç olgunlaşır, kendine 
kısırdır. Tozlayıcıları: Marcona, Nonpareil, Ne plus Ultra, Jordanelo çeşitleridir. 
* Çerez olarak yenildiği gibi çikolata, şekerleme ve pasta yapımında da kullanılır. 
* Naturel, kavrularak ve buzlu badem olarak tüketilir 
 

   
 

Teksas: Kaliforniya'da (A.B.D.) yetiştiricilik açısından Nonpareil'dan sonra gelir. Ağacı çok kuvvetli, dış 
şartlara dayanıklı ve verimliliği yüksektir. Kabuğu yumuşak (Diş bademi), iç badem kalitesi ortadır. İç 
randımanı %45-50, çift badem oranı ise %15-30'dur. 

Geç çiçek açtığı için çoğu bölgelerde don tehlikesini atlatır. Meyveleri çok geç olgunlaşır, kendine kısırdır. 
Tozlayıcıları: Marcona, Nonpareil, Ne plus Ultra, Jordanelo çeşitleridir. 
* Çerez olarak yenildiği gibi çikolata, şekerleme ve pasta yapımında da kullanılır. 
* Naturel, kavrularak ve buzlu badem olarak tüketilir. 
 

Ne plus Ultra: Ağacı orta kuvvette, verimliliği orta ile yeterli arasındadır. Kabuğu yumuşak ve açık renkli 
olduğundan özellikle kabuklu olarak satış için tercih edilen bir bademdir. İç dolgundur. İç randımanı % 50-

60, çift badem oranı ise % 15-30'dur. Periyodisiteye meyilli, erken çiçeklenir, yetiştirme şartları bakımından 
seçici (özellikle toprak nemi). Tozlayıcıları: Peerless, Nonpareil, Ardechoise, IX L  çeşitleridir. 
 

IX L : Kalifornia. Diş bademi. İç verimi % 45-55. İkiz iç oranı çok düşük, ağacı çok kuvvetli büyür. 
Nonpareil’den bir hafta önce çiçek açtığından don tehlikesine daha maruz kalır. Kendine kısır. 
Tozlayıcıları: Ne plus Ultra, Drake, Peerless çeşitleridir. 
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Peerless: İç randımanı en düşük, daha çok kabuklu olarak pazarlanır. İç badem iri, orta kalitede, ikiz iç 
oranı % 8-10. Nonpareil’den hemen önce çiçeklenir, Nonpareil ile hemen hemen aynı zamanda hasat edilir.  
 

Kapareil: Çikolata sanayisinde kullanılır. Islah çalışmaları ile elde edilmiştir. Küçük meyvelei, erken 
meyveye yatar. Nonpareil ile aynı zamanda hasat edilir. Tozlayıcıları: Teksas, Nonpareil 

 

Jordanelo: Islah çalışmaları ile elde edilmiştir. Ağacı kuvvetli büyür. Çok ve düzenli meyve verir. Ne plu 
Ultra ile aynı zamanda, nispeten erken çiçek açar. Tozlayıcıları: Ne plus Ultra 

 

Drake: Meyveleri sert kabukludur Meyveleri 

orta iriliktedir Hasat Eylül ayı sonuna doğrudur 
Fazla çift meyve yapmaz  Tozlayıcıları: Teksas 

 

 
 

 

Picantili: A.B.D. orjinlidir. Diş badem grubuna 
girer, Geç çiçeklenen bir çeşittir, Ağaçlar çabuk 
meyveye yatar, Meyveleri orta iri, ince ve 

uzundur, İç randımanı % 40 civarındadır, Çift 
badem oranı %20 civarındadır, 
Tozlayıcıları: Tuono, Ferragnes,  

Ferraduel, 

 

 
 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

FRANSA KÖKENLİ ÇEŞİTLER 

 

I.N.R.A. Ferragnes: Christomorto x A’i melezi. 
 

I.N.R.A. Ferraduel: Christomorto x A’i melezi. 
 

Ardechoise: Gelişmesi kuvvetli, erken çiçeklenir, verimlilik iyi, meyveler Ağustos sonuna doğru olgunlaşır, 
yumuşak kabuklu, iç randımanı % 60, ikiz iç oranı %8 –10, iç kalitesi orta. Tozlayıcıları: Marcona, Princess 

 

Languedoc: Çiçeklenme erken ve orta mevsim, iç randıman %40, ikiz iç oranı % 2, meyveler Eylül 
sonunda olgunlaşır. 
 

Borande 

 

 

İTALYA KÖKENLİ ÇEŞİTLER 

 

Avola: Erken çiçeklenir, verimi iyi, yumuşak kabuklu, meyveler Ağustos sonuna doğru olgunlaşır, iç 
randıman %60, ikiz iç oranı % 8-10. 

 

Cristomorto: Çiçeklenme çok geç, meyveleri Eylül 
ortasında olgunlaşır, iç randıman %28, ikiz iç oranı %10-30. 

İtalya orjinlidir, Ağaçlar kuvvetli gelişir. Çiçeklenmesi çok 
geçtir. Orta derecede verimlidir. Hasat zamanı Eylül ayıdır. 
Meyveleri iridir 

 

 
 

 

Tuono: Kendine verimli 

İtalya orjinlidir 
Kendine verimli bir çeşittir 
Ağaç orta kuvvette, yayvan gelişir 
Diş bademidir, 
Geç çiçeklenir, 
Verimi iyidir. 

Eylülde hasat edilir 
İç randımanı % 40 civarındadır 
Çift badem oranı % 15 – 30 dur 

İç bademleri çok iridir ve kalitelidir 
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Montione 

 

Pizzuta 

 

Domana 

 

Pollara 

 

 

İSPANYA KÖKENLİ ÇEŞİTLER 

 

Marcona: Çiçeklenme bir ay kadar uzun sürer, bu nedenle donlardan zararlanma daha az. İç verimi % 35-40, 

ikiz iç oranı %1’den az. Kısmen kendine verimli. Tozlayıcıları: Drake, Ne plus Ultra, Avola 

 

Tarragona 

 

Princes 

 

Blanco 

 

Mollarco  
 

 

TUNUS KÖKENLİ ÇEŞİTLER: 

 

 Cavaliera 

 

 

GEÇ ÇİÇEKLENEN BADEM ÇEŞİTLERİ 
 

FERRAGNES 

(Fr.)Tozlayıcısı: 
Ferraduel, Cristomorto 

Randıman: % 38-40İkiz iç 
oranı: % 0 

GUARA (İsp.) 
Tozlayıcısı: 
Kendine verimli 

Randıman: % 30-34İkiz iç 
oranı: % 10-20 

FERRADUEL 

(Fr.)Tozlayıcısı: 
Ferragnes, Cristomorto 

Randıman: % 26-28İkiz iç 
oranı: % 0 

GLORIETA (İsp.) 
Tozlayıcısı : 
Ferragnes, 

Masbovera 

Randıman: % 32İkiz iç 
oranı: % 0 

CRISTOMORTO 

(İt.)Tozlayıcısı: 
Ferragnes, Ferraduel 

Randıman: % 26-36İkiz iç 
oranı: % 20-25  

Tozlayıcısı : . 
Garrignes 

Randıman: % 29 

İkiz iç oranı: % 0 

Orta-Geç Çiçeklenir. İç 
meyve ağırlığı 1.1 gramdır.  

LAURANNE 

(Fr.)Tozlayıcısı: 
Kendine verimli  

 

Randıman: % 29-35İkiz iç 
oranı: % 5-20 

Tozlayıcısı: 
Primorski 

 

Randıman: % 32-40 

İkiz iç oranı: % 44 

Geç çiçeklenir. İç meyve 
ağırlığı 1.4 gramdır.   
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TÜRKİYE / Çeşit Geliştirme Çalışmaları 
 

Ülkemizde 1968 yılından bugüne kadar değişik araştırıcılar tarafından badem seleksiyon çalışmaları 
yapılmıştır (Dokuzoguz ve ark.., 1968; Dokuzoguz ve Gülcan, 1973; Kalyoncu, 1990; Cangi ve Sen, 
1991;Aslantas, 1993; Bostan ve ark., 1995; Balta, 2002). Bu çalışmalarda geç çiçeklenme verimlilik, meyve 
kalite kriterleri vb. konular üzerinde durulmuştur. Ancak yapılan çalışmaların çoğunda sadece ümitvar tipler 
seçilerek çalışma sonlandırılmış, çoğaltılarak adaptasyon çalışmaları yapılmamıştır (Yıldırım ve ark. 2007). 
 

Çeşit Adı Pomolojik 

Sınıflandırmadaki 
Yeri 

Özellikleri 

Dokuzoğuz, I Taş 
Erken çiçeklenir. Randımanı %27-28. Ağaç başına verim 4-5 kg. 

Kabuklu meyve ağırlığı 2-3 g. 

Dokuzoğuz II Taş 
 Erken çiçeklenir. İkiz meyve yapmaz.  Randımanı %30. Ağaç başına 
verim 4-5 kg. Kabuklu meyve ağırlığı 2-3 g. 

Gülcan I Taş bademi 
Erken Çiçeklenir. İkiz meyve oranı %10-12. Randımanı %35. Ağaç 
başına verim 5-6 kg. Kabuklu meyve ağırlığı 1-2 g. 

Gülcan II Taş badem  
 Geç çiçeklenir. İkiz meyve oranı %1-2. Randımanı %27. Ağaç başına 
verim 5-6 kg Kabuklu meyve ağırlığı 2-3 g. 

Akbadem Diş badem  Erken çiçeklenir. Kabuklu meyve ağırlığı 2-3 g. Randımanı %43 'dür.  

Hacıalibey Taş 
Erken çiçeklenir. Randıman %30-32. İkiz meyve oranı %18. Kabuklu 
meyve ağırlığı 2-3 g. 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ'NCE SELEKSİYON YOLUYLA SEÇİLEN BAZI 
BADEM ÇEŞİTLERİ:  
 

Seleksiyon No:5-l : İzmir, iç randıman %70, ikiz iç oranı %2-3, Çiçeklenme Şubat’ın son haftası, Hasat 
Temmuz’un ilk haftası. Tozlayıcıları: 120-1 ve 17-4 klonları 
Seleksiyon No:17-4: İzmir, inca kabuklu, iç randıman %60, ikiz iç oranı %5, Çiçeklenme Şubat’ın ikinci 
yarısı, Hasat Temmuz ortası. Tozlayıcıları: 20-1 ve 5-1  

Seleksiyon No:101-9: Çanakkale, çok geç çiçek açar (Mart sonuna doğru), verimli, taş bademi, iç 
randıman %27, ikiz iç oluşturmaz, Hasat Temmuz sonu. Tozlayıcıları: 104-1, 101.23 ve Teksas 

Seleksiyon No:104-l: Çanakkale, Eceabat 
Seleksiyon No: 101-23: Çanakkale, çiçeklenme çok geç, Hasat Temmuz’un son haftası, taş bademi, iç 
randıman %35, ikiz iç oranı %5. Tozlayıcıları: 104-1, 101-13 ve Teksas 

106-1 (Çanakkale-Lapseki) 

120-1 (Tekirdağ-Şarköy) 
6-1 (İzmir- Urla) 
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Ülkemizde Üretimi Yapılan Çeşitler 

 

•Ferragnes: Geç çiçeklenir. İç meyve ağırlığı 1.4 gram'dır. Randımanı %32'dir. İkiz meyve yapmaz. 
Ferraduel ile döllenir. 
•Ferraduel : Geç çiçeklenir. İç meyve ağırlığı 1.3 gram'dır. Randımanı %' 35'dir. İkiz meyve yapmaz. 
Ferragnes ile döllenir. 
•Yaltınskı: Geç çiçeklenir. İç meyve ağırlığı 1.4 gramdır. Randımanı %' 32'dir. İkiz meyve oranı %'44'dür. 
Prımorskı ile döllenir. 
•Prımorskı: Geç çiçeklenir. İç meyve ağırlığı 1.5 gramdır. İkiz meyve oranı %29'dur. Randımanı %41'dir. 
•Teksas: Geç çiçeklenir. İç meyve ağırlığı 1.6 gramdır. İkiz meyve oranı %25'dir. Randımanı% 50'dir. 
Nonpareil ile döllenir. 
•Nonpareil: Geç çiçeklenir. İç meyve ağırlığı 1.2 gramdır. İkiz meyve oranı %' 4 dür. Randımanı %63 dür. 
Teksas ile döllenir. 
•Tuono: Geç çiçeklenen bir çeşittir. İç meyve ağırlığı 1.4 gramdır. Randımanı %37'dir. İkiz oranı %21'dir. 
Tuono kendine verimlidir. 

•Garrigues: Orta-Geç Çiçeklenir. Verimli bir çeşittir. İç meyve ağırlığı 1.1 gramdır. Randımanı %29'dur. 
İkiz meyve yapmaz. Garrignes çeşidi ile döllenir. 
•Supernova: Geç çiçeklenir. İç meyve ağırlığı 1.5 gramdır. Randımanı %36' dır. İkiz meyve oranı %19'dur. 
Kendine verimlidir. 

•48/1 : Geç çiçeklenir. Kabuklu meyve ağırlığı 1.9 gramdır. Randımanı %54'dür. İkiz meyve yapmaz.48 / 2 
ile döllenir. 
•48 / 2 : Geç çiçeklenir. Kabuklu meyve ağırlığı 2 gramdır. Randımanı %43 'dür. İkiz meyve yapmaz.48 / 1 
ile döllenir. 
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BADEM ZARARLILARI VE HASTALIKLARI 
 

 

 
 

 

 Baklazınnı, Tropinota(=Epicometis)hirta (Poda) (Coleoptera:Scarabaeidae) 

 

Erginleri 10 mm boyundadır. Siyah renkli ve üzeri sık uzun sarı tüylerle kaplıdır. Kışı larva ve ergin 
dönemde toprakta geçirir. Bitkilerin çiçekleriyle beslenir. Yumurtalarını toprağa bırakırlar (1-2 hafta) 

Larvalar yabancı otların kökleriyle beslenir. Toprakta pupa olur (6-9 hafta). Pupadan çıkan erginler kışı 
toprakta geçirir. Polifag zararlıdır. Badem çiçeklerinin dişi ve erkek organları, polen tozları, genç yaprak, 
tomurcuk ve meyvelerini yiyerek zararlı olurlar 
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Mücadelesi 
 

Kültürel önlemler: Toprak işleme zararlının yumurta, larva ve erginlerini  yok etmede önemlidir. 
 

Mekanik mücadele: Erginler sabah erken saatlerde  az hareketli olduğundan ağaç altına bez örtüler  
serilerek ağaçlar kuvvetlice silkelenir düşen erginler imha edilir. Çiçek zınnı ile mücadele için ağaçlar çiçek 
açtığı zaman bahçeye içi su dolu kaplar konur. Zararlı bu kaplara düşerek suda boğulur. 
 

 
 

 

Yaprak bitleri 

 

Erginleri 1.5-3 mm boyunda, armut biçimindedir. Vucutlarının arka kısmında bir çift tüp şeklinde uzantılar 

bulunur. Yaprak ve sürgünlerinde gruplar halinde bulunurlar. Yumurtaları parlak siyah renkte, 0.5 mm 
uzunluğundadır. Eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalırlar. Kışı dal ve sürgünleri üzerinde yumurta  halinde geçirir. 
Larvalar genç yapraklar çiçek tomurcukları ve çiçek çanak yapraklarında beslenirler. Sıcaklığa bağlı olarak 
yaklaşık 10 gün içinde ergin olurlar. Kanatlı ve kanatsız bireyler görülür. Kanatlı bireyler diğer ağaçlara 
uçarak bulaşmayı yaygınlaştırırlar. Bitki özsuyunu emerek beslenirler. Yapraklarda ve taze sürgünlerde 
kıvrılmalar ve şekil bozuklukları oluşur. Salgıladıkları tatlı madde üzerinde, mantarlar gelişerek yapraklar 
kararır . Bitkilerde verim azalır kalite bozulur. Virüs hastalıklarını taşır ve sağlıklı bitlere bulaştırır. 
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  Zarar Şekli    

 

 

Badem iç kurdu Eurytoma amygdali Enderlein  Hymenoptera: Eurytomidae)  

 

Badem zararlılarının en önemlilerinden biri badem iç kurdudur.  Ergin dişi arıcık yumurtasını meyveye 
bırakırken açılan delik daha sonra kaybolur. Yumurtadan çıkan larva badem tohumunu yiyerek beslenir. Bu 

tip meyveler kuruyarak renk değiştirir. Larvalar kışı meyvenin içinde geçirir. İlkbaharda ergin kelebek 
halinde meyveden çıkarlar.  
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Mücadelesi:  En etkili mücadele zarara uğramış meyveler hasat sırasında veya kış mevsiminde toplanarak 

(ağaçtakiler dahil) yakılmalıdır. 
 

Kimyasal mücadelede ise İlkbaharda kelebekler görüldüğünde birinci ilaçlamaya başlanır. Kelebek çıkışı 
çağla bademin 7–8 mm boya ulaştığı zaman olur. Sıcaklığa bağlı olarak 20–25 gün kelebek çıkışı devam 

eder. Mücadelede Azinphos methyl, Carbaryl, Deltamethrin, Methiocarb gibi etkili maddeler içeren 
kimyasallarla kullanılır. İlk ergin çıkışı zamanı ve süresini belirlemek için bahçe içerisindeki kafese 300-500 

meyve bırakılır. İlk ergin dişiler görüldüğünde 1. ilaçlama yapılır. Fenolojik olarak çağlaların 7-8 mm boy 

aldığı zamanda ilk erginler çıkmaktadır.  
 

Mekaniksel mücadele:  Hasat sırasında ağaçlar üzerindeki kurtlu bademleri toplayarak yakmak Zarar 
görmüş meyveleri derin şekilde toprağa gömmek en etkin mücadele yöntemidir. 
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Bademde Erik koşnili Sphaerolecanium prunastri  (Boy.) Hemiptera: Coccidae)  

 

Ergin dişi yarım küre şeklinde ve bombelidir. Vücut uzunluğu 3-3,5 mm. Kışı ikinci dönem larva halinde 
geçirir. Nimfler Nisan sonunda ergin olurlar. İlkbahar sonuna doğru hareketli larvaları görülür. Zararlı 
ağaçların gövde ve kalın dallarında koloniler oluşturur. Ergin ve nimflerinin beslenmesi sonucu  ağacın zayıf 
düşmesine neden olur. Yoğun tatlı madde salgılayarak badem dallarında kurumalar meydana gelir. 
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Kültürel Önlemler: 
Bulaşık dallar kesilip budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır.  
Ağaçların kuvvetli bulundurulması 
Bakım işlerinin uygun olarak yapılması  
 Sık dikimden kaçınılması gerekir. 
 

İlaçlı Mücadele 

Kışın ağaçlar uyku halinde iken kışlık yağlardan biri ile mücadele yapılabilir. Kış ilaçlaması yapılamamışsa 
ilk larva çıkışından 10-15 gün sonra ilaçlama yapılmalıdır. 
 

 

Capnodis sp. Coleoptera Buprestidae  

 

Prunus cinsine giren diğer çeşitlerinde önemli bir zararlısıdır. Sıcak ve güneşli havalarda gürültü ile bir hat 
üzerinde uçar. Erginlerine daha çok gövde ve kök boğazında rastlanır. Yaklaşıldığında ağacın veya dalın 
etrafında dönerek saklanmaya çalışır, yakalandığı anda bacaklarını gövdesi altına çeker, kendini toprağa atar 
ve ölü taklidi yapar. Kuru yaprak ve otlar arasında gizlenir. Erginler meyve ağaçlarının yeşil aksamını yerler. 
Ancak asıl zarar larvalar tarafından oluşturulur. Zarar en çok 1-4 yaşındaki fidanlarda görülür. Larvalar 
genellikle odun ve kambiyum dokularında beslenir, kök boğazına yakın yerlerden başlayarak galeriler 
açarak zarar verirler. Talaşa benzer dışkılarını galerinin içine doldururlar. Kışı ağaç kovuklarında, yaprak 
altında ve toprakta geçirirler. İlkbaharda aşı gözü ve taze sürgünlerde beslenirler. Sıcaklık 25-26OC nin 

üzerine çıktığında çiftleşerek yumurta bırakırlar. 
Erginleri siyah renkte gri veya beyaz desenlidir.  Yumurtaları 1.0-1.9 mm boyunda ve ovaldir, yeni çıkan 
larva 2,4-3,1 mm, son dönem larva ise 60,2-80,6 mm boyundadır. Pupaları 30,4-39,2 mm boyundadır 
Yumurtalarını tek tek veya gruplar halinde kökboğazına yakın kabuk aralarına, aşı gözlerine bırakır. 
Larvalar köklerde beslenir.  
 



48 

 

  
 

 

Kültürel Önlemler  
 

Kapnodis zararları genelde zayıf bakımsız ağaçlarda kendini gösterir. Erginlerin yoğun olduğu dönemlerde 
ağaçlar silkelenerek yere dökülen böcekler toplanarak imha edilmelidir. Ağaç altlarında zararlının 
saklanacağı ot, çalı vb. temizlenmelidir. Ağaçların beslenmesi, bakımı yapılarak güçlü olmaları sağlanmalı. 
Bahçede sürüm işlemi yapılırken ağaçların köklerine zarar verilmemeli, taç iz düşümüne yaklaşılmamalı.  
 

 
 

Mekanik Mücadele  
Sabah erken saatlerde ve akşamüzeri gövde ve kökboğazında kolayca toplanabilen erginler yok edilmelidir. 
Haziran ayından itibaren zarar görmüş ağaçların kök bölgesi açılarak bulunan zararlı yok edilmelidir. Ayrıca 
zararlının doğal düşmanları olarak tavuk, hindi, serçe ve karga verilebilir  
 

Kimyasal mücadele: Mayıs ayında ağaçlarda erginler kontrol edilmeli. Ağaç altlarında sap dibinden yenmiş 
taze yaprakların bulunması, aşı gözlerinin ve taze sürgünlerin kemirilmiş olması zararlının varlığını gösterir. 
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında zararlının yumurtalarını kök boğazı civarında toprağa koyduğu 
dönemde, her 15 günde bir yapılmalıdır. İlaçlama, ağacın topraktan 1 m yüksekliğe kadar olan gövdesi ve 

toprağın yüzeyi 1 m çapında yıkanmalıdır. İlaçlama günün serin saatlerinde sulama ve çapalamadan bir süre 
sonra yapılmalıdır.Mücadelede; Azinphos Methyl, Dimethoate, Oxydemeton Methyl etkili maddeli 
kimyasallar  kullanılmalıdır 
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Doğu Meyve Güvesi: (Cydia molesta) 

 

Kışı larva halinde ağaç kabuk altlarında geçirir. İlkbaharda erginler çıkmaya başlar. Çıkan kelebekler 
sıcaklık 15OC yi bulunca özellikle yaprakların alt yüzeylerine yumurtalarını bırakmaya başlarlar. Yumurtalar 
İlkbaharda 15–20 günde yazın 3–5 günde açılır. İlk çıkanlar sürgünlere daha sonrakiler meyvelere zarar 
verir. Sürgün zararı larvanın uç kısmından girerek dal boyunca galeri açarak ilerlemesi şeklinde olur. Zarar 
görmüş sürgünler kurur, kırılır. Larvalar meyvelere genellikle sap çukurundan girer. Çekirdek civarındaki 
meyve etinde beslenir, gelişir, yine aynı delikten çıkar. Delik etrafında zamklanma görülür. 
 

 Mücadelesi:   Kültürel önlem olarak kuruyan dalların sık sık kesilerek imha edilmesi gerekir. Biyolojik 
olarak birçok doğal düşmanı vardır. Bunlardan yararlanılır. 
Eşeysel çekici tuzaklar çıkış zamanını ve miktarını tespit etmek için kullanılır. Mart ayında bahçeye asılır. 
Erginler görülmeye başlayınca mücadeleye başlanır. Ortalama 15 gün sonra ikinci ilaçlama yapılabilir. 
İlaçlamada; Azinphos Methyl, Carbaryl, Deltamethrin, Methiocarb, Triazophos vb. etkili maddeli 

insektisitler kullanılır. 
 

Badem bahçelerinde zararlılarla mücadele için yeni teknikler vardır. Badem iç kurdunun çıkış tarihini 
saptamak için yapışkan tuzaklar kullanılır. Bu yöntemlerle zararlılara karşı daha az ilaç kullanarak daha 
etkin bir savaşım yapılmaktadır. Uğur böcekleri bademdeki yaprak bitlerinin doğal düşmanıdır. Badem 
bahçelerinde ilaçlama yaparken uğur böceklerine zarar vermeyecek bir ilaçlama programı uygulamaya 

dikkat etmek gerekir. Bu böcekler bazı yıllar yaprak bitlerinin büyük bir bölümünü kimyasal ilaç 
kullanmaya gerek kalmayacak şekilde yok edebilir. Tarımsal ilaçlar mutlaka üzerindeki talimatlara göre ve 
çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmalıdır. 
 

 
 

 

BADEM HASTALIKLARI 
 

Yaprak Delen (Coryneum beijerinekii Oud.)  

 

Hastalık kızıl leke veya çil hastalığı olarak da bilinir. Nemli alanlarda ve dönemlerde görülür. Hastalık 
bitkinin yaprak, sürgün, çiçek, tomurcuk ve meyvelerinde görülür. En etkili mücadele koruyucu fungusit 

uygulamalarıdır. 
I. İlaçlama: Sonbaharda yapraklar döküldükten sonra %2’lik Bordo Bulamacı 
II. İlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabarınca %1’lik Bordo Bulamacı 
III. İlaçlama: Taç yapraklar %70-80 döküldüğünde %0,5’lik Bordo Bulamacı 
IV. İlaçlama: Meyveler nohut iriliğini aldığında %0,5’lik Bordo Bulamacı, %0,3 lük Zineb yada %0,3 lük 
Thiram  
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Bakteriyel Yanıklıklar 

 

Tüm ağacın kurumasına neden olabilecek çok tehlikeli bir hastalıktır. Özellikle bitkide oluşabilecek yara 
dokuları hastalığı tetiklemektedir. Hastalık fidanlarda görülmezken, bahçeye dikimden sonra etkisini 
göstermektedir. Yapraklar, genç sürgünler ve çiçeklerde de siyah nokta nokta lekeler görülebilmektedir. 
Hastalık özellikle Azot eksikliği durumlarında etkisini göstermektedir. Hastalığın en önemli belirtilerinden 
biride ağaçlardaki sümük benzeri akıntılar olup, bu akıntılar ekşi ekşi kokmaktadır 
 

  
 

Mücadelesi  
Hastalığın erken dönemlerinde kanserli dalların kesilip uzaklaştırılması önerilebilir. Borda bulamacı 
uygulamaları erken dönemlerde bitkinin hastalıktan kurtulmasını sağlayabilir. Ancak ilerleyen dönemlerde 
hiçbir önlem ve kimyasal bitkiyi kurtaramaz. 
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Bakteriyel Kanser Ve Zamklanma 

(Pseudomonas syringae pv. syringae  Van  Hall.ve . morsprunorum Wormald.) 

 

Bakteriyel Kanser ve Zamklanma hastalığı, meyve yetiştiriciliği yapılan birçok ülkede, sert çekirdekli 
meyve ağaçlarının en önemli hastalıklarından biridir. Bu bakteriler, enfekteli göz, yaprak ve aktif 
kanserlerde; bunlara ilave olarak, enfekteli veya sağlıklı ağaçların dal ve gözlerinde epifit olarak kışlar. 
Ayrıca yabancı otlar ve konukçu olmayan bitkilerde de epifit olarak kışı geçirdiği belirlenmiştir.Bakteriler, 
dallara enfekteli göz diplerinden, budama yaralarından, yaprak izlerinden ve herhangi bir nedenle açılmış 
çeşitli yaralardan girer. Kanserler, kış sonu-erken ilkbaharda belirginleşir. İlkbaharda, kanserlerin çevresinde 
ve dallar üzerinde, sızıntı şeklinde  aşağıya doğru zamk salgısı gözlenebilir. Yaygın olarak durgun gözlerde 
yanıklıklar oluşur. Hasta gözler kesildiğinde, kahverengi olduğu gözlenir. Ayrıca çiçek ve yaprak 
tomurcukları da hastalıktan etkilenebilir. Ağır enfeksiyona uğramış ağaçlarda, çiçek  sayısı çok düşüktür. 
Yapraklarda, saçma deliği görünümü  ortaya  çıkar. Meyvelerde ise  2-3 mm derinliğinde, koyu kahverengi 
çökük lekeler oluşabilir. Lekelerin içinde zamk salgısı görülebilir.  
 

 
 

Mücadelesi   
 

a) Kültürel önlemler  
Meyve üretiminde, yalnızca sağlıklı anaç ve kalemler kullanılmalıdır. Bahçe tesis edilirken, 
tümüyle  sağlıklı fidan dikilmelidir. Hastalığa duyarlı çeşitler, mutlaka hastalığa dayanıklı olan anaçlara 
aşılanarak üretimde kullanılmalıdır. Enfekteli kısımlar, kesilerek bahçeden uzaklaştırılmalıdır.   
 

b) Kimyasal mücadele  
Sonbaharda, yapraklar dökülmeye başladığı zaman %1 dozunda; İlkbaharda ise gözler uyanmak üzere 
iken %0.6 dozunda, Bordo bulamacı ile ilaçlama yapılmalıdır  
 

 

Badem Dal Kanseri 

 

Pseudomonas amygdali'mn minimum gelişme sıcaklığı 3°C ve maksimum 320C,-dir. Termal ölüm noktası 
46°C'dir. Bakteri, kışı badem ağacındaki kanser yaralarında ve yaprak izlerinde geçirmektedir.  
 

Hastalığın en önemli belirtisi, yıllık sürgünlerde, dal ve gövdede oluşan kahverengi kanser yaralarıdır. 
Ağaçlar erken ilkbaharda henüz dormant dönemde iken, yaprak izlerinin bulunduğu kabuk kısmında 
zamanla uzunlamasına bir çatlaktan odun kısmına doğru yayılan şişkinlikler oluşur. Enfekteli kabuk dokusu 
parça parça yarılır ve kanserler açılır. Bu oluşan kanserlerin kenarları kahverengi, kabarık, şişkin ve 0.5-2 
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cm uzunluğundadır. Gözler etrafında yayılan kanser yaraları ise gözlerin ölmesine ve ürün azalmasına neden 
olurlar. Bu kanser yaraları yıldan yıla büyürler. Hastalığa yakalanmış ağaçlarda gelişme ve yaprak durumu 
zayıflar, ağaç zamanla kurur. Hastalık enfekteli üretim materyalleri ve hasatta kullanılan sırıklarla yayılır  
 

Kültürel Önlemler :  
 

Aşı kalemlerinin ve aşı aletlerinin temiz olması gereklidir. Kanserle bulaşık bahçelerde budama işlemi 
ağustos-eylül aylarında yapılmalıdır. Budama aletleri sık sık %3'lük lizol eriyiğine veya % 10'luk sodyum 
hipokloride batınlmalıdır.  Budama artıkları hemen yakılmalıdır. Kanserle bulaşık bahçelerde hasat sırıkla 
değil elle yapılmalıdır. Budama yerlerine %5'lik göztaşı eriyiği sürülmeli, göztaşı kuruduktan sonra da aşı 
macunu ile kapatılmalıdır. Yeni bahçe tesis ederken hastalığa dayanıklı badem çeşitleri dikilmelidir.  
 

Kimyasal Mücadele :  
 

Ağacın her tarafının iyice ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.  
1. ilaçlama: Sonbaharda yapraklar %75 oranında dökülünce, 
2. ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcuklarının patladığı ve kırmızı uçların görüldüğü pembe dönemde 
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CEVİZ  
 

 

BAZI  ÖNEMLİ  CEVİZ  ÇEŞİTLERİ 

 

Payne: Payne ceviz çeşidi, ABD ceviz yetiştiriciliğinde 1920 yılından bu yana kullanılan, tesadüf 
çöğüründen elde edilmiş bir ceviz çeşididir.Kaliforniya ceviz yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahiptir.1990 
yılı istatistiklerine göre Kaliforniya’da 55879 dekar meyve veren, 877 dekar meyve vermeyen Payne 
kapama ceviz bahçesi bulunmaktadır. Yan dallarda yüksek oranda meyve veren Kaliforniya ceviz 
çeşitlerinden olan bu çeşit, verimliliği nedeniyle günümüzde halen kullanılmaktadır. Çeşidin yan dallarda 
meyve verme oranı % 80-90 dır.  Çeşitte polen saçımı ile dişi çiçeklerin reseptiv olduğu dönem iyi 
çakışmaktadır. Erken hasat edilen çeşidin hasat zamanı Eylül ortasıdır.  
% 50 iç randımanı olan çeşidin meyve iriliği ise orta-küçük gurup içinde bulunmaktadır. İç ceviz ağırlığı 5.7 
gr’ olup kabuk yapışması çok iyidir. Dikim sıklığı 7.5x9 m veya 6.5x7.5 m, iyi bakım koşullarında 9x9m 
Bakteriyel yanıklık ve iç kurduna hassas. Ağacı orta irilikte ve yuvarlak taçlı olup gelişme gücü iyidir. 
Payne ile kurulu kapama ceviz bahçelerinde ağaç gelişimini iyi bir budama ile sürdürmek mümkün 
olabilmektedir. Olgun ağaçlarda ise gelişme gücünü devam ettirmek için düzenli bir budama programı 
uygulanmalıdır.  
 

Hartley: Yan dallarda meyve verimi %5-10. İç kalitesi yüksek, kabuk kanserine duyarlı. Payne’den 15-17 

gün geç yapraklanır, tozlayıcısı Franquette. İç kurduna dayanıklı. Dikim sıklığı verimli topraklarda 12x14 m, 

normal koşullarda 9x12 m. Napa Valley’ de John Hartley tarafından 1935 yılında selekte edilmiş bir çeşittir. 
1952’li yıllarda ceviz yetiştiriciliğinde bu çeşitle kapama ceviz bahçeleri kurulmaya başlanmıştır. 1990 
yılında bu çeşitle 242024 dekar kapama bahçe kurulmuş olup yeni kurulan bahçeler ise, 27362 dekardır. 
1999 yılı istatistiklerine bakıldığı zaman ise bu çeşitle kurulu toplam kapama bahçe alanının 238544 dekar 
düştüğü görülmektedir. Bu çeşit uzun yıllar popüleritesini devam ettirmiş ancak son yıllarda Chandler’ e 
göre popüleritesini yitirmiştir. Meyve yatması Chandler’e göre çok daha geçtir. Bu çeşidi değerli kılan en 
önemli özelliği iç ceviz kalitesinin çok yüksek olmasıdır. Açık iç renkli iç ceviz özelliği, çoğu kez iç kurdu 
ve yanıklık belirtisi göstermemesi iri meyvelere sahip olması bu çeşidin marketlerde iç ceviz olarak 
pazarlanmasını kolaylaştırmaktadır. Hartley kabuk kanserine duyarlıdır. Uygun olmayan toprak koşullarında, 
su stresinin gözlendiği yerlerde Hartley’’in yetiştirilmesi uygun olmayacaktır. Bu nedenle Hartley 

yetiştirilecek alanların ,derin topraklı, iyi drene edilmiş ve su gereksinimi yönünden sorun olmayan yerler 
olmasına özen göstermek gerekecektir. Yan tomurcuklarda düşük oranda meyve veren bu çeşit Payne 
çeşidine göre 15-17 gün daha geç yapraklanır.Geç yapraklanması nedeniyle bu çeşidin tozlayıcıları da geç 
yapraklanan çeşitlerden biri olan Franquette’dir. Hasat zamanı orta-mevsim gruba girer. Kalp şekilli 
meyvelerinde ortalama iç ağırlığı 6.1 gr iç oranı ise %46’dır. Ağaçları orta-büyük olup taç şekli orta 

yayvandır. Verimli topraklarda kuvvetli büyür.Dikim sıklığı verimli topraklarda 12x14, normal koşullarda 
ise 9x12 m’ dir. Çeşit ceviz iç kurduna dayanıklıdır. Çeşit Erwinia rubrifaciens’ e duyarlı bir çeşittir. Nem 
stresinin yaşandığı yerlerde veya zayıf topraklarda Erwinia rubrifaciens’ Hartley’ in yetişmesini 
sınırlayabilir.  
 

Franquette: Eski bir Fransız çeşididir. Kaliforniya’da yaygın olarak yetiştiriciliği yapılmış bir çeşittir. Yan 
tomurcuklarda düşük meyve, iri ağaçlı, nispeten düşük verimli. İlkbahar geç donları olan bölgeler için uygun. 
Tozlayıcıları: Chandler, Hartley. Dikim sıklığı 12x15 m. Bu çeşidin yan tomurcuklarda düşük oranda meyve 
vermesi, iri ağaçlı olması ve nispeten düşük verimli olması nedeniyle son yıllarda sınırlı olarak 
dikilmektedir. Çeşit ilkbahar geç donlarının yaygın olarak gözlendiği ve yağmurların sık rastlandığı yerlerde 
kullanılırken Chandler ve Hartley için tozlayıcı çeşit olarak seçilmiştir. Ancak son yıllarda Franquette 
soyuna ait olan Scharsch-Franquette Hartley gibi orta-geç yapraklanan çeşitlere tozlayıcı çeşit olarak 
yetiştirilmektedir. Scharsch-Franquette Payne’den 26-29 gün daha geç yapraklanır. Hasat zamanı geç 
sezondadır. Küçük meyveli olup iç ağırlığı 5.3 gr, iç oranı %46-47, iç rengi ise genellikle çok iyidir.  
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Scharsch-Franquette ağaçları dikine çok kuvvetli gelişir.  
Serr (Payne x PI-159568),  

Ashley,  

Sundland (Lompac x PI-159568),  

Trinta,  

Chico (Sharkey x Marchetti),  

Vina (Franquette x Payne),  

Tehama (Waterloo x Payne),  

Amigo (Sharkey x Marchetti),  

Tulare (Serr x Thema),  

Pedro (Conway Mayette x Payne), 

Howard (Pedro x 56-224), 

Chandler (Pedro x 56-224) 

Cisco (Pedro x Meylan) 

Rego 

Geisenheimi 

Fernette vb. 

 

 
 

Serr (UC59-129): Payne x PI –159568 çaprazlamasından elde edilen bir çeşittir. Çeşidin verimi plantasyon 

yerine, ekolojik koşullara ve sulamaya bağlı olarak düşük-yüksek arasında değişmektedir. Toprak 
koşullarının iyi olduğu yerlerde aşırı bir ağaç gelişimi ile iyi bir verim elde edilmesi çoğu kez rastlanan bir 
durumdur. Çeşidin en önemli özelliği dişi çiçek dökümünün yaygın olarak gözlenmesidir. Özellikle aşırı 
tozlanma durumunda dişi çiçek dökümü çok şiddetli olmaktadır. Serr’in kendi çiçek tozları veya Tehama ve 
Chico ile tozlanma durumunda aşırı polenin çiçek dökümüne ve verim azalmasına neden olduğu 
belirlenmiştir. Tozlayıcıya çoğu kez gereksinim duymaz. Serr ağacı üzerindeki kediciklerin fazlasının 
uzaklaştırılması dişi çiçek dökümünü ve verimi artıracaktır. Yan dallarda meyve verme oranı % 30-50 

arasında değişir ve yapraklanma Payne çeşidinden yaklaşık bir gün daha öncedir. Hasat zamanı, erken-orta 

periyot olarak belirlenmiştir. İri meyvelere sahip olan çeşidin iç randıman oranı yaklaşık % 60’dır. İç ceviz 
ağırlığı 7.8 gr, açık renkli iç oranı ise %70-80’dir. Erken hasat olur. İyi toprak koşullarına gereksinim duyan 

çeşidin ağaçları iri olup 12x12 m’ lik bir dikim sıklığına gereksinim duyulur. Ağaç şekli orta yayvan olup 
kuvvetli bir gelişim gösterir.Erken yapraklanması nedeniyle iç kurduna ve yanıklığa duyarlıdır.  
 

 

Ashley (UC66-4): 1960 yılından beri yaygın olarak yetiştirilen ve yan dallarda %80-90 meyve veren çok 
verimli bir çeşittir. 1990 yılında 46836 dekar olan Ashley kapama ceviz bahçeleri 1992 yılında 45200 dekara 
düşmüştür. Payne ile aynı zamanda yapraklanır. İç kurdu ve yanıklığa duyarlıdır.İç ceviz ağırlığı 5.8 gr’dır. 
İç ceviz rengi Payne’ye benzer ve açık renkli iç oranı ise %50-70’dir. İç ceviz oranı %50’dir. Kuvvetli bir 
gelişim için ağır bir budamaya gereksinim duyar.Yüksek yağış alan alanlarda Ashley için bakteriyal yanıklık 
önemli bir sorundur.Yan dallarda yüksek oranda meyve verme özelliği ile yaygın olarak kullanılan bir 
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çeşittir. Yapraklanma zamanı Payne çeşidi ile çok benzerdir. Yine çeşidin birçok özelliği Payne’ye 
benzemektedir. Çeşitte iyi bir ağaç gelişimi için kuvvetli bir budamaya gereksinim duyulur. Çeşit ceviz iç 
kurdu ve bakteriyal yanıklığa karşı hassas bir çeşittir.  
 

Sundland (UC66-4): Lompac x PI -159568 melezidir. 1990 yılında 4448 dekar olan kapama bahçe alanları 
1992 yılında 5000 dekara çıkmıştır. Payne’den bir gün sonra yapraklanır, hasat orta-geç mevsimdedir.Yan 
dallarda meyve verme oranı %80-90’dır. İç rengi açık, iç randımanı %59, kabuklu meyve ağırlığı 10.4 gr, 
açık renkli iç oranı ise %85’dir.Genç ağaçları çok kuvvetli olan çeşidin olgun ağaçları Payne’ye benzer. Çok 

verimli olan çeşit iç kurduna hassastır. Meyve şekli uzun ve oval olup kabuk kolay kırılır.Genç ağaçlarının 
su ihtiyacı yüksektir ve genç Sundland ağaçları, diğer çeşitlerle aynı şartlarda çok daha erken solarlar. 
İlkbahar geç donları ve bakteriyel yanıklık probleminin önemli olduğu yerlerde tavsiye edilmez. Ervinia 
nigrifluens’e duyarlıdır. E.nigrifluens, kabuk kanserine neden olur. 
 

Trinta: Yan dallarda % 80-90 oranında meyve veren çok verimli bir çeşittir. Yapraklanma zamanı 
Payne’den 3 gün daha geçtir. Hasat zamanı orta periyottur. % 47 iç randımanına sahip olan çeşidin iç ceviz 
rengi o kadar da iyi değildir. İri meyvelere sahip bir çeşittir.  
 

Chico (UC56-206): Sharkey x Marchetti melezi olan Chico, yan dallarda % 90-100 oranında meyve veren 
çok verimli bir çeşittir. Payne’den üç gün daha geç yapraklanan çeşitte çiçeklenme tipi protogenidir. Erken 
yapraklanan çeşitlere baba çeşit olarak kullanılır Payne ve Serr ceviz çeşitleri için bu çeşit iyi bir tozlayıcı 
çeşit olarak kullanılmaktadır. İç kurdu ve bakteriyal yanıklığa hassas olan çeşidin iç randımanı yaklaşık % 
48 olup, iç ceviz ağırlığı 5,2 g’dır. Açık renkli iç oranı %60-70’dir. Meyve şekli Payne’ye benzer. Erken 
dönemde hasat olan çeşit çit şekli dikim için uygundur. Kuvvetli bir gelişim ve meyve iriliğini koruma için 
ağır bir budamaya gereksinim duyar. Bu çeşit çit şekli dikim sistemine iyi adapte olur. Bahçelerde 7x8,5 
m’lik bir dikim sıklığı, çeşit için tavsiye edilen dikim sıklığıdır.  
 

Vina (UC49-49): Franquette x Payne melezi olan çeşidin yan dallarda meyve verme oranı % 80-90 

arasındadır. Payne’den 7 gün geç yapraklanır. Chico, Tehama, Howard ve Chandler için tozlayıcı çeşit 
olarak kullanılabilir. Çeşidin hasat zamanı erken-orta periyottur. İç rengi mükemmel olan çeşidin iç ceviz 
randımanı %49 olup; iç ağırlığı 6.3 gr, açık renkli iç oranı ise %60-70’dir.  Ağaç gelişimi Payne’ye 
benzeyen çeşitte iyi bir gelişim ve iri meyveler için kuvvetli bir budamaya gereksinim duyulur. 
Yapraklanması Payne’den sonradır. Her ne kadar Ashley ve Payne ceviz çeşitlerinden bakteriyal yanıklığa 
daha az duyarlı ise de bakteriyal yanıklığa ortam oluşturan koşullarda önemli sorunlar yaşanabilir. Yağışlı 
geçen ilkbahar aylarında yanıklık ciddi problem olabilir.Dişi çiçek dökümü bazen gözlenebilir.1990 yılında 
47004 dekar olan Vina bahçeleri 1992 yılında 48628 dekara yükselmiştir. 
 

Tehama (UC58-11): Waterloo x Payne melezi olan Tehama, Payne’ den 12 gün sonra yapraklanan bir çeşit 
olarak % 70-80 oranında yan dallarda meyve verir. İri meyvelere sahip olan çeşitte hasat zamanı orta 
sezondur. Eğer hasat geciktirilirse iç ceviz zararlanabilir. İyi bir iç ceviz rengine sahip olan çeşitte, iç ceviz 
ağırlığı 6 gr, iç randımanı %50 ve açık renkli iç oranı %70’dir. Hasat zamanı orta mevsimdir. Yanakların 
ayrılması nedeniyle iç ceviz böceklerden zararlanabilir. Çok geniş ağaçlara sahip çeşitte 10x12 m’lik bir 
dikim sıklığı tavsiye edilmektedir. Tehama tozlayıcı çeşit olarak kullanılır. Son yıllarda bu çeşidin 
yetiştiricilik için kullanımı çok sınırlı kalmıştır 
 

Amigo (UC56-226): Sharkey x Marchetti melezi olan çeşitte yan dallarda meyve verme oranı % 80-90 olup 

yapraklanma zamanı Payne’den 12 sonradır. Chico’ya çok benzeyen bir çeşit olarak Amigo, iri meyvelere, 
açık bir iç ceviz rengine ve % 60 iç randımanına sahiptir. İç ceviz ağırlığı 5.9 gr, ve açık renkli iç oranı 
ise %60’dır. Protogeni olan Amigo, Hartley çeşidi için tozlayıcı çeşit olarak kullanılmaktadır. Amigo çeşidi 
yaygın kullanılan bir çeşit değildir.1990-1992 yıllarındaki Kaliforniya’da Amigo çeşidi ile kurulu bahçe 
yaklaşık 1688 dekar’ dır. Çeşidin ceviz iç kurdundan çok zarar görmesinden dolayı kullanımı sınırlı 
kalmıştır.  
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Tulare (Uc67-11): Serr x Tehama melezidir.Yan tomurcuklarda meyve verme oranı %72’dir. Payne’den 12 
gün sonra, Hartley’den 3-7 gün önce yapraklanır. Orta mevsimde hasat edilir. İç ceviz ağırlığı 7.5 gr, açık 
renkli iç oranı % 86 ve iç randımanı ise % 53’dür. Orta kuvvetteki ağaçları dikine gelişen taç sistemine 
sahiptir. Birçok yılda erkek ve dişi çiçeklenme zamanı iyi örtüşür.Çit şekli dikim sisteminde iyi verim veren 

bir çeşittir.Yakın gelecek için ümitvar bir çeşittir. 
 

Pedro (Uc54-113): Conway Mayette x 

Payne melezidir. Erken çiçeklenen çeşitler 
için tozlayıcı bir çeşit olarak kullanılır. 
Payne’den 15 gün sonra yapraklanır. Yan 
tomurcuklarda meyve verme 

oranı %65’dir.İç ceviz ağırlığı 5.6 gr, iç 
oranı %47, açık renkli iç ceviz oranı 
ise %85’dir. Kabuk yapışması zayıftır. 
Sıcak bölgelerde meyve kalitesi düşüktür. 
Ağacı küçük olup gelişme gücünü 
koruyabilmek için ağır bir budamaya 
gereksinim duyar. Kaliforniya’da 1990 
yılında 2020 dekar olan Pedro bahçeleri 
1992 yılında sadece d dekar artarak 2024 
dekar olmuştur.  
 

 
 

Howard (UC64-182): Pedro x 56-224 melezi olan çeşit, % 80-90 oranında yan dallarda meyve vermektedir. 
Payne’den 16 gün sonra yapraklanır. Yapraklanması yan dallarda yüksek oranda meyve veren bir çeşit için 
oldukça geçtir. Tozlayıcıları Scharsch-Franquette ve Cisco’dur. Franquette gibi geççi çeşitler için tozlayıcı 
olarak kullanılabilir. Meyvesi dört köşeli-yuvarlak kabuk yapışması iyi olup, iç ceviz ağırlığı 6.5 gr, açık 
renkli iç oranı ise %90-95’dir. İç randımanı % 49’dur. Mükemmel iç cevize sahip olan çeşitte hasat, 
Hartley’den hemen öncedir. Orta derecede gelişim gücüne sahip olan çeşidin ağaçları küçük-orta irilikte 

olup, Vina ve Chandler’den küçüktür. Verim ve meyve iriliğini muhafaza edebilmek için iyi bir budama 
programına gereksinim duyar. Sık dikim sistemi ile çit şekli dikim için tavsiye edilir. Birçok yetiştirme 
koşullarında Howard çeşidinin yaz ortasında yapraklarında solmalar gözlenebilir.Geç yapraklanması 
nedeniyle bakteriyal yanıklığa diğer erkenci çeşitler kadar hassasiyet göstermeyebilir.  
 

Chandler (UC64-172): Pedrox56-224 melezidir. 

Payne’den 18 gün daha geç yapraklanan çeşitte 
yan dallarda meyve verme oranı % 80-90 dır. 
Hartley’den birkaç gün sonra hasat edilir. 
Scharsch-Franquette tozlayıcı olarak kullanılır Bu 
çeşit iç ceviz yetiştiriciliği için çok uygun bir çeşit 
olarak kabul edilmektedir. İç oranı %49’ iç ceviz 
ağırlığı 6.5 g, açık renkli iç ceviz oranı ise %90-

100’dür. Çeşidin ağaçları Howar’dan daha 
büyüktür. Orta derecede kuvvette gelişen çeşitte, 
yarı dik bir taç gelişimi gözlenir. Geç 
yapraklanması nedeniyle, bakteriyal yanıklığa 
daha az hassastır. Son yıllarda popüler bir çeşit 
olarak geniş bir kullanım alanı bulmuştur. 
Kaliforniya’da 1990 yılında 37512 dekar olan 
Chandler kapama bahçe alanı 1992 yılında 48828 
dekara çıkmıştır. Kaliforniya’da geleceği parlak 
bir çeşittir.  
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Rego: Portekiz çeşitlerinden Rego % 80-90 oranında yan dallarda meyve veren bir çeşittir. Yapraklama 
tarihi Payne’den 5 gün sonradır. Ağaç iriliği ufak ve taç gelişimi dikinedir. İç ceviz ağırlığı 5 g ve iç rengi 
kalitesi ortadadır. Çeşidin bakteriyal yanıklığa duyarlılığı çeşidin orta derecededir. Arco, Serr gibi çok erken 
çiçeklenen çeşitler için iyi bir tozlayıcı çeşittir. Yapraklanma tarihi Serr’e benzer. Çeşit sadece terminal 
dallarda meyve verir. Ağacın gelişme gücü kuvvetli olup taç şekli dikinedir.  
 

Cisco (UC66-178): Pedro x Meylan melezi olan çeşit, % 77 oranında yan dallarda meyve vermektedir. 
Payne’den 25 gün daha geç yapraklanması bu çeşidin değerini geç yapraklanan ve yan dallarda yüksek 
oranda meyve veren bir çeşit olarak artırmaktadır.  
Çeşidin meyveleri ufak olup, iç ceviz ağırlığı 5.7 gr, iç ceviz oranı % 47 ve açık renkli iç oranı %86 olup 
kabuk yapışması çok iyidir. Howard ve Chandler gibi çeşitler için tozlayıcı çeşit olarak kullanılmaktadır. 
Dikine gelişim gösteren ağaçlarının gelişme kuvvetleri, orta düzeydedir. Bu çeşitte verimi etkileyen en 
önemli faktör tozlanmadır. Çeşitte erkek-dişi çiçeklenme zamanının tam olarak çakışmaması önemli bir 
problem olarak gözükmektedir. Cisco esasen Howard ve Chandler gibi çeşitler için tozlayıcı çeşit olarak 
yetiştirilir.  
 

(UC77-102): Howard x UC61-25 melezidir.Yan tomurcuklarda %85-90 oranında meyve verir. Payne’den 
18 gün sonra yapraklanır.Payne ile aynı zamanda hasat edilir.UC77-102’nin geç yapraklanıp erken hasat 
edilmesi gelecekte ceviz ıslahı için çok ilginç olabilir.İç ceviz ağırlığı 6.6 g, açık renkli iç oranı %75, iç 
oranı ise %48’dir. Yuvarlak taçlı, küçük-orta irilikte ağaçlara sahiptir. 
 

Diğer bazı önemli ceviz çeşitleri arasında,  
Chase D9,  

Lara, H-98-27 (Marbot X Lara),  

Fernor (Franquette X Lara),  

H –99-5 , (Franquette X Chandler), 

Fernette, 

Howard,  

Red Kernel,  

İzvor,  
Marbot,  

Alsoszentivani 117,  

Adams,  

Apollo Corne,  

Geisenheimi 26, Geisenheimi 120, Geisenheimi 139, Parisienne,  

Tiizzacsessi 2 sayılabilir.  
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TÜRKİYE CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLER 

 

 Yalova 1: Protandri, Eylül sonu hasat, 
Tozlayıcı: Yalova-4, Kaplan-86 ve Şebin  
Salkımda meyveler 1-2'li olup, kabuk orta 

kalınlıkta, az pürüzlü, oval şekilli bir 
çeşittir.  
Meyve ağırlığı 15,5 -16 g, iç ağırlığı 7,5 g, 
iç oranı % 49'dur. Yağ oranı % 70, protein 
oranı % 23 olup, kabuktan ayrılması 
kolaydır. Genellikle sahil ekolojilerinde 

yetiştirilmesi tavsiye edilir. Kuru ve taze 
ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. Erken 
çiçeklenir. 

 
 

 

Yalova 2: Protogeny,  Eylül sonu 
hasat, fidan üretimi durduruldu. 
Ortalama meyve ağırlığı 16,5 g, iç 
ağırlığı 7,6 g, iç oranı % 46 iç ceviz 
yağ oranı %68 iç ceviz protein oranı % 
18 olup taze tüketimde kullanılabilen 
bir çeşittir. Bu çeşitte fidan üretimi 
Tarım Bakanlığı Yetkilileri’nin 
ifadesine göre durdurulmuştur.  
 

 

 
 

 



60 

 

Yalova 3: Protandri, Eylül sonu hasat, 
Tozlayıcı: Yalova 1, Bilecik ve Tokat-1 (60 

TU-1) 

Salkımda meyveler 2-3'lü oluşur. İnce 
kabuklu ve ovalimsi bir meyve şekline 
sahiptir. Meyve ağırlığı 13 g, iç ağırlığı 6,4 
g, iç randımanı %53'dür. Yağ oranı %69, 
protein oranı %21 olup, kuru ceviz olarak 
tüketilmeye elverişlidir. Kabuktan ayrılması 
kolaydır. Sahil bölgelerinde yetiştirilmesi 
uygundur. Erken çiçeklenir.  
 

 
 

Yalova 4: Eylül sonu hasat,  Homogam, 
Tozlayıcı : Yalova-1 ve Kaplan-86  

Yayvan, dik dallı ağacı orta kuvvette 
gelişme gösterir. Özellikle kıyı 
bölgelerimizde yetişebilir. Erken çiçeklenir. 
Meyveler 2-5'li oluşur. Meyve içi dolgun 
olup kabuktan kolay ayrılır. Tane ağırlığı 
13 g, iç ağırlığı 6,8 g, iç oranı %52, yağ 
oranı %69, protein oranı %17’dir. Kuru 
ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir.  

 
 

Gültekin -1(Kr-1): Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. İyi kaliteli ve albenisi olan meyvelere sahiptir. 
Kabuktan kolay ayrılır. Geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Meyve salkımı 1-2'li 

olur. Tane ağırlığı 17 g, iç oranı %40, içi dolgun, açık beyaz renkli olup, taze ve kuru olarak tüketilmeye 
elverişlidir. Şebin ve Bilecik çeşitleriyle tozlanır. Eylül ayının ortalarında hasat edilir 
 

Yavuz -1 (Kr -2):  Eylül sonu hasat, 
Tozlayıcı :  Şebin, Yalova-3 ve Bilecik  

Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. 
Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde 
yetiştirilmesi tavsiye edilir. Meyvesi oval 
şekilli olup, kabuktan çok kolay ayrılır. 
Tane ağırlığı 17.4 g, iç oranı %56, içi 
dolgun, beyaz renklidir. Kuru ve taze ceviz 

olarak tüketilmeye elverişlidir.  
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Kaplan -86: 15 Ağustos’dan itibaren hasat,Tozlayıcı: Yalova-1, Yalova-3 ve Şebin  
Dik, yayvan bir taç gelişmesi gösterir. Özellikle kıyı bölgelerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Taze ceviz 
olarak tüketilmeye elverişlidir. Normal cevizlerden daha büyük meyveli olması dikkat çekicidir. Tane 
ağırlığı 24 g, iç oranı %40, protein oranı %16, yağ oranı %68'dir. Bir yıl çok, bir yıl az meyve verir. İçi orta 
dolgunlukta.  

 

Şebin: Şebin ceviz çeşidi Şebinkarahisar İlçesi Kırkgöz mahallesi orijinlidir. Çeşidin orijinindeki ortalama 
meyve ağırlığı 9,40 g, iç ağırlığı 6,60 g, iç randımanı % 63 ve yağ içeriği ise % 69,40 olarak belirlenmiştir . 
Çeşidin Tokat İli – Niksar İlçesi Ekolojik Şartlarında ortalama meyve ağırlığı 11,36 g iç ağırlığı 7,44 g iç 
randımanı % 65,14 ve yağ içeriği ise % 67 olarak saptanmıştır. Niksar Ekolojik koşullarında çeşitte 
salkımda 2-4 adet meyve ve yan dallarda ise % 30-40 arasında meyve teşekkülü tespit edilmiştir. Eylül 
sonlarında hasat edilen çeşidin çiçeklenme tipi protantridir. Çeşidin ağaçları yayvan bir taç gelişimi sunar. 
Çeşit için tavsiye edilen tozlayıcı çeşit  
Bilecik ceviz çeşididir. 
 

Şebin çeşidini değerli kılan önemli bazı 
özellikler 
Diğer standart yerli çeşitlere göre daha 
yüksek verim  

Erken meyveye yatma  

Salkımda en az 2-4 adet meyve sayısı  
İnce kabuk  
İç cevizin kabuktan kolay ve bütün 
olarak çıkması  
Açık renkli iç ceviz  
Düşük oranda iç büzüşmesi  
 

Çeşidin olumsuz özellikleri 
İç kurduna hassasiyet  
Kurağa hassasiyet  
Güneş yanıklığına hassasiyet  
Kabuğun çok kolay kırılması nedeniyle 
taşınmada karşılaşılan zorluklar.  
 

 

İç kurdu, sulama ve güneş yanıklığına dikkat etmek şartıyla Şebin cevizi çeşidinin şimdilik iyi özelliklere 
sahip ve karlı bir çeşit olduğunu söylemek mümkündür.  

 

Ortalama meyve ağırlığı 10,4 g, iç ağırlığı 5,2 g, iç oranı % 50 iç ceviz yağ oranı % 62, iç ceviz protein 
oranı % 12 olup. kuru tüketimde kullanılabilen bir çeşittir. Eylül sonlarında hasat edilen çeşidin çiçeklenme 
tipi protogenidir. Bilecik ceviz çeşidi ülkemiz ceviz yetiştiriciliğinde daha çok Şebin ceviz çeşidi için 
tozlayıcı çeşit olarak kullanılmaktadır. Çeşit iç kurduna Şebin ceviz çeşidine göre daha dayanıklıdır. Geç 
yapraklanması nedeniyle Yalova çeşitlerine göre ilkbahar geç donlarına karşı daha toleranslıdır. Çeşit için 
tozlayıcı çeşit olarak Şebin ve Yalova 3 çeşitleri tavsiye edilmektedir.  
 

 

 

 



62 

 

Bilecik : Ortalama meyve ağırlığı 10,4 g, iç 
ağırlığı 5,2 g, iç oranı % 50 iç ceviz yağ 
oranı % 62, iç ceviz protein oranı % 12 olup. 
kuru tüketimde kullanılabilen bir çeşittir. 
Eylül sonlarında hasat edilen çeşidin 

çiçeklenme tipi protogenidir. Bilecik ceviz 

çeşidi ülkemiz ceviz yetiştiriciliğinde daha 
çok Şebin ceviz çeşidi için tozlayıcı çeşit 
olarak kullanılmaktadır.  
Çeşit iç kurduna Şebin ceviz çeşidine göre 
daha dayanıklıdır. Geç yapraklanması 
nedeniyle Yalova çeşitlerine göre ilkbahar geç 
donlarına karşı daha toleranslıdır. 
Çeşit için tozlayıcı çeşit olarak Şebin ve 
Yalova 3 çeşitleri tavsiye edilmektedir. 
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CEVİZ  HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE 

 

 

HASTALIKLAR 
 

Armillaria Kök Çürüklüğü 

Kök Boğazı Tümörü 

Ceviz Yanıklığı  
Ceviz Antraknozu Hastalığı (Gnomonia leptostyla 

 

Armillaria Kök Çürüklüğü:  

 

Meşe kök çürüklüğü veya mantar kök çürüklüğü olarak da bilinir. Armillaria mellea isimli toprak kökenli bir 
fungus tarafından oluşturulur. Fungus ceviz ağaçlarının köklerini, kök boğazını ve gövdenin alt kısımlarında 
infeksiyon yapar. İlk simptomlar küçük klorotik yapraklar, genç yaprak dökümleri ve sürgün uçlarında 
geriye ölümlerdir. Genel olarak, fungusun infeksiyon yaptığı kök sistemi ya da kök boğazı yönünde 
simptomlar görülür. Sonuç olarak fungus, ağacın tüm kök sitemini tahrip eder veya alt gövde çevresini bir 
kuşak gibi sararak ağaç ölümlerine neden olur. 
 

 
Armillaria kök çürüklüğünün gövdedeki durumu  
 

Mücadelesi: Armillaria ile infekteli topraklarda ceviz bahçeleri kurmadan önce koruyucu önlemler alınmalı, 
fungus infeksiyonuna dayanıklı anaçlar kullanılmalıdır. Dikimden önce pahalı ve zor bir uygulama olmasına 
karşın methyl bromide ile toprak fumigasyonu yapılması ağaç ölümlerini büyük ölçüde azaltacaktır. 
Hastalıklı ağaçlar sökülüp, bütün bitki artıklarıyla birlikte araziden uzaklaştırılmalıdır. Hastalıklı ağaçlara 
yakın olan ve simptom göstermeyen ağaçların da infeksiyon taşıma ihtimali göz ardı edilmemelidir 
 

 

Kök Boğazı Tümörü:  

 

Bakteri (Agrobacterium tumefaciens) hastalığıdır. Patojen bitki dokusuna yaralar vasıtasıyla girer ve kök 
boğazı çevresinde tümör oluşturur. Zaman içerisinde köklerde de tümör oluşumları gözlenir. Tümörlerin 
merkez kısımları ölür ve odun dokusunun çürümesine yol açan funguslar ve diğer patojenlerin bu noktada 
oluşan boşluklara yerleşmesine neden olur. Bulaşık genç ağaçların boyları kısa kalır, yaşlı ağaçlarda odun 

çürümeleri gözlenir. 
 

Mücadelesi: Kök boğazı tümörüyle en iyi mücadele yöntemi fidanların sağlıklı damızlıkların bulunduğu 
fidanlıklardan temin edilmesi, taşınmaları, araziye dikilmesi ve bütün yetiştiricilik ömürleri boyunca 
yaralanmalardan kaçınılmasıdır. Patojenle biyolojik mücadele mümkündür. Dikimden önce, fidanların 
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Agrobacterium radiobacter'in K84 ırkıyla hazırlanmış süspansiyonlarına daldırılmasıyla başarılı sonuçlar 
alınmıştır.  
 

Kök boğazı tümörü 

 

Kök boğazı tümörünün gövdedeki zararı 
 

 

Ceviz Yanıklığı:  
 

Bakteri (Xanthomonas campestris pv. juglandis) hastalığıdır. Patojen sadece Juglans cinsine ait bitki 
türlerinde infeksiyon yapar. Kışı uyur gözlerde geçirir, yağmur suları ve yağmurlama sulamayla yayılıp, 
infeksiyon yaparlar. Ağaçlar bütün büyüme mevsimi boyunca bakteri infeksiyonuna duyarlıdır. Genç 
sürgünler aktif olarak yeşil renkli ve sulu yapıda oldukları dönem boyunca etmen tarafından infekte 
edilebilir. Bakteri yaprağın bütün dokularına (parankima, orta damar, yan damarlar, damarcıklar ve yaprak 
sapı) saldırır. Parankimada birkaç milimetrelik kahverengi-siyah lekeler oluşturur. Sayısız lekeler ve çizgi 
şeklindeki oluşumlar yaprak yüzeyini tamamen kaplayarak yaprak şekil bozukluklarına ve deformasyonlara 
neden olur. Meyveler de oluşumlarının başında, çiçek dönemlerinde oldukça duyarlıdır. Yüzeyde küçük, 
siyah renkli sulu lezyonlar gözlenir. 
 

Mücadelesi: Hastalık etmeniyle mücadele, kışı uyur gözler içerisinde geçirdiği için oldukça zordur. 
Cevizlerin ilk oluşum dönemlerinde bakırlı preparatlarla koruyucu ilaçlamalar yapılır. Daha önce şiddetli 
enfeksiyonların görüldüğü ceviz bahçelerinde uygulamalar, kışın ıslak geçen günler göz önüne alınarak belli 
aralıklarla yapılmalıdır.  
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Ceviz yanıklığının neden olduğu zararlanmalar  
 

 

Ceviz Antraknozu Hastalığı (Gnomonia leptostyla):  
 

Hastalık belirtileri ceviz ağaçlarının yaprakçık, meyve, genç sürgün ve yaprak saplarında görülür. Hastalık, 
özellikle oransal nemin yüksek olduğu yerlerde ve her yükseltide görülür. Daha çok bir yaprak hastalığı 
olmasına karşın, yeşil meyve kabuğundan meyve içerisine de geçen hastalık meyvelerin zarar görmesine de 
neden olur. Hastalık, genç yaprakların yaprakçıkları yarı büyüklüğünü geçtikten sonra enfeksiyon yapmakta 
ve penetrasyon noktasının çevresinde renk açılmalarına neden olmaktadır. Daha sonra bu kısımlar 
kahverengine dönüşür. Hastalığın etkisiyle yaz ayı ortalarında erken yaprak dökümü başlar, yoğun olduğu 
yıllarda tüm yapraklar dökülebilir. Özellikle haziran-temmuz aylarındaki yağışlar ve bu dönemdeki gece-

gündüz ısı farkı ile oluşan çiğ nedeniyle hastalık hızla yayılmakta ve belirtileri birden artmaktadır. 
Mücadelesinde bu husus dikkate alınmalıdır. 
 

  

Ceviz antraknoz hastalığı  
 

 

Mücadelesi: Enfeksiyon kaynağı olan yere dökülmüş yapraklar sonbaharda toplanıp yakılmalı veya toprağa 
gömülmelidir. Budama esnasında bulaşık dallar bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Hastalık görülen bahçelerde, 
tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakların yeni oluştuğu dönemde birinci ilaçlama; yapraklarda 
yaprakçıkların yarı büyüklüğünü aldığı dönemde ikinci ilaçlama; meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı 
dönemde üçüncü ilaçlama yapılmalıdır. 
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ZARARLILAR 

 

Elma İç kurdu (Cydia pomonella L.)  

Ceviz Yeşil Kabuk Sineği (Rhagoletis completa  
Yaprakbitleri (Choromaphis juglandicola, Callaphis juglandis)  

Avrupa Kırmızı Örümceği (Panonychus ulmi  
İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) 
Kabuklubit ve Koşniller 
 

Elma İçkurdu (Cydia pomonella L.) :  

 

Ergini bir kelebek olup, kelebekler gri renkli ve ortalama 10 mm uzunluğundadır. Kelebeklerin her iki kanat 
ucunda yer alan üçgen şeklindeki koyu leke karakteristiktir. Tırtılları yumurtadan ilk çıktığında 1 mm 
boyunda, gelişmesini tamamlayan olgun larvalar 15-20 mm boyunda ve beyazımsı pembe renklidir. Elma 

içkurdu kışı ağaç gövdelerinde çatlamış kabuklar arasında olgun larva döneminde geçirir. İlkbaharda ergin 
çıkışları çevre koşullarına bağlı olarak nisan sonu mayıs başında görülür ve yaklaşık bir aylık bir periyoda 
yayılır. Çıkan erginlerin yumurta bırakabilmesi için akşam alacakaranlık sıcaklığının üst üste iki C’nin 
üzerinde olması gerekir. Yumurtalar yapraklara ve meyvelere teker teker bırakılır.gün 15 Yumurtadan 
çıkan tırtıllar 4- 8 saat içerisinde meyvelere giriş yapar ve meyve içerisinde beslenir. Larva süresi 30- 40 gün 
sürer ve zararlı yılda 2- 3 döl verir. Elma içkurdu cevizin en önemli zararlılarından birisidir. Zararı doğrudan 
meyvededir ve meyve içerisine giren tırtıllar ceviz içlerini tahrip ederek kalitenin ve erken dökümler 
sebebiyle verimin düşmesine neden olurlar. 
 

 
 

Mücadelesi: Elma içkurdu mücadelesinde kültürel önlem olarak yere dökülen kurtlu meyveler toplanıp 
derince toprağa gömülmeli, ceviz ağaçlarının kalın dal ve gövdelerine haziran ayı başında oluklu 
mukavvadan tuzak bantlar sarılarak bunlara gelen larvalar yapılacak kontrollerde imha edilmelidir. Yeni 
oluşturulacak bahçelerde dayanıklı çeşitler tercih edilmelidir. Zararı doğrudan meyvede olması nedeniyle 
mücadele eşiği düşük olan zararlının etkili doğal düşmanları bulunmakla birlikte, genelde ilaçlı mücadele 
gerekmektedir. İlaçlı mücadelesinde ise ilaçlama zamanının tespiti önemlidir 
Yumurtadan çıkan larvaların meyveye girmeden ilaçla buluşturulması gerekmektedir. Mücadele zamanının 
belirlenmesinde zararlının ilk ergin çıkışları izlenmekte, bu amaçla eşeysel çekici tuzaklar ve etkili sıcaklık 
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toplamlarından yararlanılmaktadır. Tahmin uyarı yöntemi adı verilen bu yöntemin uygulanamaması 
durumunda ceviz ağaçlarının fenolojisinden yararlanılmalı ve ceviz meyveleri fındık büyüklüğüne (1.0-1.5 

cm çapında) ulaştığında ilaç uygulanmasına başlanmalı ve kullanılan ilacın etki süresine bağlı olarak ikişer 
hafta arayla üç ilaçlama yapılmalıdır. 
 

 

Ceviz Yeşil Kabuk Sineği (Rhagoletis completa ):  

 

Ceviz Yeşil Kabuk Sineği ergini sarımsı kahverengindedir. Kışı toprakta pupa olarak geçirir ve ergin 
uçuşları temmuz ayı başında başlar eylül ayı başlarına kadar devam eder. Yumurtalarını gruplar halinde 
bırakırlar ve yumurtalar ortalama beş günde açılır. Yumurtadan çıkan larvalar yeşil kabuk içerisinde 
beslenerek kabuk dokusuna zarar verir. Larva süresi çevre koşullarına bağlı olarak 3-5 hafta sürer. İleriki 
aşamalarda sert kabuğun görünüşünü bozdukları gibi meyve içine de zarar verebilirler. Zararlı yılda bir döl 
verir. 

 

 
 

 

Yaprakbitleri (Choromaphis juglandicola, Callaphis juglandis) :  

 

Ergin bireyler sarı renkli ve 1.5-2.0 mm boyundadır. Cevizde zararlı olan her iki yaprakbiti türünün yaşam 
çemberi birbirine benzer olup populasyon içerisinde kanatlı ve kanatsız ergin bireylere rastlanabilir. Kışı 
yumurta halinde geçirirler ve ilkbaharda yumurtalardan çıkan bireylerin tamamı dişi bireylerden oluşur ve 
yaz boyunca döllemsiz olarak canlı yavru doğurmak suretiyle çoğalırlar. Günlük ışıklanma süresi, sıcaklık, 
besin durumu gibi faktörlere bağlı olarak sonbaharda yumurta bırakacak bireyler oluşur ve kış yumurtaları 
bırakılır. Çevre koşullarına bağlı olarak bir yılda çok sayıda döl verirler. Yapraklarda bitki özsuyu ile 
beslenen yaprakbitleri ceviz ağaçlarının gelişmesini yavaşlatarak kalite ve verimi olumsuz etkiler. 
Yaprakbiti yoğunluğunun ilkbaharda yükselmesi durumunda meyve iriliğinde bir düşüş görülürken, yaz 
aylarında görülecek yüksek yaprakbiti yoğunluğu meyve içlerinin buruşmasına neden olmaktadır. Aynı 
zamanda salgıladıkları tatlımsı madde nedeniyle fumajin oluşumuna neden olurlar. 
 

Mücadelesi: Yaprakbiti türlerinin çok sayıda doğal düşmanı bulunmakta ve bunlar zararlıyı genelde baskı 
altına alabilmektedir. Zararlıya karşı ilaçlı mücadeleye karar verirken yararlı türlerin yoğunluğu dikkate 
alınmalıdır.  
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Avrupa Kırmızı Örümceği (Panonychus ulmi) :  
 

Avrupa kırmızı örümceğinin ergin dişi bireyleri koyu kırmızı renkli, ortalama 0.8 mm boyunda, yumurtaları 
kiremit kırmızısı renkte, soğan biçiminde ve üzerinde bir sapçık bulunur. Kışı yumurta döneminde ağaçların 
dal ve dalcıklarında geçirir. İlkbaharda yumurtadan çıkan larvalar taze sürgünlere geçerek yaprakların bitki 
özsuyunu emmek suretiyle beslenmeye başlar. Ergin hale geldikten sonra yumurtalarını yaprakların alt 
yüzeylerine bırakırlar. Beslenme yerlerinde ağ oluşturmazlar. Bir yıldaki döl sayısı 8- 9’u bulur. 
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Mücadelesi: Avrupa kırmızı örümceğine karşı ilaçlı mücadeleye karar vermeden önce doğal düşmanlarının 
yoğunluğu dikkate alınmalıdır. İlaçlı mücadelesinde ise yoğunluğu yaprakçık başına 3- 5 bireyi geçtiğinde 
uygun bir akarisit ile uygulama yapılmalıdır. 
 

 

İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae):  

 

İki noktalı kırmızı örümcek erginlerinde renk yeşilimsi veya kahverengimsi yeşildir. Yumurtaları açık sarı 
renkte, şeffaf ve yuvarlaktır. Kışı ergin dişi dönemde ağaçların gövdelerinde ağaç kabuklarının altında, yere 
dökülmüş yaprak kalıntıları arasında geçirir ve ilkbaharda mart ayından itibaren kışlak yerlerinden çıkarlar. 
Yaprakların alt yüzeyinde bitki özsuyunu emmek suretiyle beslenir ve ağacın zayıflamasına neden olur. 
Beslenme yerinde yoğun bir şekilde ağ örer. Çevre koşullarına bağlı olarak yılda 10- 15 döl verebilir. 
 

Mücadelesi: Diğer zararlılara karşı gereksiz ilaç uygulamalarından kaçınılmalıdır. Yoğunluğu yaprakçık 
başına 3- 5 bireyi geçtiğinde uygun bir akarisit ile uygulama gerekebilir. 
 

 

Kabuklubit ve Koşniller:  

 

Cevizlerde zararlı olan kabuklubit ve koşnil türleri, San jose kabuklu biti (Quadraspidiotus perniciosus) ve 

Kahverengi koşnil (Parthenolecanium corni)’dir.  
San jose kabuklu bitinin ergin dişilerinin kabukları esmer renkli ve 1.7- 2.0 mm çapındadır. Zararlının 
bulunduğu dalın kabuğundan boyuna bir kesit alındığında kan kırmızısı emgi lekeleri ortaya çıkar. Kışı 
birinci dönem larva halinde geçirir ve yılda üç döl verir. Ağaçların gövde, dal, yaprakçık, sürgün, tomurcuk 
ve meyvelerinde bitki özsuyunu emmek suretiyle zararlı olur. Emgi esnasında toksik madde salgılar ve 
ağacın zayıflamasına neden olur. Mücadelesinde, budama esnasında zararlı ile bulaşık olan dallar kesilerek 
bahçeden uzaklaştırılmalı, bahçe kurulurken temiz fidan kullanılmalıdır. Zararlıya karşı gerekmesi 
durumunda kış mücadelesi yapılabileceği gibi, erken ilkbaharda ve yaz aylarında da larva döneminde 
ilaçlamalar yapılabilir. 
Kahverengi koşnil ergin dişilerinin kabuk çapı 3.5 mm kadardır ve kahve renklidir. Kışı ağaçların genç dal 
ve sürgünlerinde ikinci dönem larva halinde geçirir. Yılda bir döl veren zararlı yaprakçık, dal ve sürgünlerde 
bitki özsuyunu emmek suretiyle zararlı olur. Aynı zamanda salgıladığı tatlımsı madde nedeniyle fumajin 
oluşumuna neden olur. Gerek bitki özsuyunu emmesi gerekse fumajin oluşturması nedeniyle ağaçların 
sürgün ve dalları gelişemez, yapraklar dökülür ve ağacı zayıflatarak verimi olumsuz yönde etkiler. 
Mücadelesinde koşnil ile bulaşık dallar budama esnasında bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Yoğun olarak 
bulunan bahçelerde yumurtalarının yarıdan fazlasının açıldığı dönemde larvalarına karşı ilaç uygulaması 
yapılmalıdır. 
 

 Kahverengi koşnil (Parthenolecanium corni) 
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FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Fındık ülkemizde binlerce yıldan beri yetiştirilmektedir. Bir tarım üründen çok Karadeniz 
Bölgesi insanı için bir yaşam tarzıdır. 4.000.000’dan fazla insanı ilgilendirmektedir. 
Günümüzde dünya üretiminin %70-75’ini tek başına gerçekleştirmektedir. Son 600 yıldan beri 
ihraç edilmektedir. Geleneksel ihraç ürünüdür. Dünya ihracatının yaklaşık %70-75’ni 
karşılamaktadır. Genellikle çerezlik olarak tüketilir. Bunun yanında kıyılmış, dilimlenmiş, un, 
püre şeklinde pasta, şekerleme ve çikolata sanayinde ham madde olarak kullanılır. Son yıllarda 
yağı da tüketilmektedir. 
 
Fındık meyesi yüksek kalorilidir (634 kal/100g). Bunun büyük kısmı içerdiği yağdan (%80) 
kaynaklanır. Bu yağ yüksek oranda oleik, linoleik ve linolenik asitler gibi doymamış yağ 
asitlerini içerir. Ayrıca fiber, vitaminler (Folat, E Vitamini) ve mineral maddeler bakımından 
zengindir. Sodyum içeriği düşüktür. Bakır ve Mangan bakımından zengindir. Gluten 
bulunmadığı için çölyak hastaları tüketebilir. 
 
 
Sistematik 
Talım:       Fagales (Kayıngiller) 
Familya:   Betulacea (Betula veya Huşgiller Familyası) 
Cins:      Corylus 
 
Bu cins içindeki türlerin türlerin sınıflandırılması temel olarak zuruf yapısı ve şekline dayanır. 
Bitkiler kışın yaprağını döker. Monoecious çiçek yapısına sahiptir ve rüzgarla tozlanır. Bütün 
türler diploid kromozam yapısına sahiptir (2n=2x=22). Kromozomlar çok küçüktür. Bütün 
türlerin meyvesi yenir. Ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan tür Corylus avellana’dır. Bu 
tür kültür fındığı veya Avrupa fındığı olarak bilinmektedir. Türler çalı veya tek gövde şeklinde 
yetişir. 
 
Çalı formunda yetişenler: 
Avellana Grubu:  C. avellana, C. maxima*, C. americana, C. heterophylla  
Cornuta Grubu:  C. cornuta, C. californica, C. sieboldiana.  
Ağaç formunda yetişenler; 
Colurna grubu:  C. colurna, C. jacquemontii, C. ferox, C. chinensis, C. fargesii 
 
Corylus colurna gibi bazı türler özellikle Avrupa’da park ve bahçelerde süs ağacı olarak 
kullanılır. C. avellana contorta, C. avellana purpurea veya pendula gibi formları süs bitkisi 
olarak kullanılır. 
 
 
Fındık Türlerinin Yayılış Alanı 
Fındık türülerinin doğal yayılma alanı kuzey yarı kürenin ılıman bölgeleri olup geniş bir alana 
yayılmıştır. Kültür fındığının (Corylus avellana) anavatanı Karadeniz kıyılarıdır. Buradan 
Yunanistan’a ve İtalya’ya daha sonra Fransa’ya, İngiltere ve Almanya’ya götürülmüştür. 
Amerika kıtasının keşfinden sonra göçmeler tarafından buraya götürülmüştür. Fındık 
yetiştiriciliği özel iklim koşulları gerektirmektedir. Bu nedenle üretim genellikle Karadeniz, 
Akdeniz veya Pasifik Okyanusu gibi büyük su kütlelerinin yakınlarında yoğunlaşmıştır.  
 
 
 
 



Üretim  
Günümüzde önemli üretici ülkeler Türkiye, İtalya, ABD, Gürcistan, Azerbaycan ve 
İspanya’dır. Çin ve İran da üretimi artan ülkelerdendir. Dünya fındık alanları ve üretimi artan 
bir eğilim içindedir.. 
 
 

 
 
 
 
Ülkemizde üretim alanı yaklaşık 701.000 hektara ulaşmıştır Ülkemizde İstanbul’un 
doğusundan Gürcistan sınırına kadar sahil boyunca fındık yetiştirilir. Çiftçi Kayıt Sistemi`ne 
göre Türkiye’de 43 ilde fındık yetiştirilmektedir. Ancak ticari üretimin tümüne yakını 16 ilde 
gerçekleştirilmektedir. 
 
1. Standart Bölge:  Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin 
2. Standart Bölge:  Samsun, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, Tokat, Bolu, Düzce, Bartın, 

Sakarya, Zonguldak, Kocaeli 
 
Deniz seviyesinden itibaren 3 yükseklikte (kolda) yetiştiricilik yapılır. Sahilden itibaren 
yaklaşık 30km içeriler kadar girer 
 
 Sahil kolu :  0-250m 
 Orta kol: 250-500m 
 Yüksek kol: 500-750m (Bazen 1000m’lere kadar çıkar)  
 



 
 
 
  



 
Morfolojik Özellikler 
Bitki 
Türk fındık çeşitleri çalı formunda gelişir. Boyu genellikle 3m kadardır. Bununla birlikte 
Avrupa ülkeleri ile ABD’de tek gövdeli yetiştiricilik yapılmaktadır ve ağaçlar 6 m’ye kadar 
boylanabilmektedir. Bol miktarda dip sürgünü yapar. Saçak ve yüzlek köklüdür.  
 
Yaprakları yuvarlak veya hafif uzunca ve kalp şeklindedir. 10-12 cm uzunlukta ve 8-10cm 
genişliktedir. Kenarları dişlidir. Tomurcuklar yıllık sürgünler üzerinde Haziran ayından itibaren 
oluşmaya başlar. Yumurta biçiminde ve yeşil renktedir.  
 
Zuruf meyveyi dıştan saran bir çeşit yapraktır. Büyüklüğü ve şekli çeşitlere göre değişir. Yeşil 
renklidir ve olgunlaşan meyvelerde sararıp kızarır. Yerli çeşitlerimizde genellikle uzun ve 
meyveyi kavrayıcıdır. Yabancı çeşitlerde zuruf kısa olduğu için olgunlaşan meyveler yere 
dökülür ve yerden mekanik hasat yapılır. 
 
Erkek çiçekler (püs, kedicik) , Haziran ayında yaprak koltuklarında oluşmaya başlar. Silindirik 
başaklar halindedir ve 6-12 cm uzunluğundadır. Bir ana çiçek ekseni üzerine dizilmiş 200 kadar 
çiçekten oluşur. Erkek çiçek salkımı da denir. Kasım ayından itibaren olgunlaşır (fenerlenme). 
Bir erkek çiçek salkımı 4-5 milyon çiçek tozu verebilir 
 
Dişi çiçekler (karanfil), dişi çiçek tomurcuklarının içinde yer alır. Haziran ayında oluşmaya 
başlar. Bir tomurcuktan 2-24 adet stil çıkar. Dişi çiçekler Kasım ayından itibaren görülmeye 
başlar. Stiller tomurcuktan dışarı çıkmaya başladığı andan itibaren reseptiftir ve çiçek tozu 
kabul eder. 40 gün kadar reseptif kalabilirler. Stillerin bütün yüzeyi stigma görevi görür. 
Yumurtalık iki karpellidir ve her birinde bir ovul bulunur. Genellikle ovullerden birisi gelişir. 
Her ikisi de gelişirse ikiz iç oluşur. 
 
Tozlanma Kasım-Aralık aylarında başlar ve Mart ayına kadar devam eder. Rüzgarla tozlanır. 
Fındıkta sporofitik çiçektozu uyuşmazlığı görülür. Yaklaşık 33 allel belirlenmiştir. Tozlanma 
döneminde ovul (tohum taslağı) gelişmemiştir. Çiçek tozu çim borusunu oluşturur ve 
yumurtalığın üst kısmına ulaşır. 3-5 ay bekler. Döllenme Mayıs ortalarında gerçekleşir. 
Partenokarpi yoktur. Tohum oluşumu için döllenme şarttır. Olgunlaşma Ağustos’un başında 
gerçekleşir. Yeterli bir tozlanma için bahçede %10 oranında tozlayıcı bulundurulmalıdır. 
 
Çiçek ve meyve dökümleri 
1- İlkbahar dökümleri: Mart -Nisan- Mayıs aylarında görülür. Tozlanmayan veya döllenmeyen 
karanfillerin dökümü olarak gerçekleşir. Şiddeti çeşide ve ekolojiye göre değişir 
 
2- Yaz dökümleri: Çotanak dökümü olarak bilinir. Haziran ve Temmuz aylarında görülür. 
Yumurtalık oluşmuş ve dış kabuk sertleşmiştir. Embriyo aborsiyonu, beslenme yetersizliği 
veya kuraklık nedeniyle oluşur. 
 
Fındık meyvesi aslında tohumdur. Dış kabuğu şekline uygun olarak yuvarlak, sivri veya badem 
şeklindedir. Tohumun üzerinde sarı-kahverengi veya kırmızı zar (testa) bulunur.  Tohum bir 
göbek bağı ile kabuğa bağlıdır. Gerçek meyvedir. Perikarp odunlaşmış ve kurumuştur (kabuk) 
 
 
 
 



Türk ve Yabancı Fındık Çeşitleri 
 
 

Pomolojik sınıflandırma 
 
 

 
 
 
 

  



 
 

 
 
 



 
 
 
 

ABD’de melezleme ıslahı le gel şt r len yen  çeş tler 
Çeş t  Yıl 
W llamette  1990 
Lew s 1997 
Clark  1999 
Sant am 2005 
Sacajawae 2006 
Yamh ll 2008 
Jefferson 2009 
Dorr s 2012 
Wepster 2013 
McDonald 2014 
 

 

 
  
 
  



 
ABD’de melezleme ıslahı ile geliştirilen Tozlayıcılar 

 
VR4-31 1990 
VR11-27 1990 
VR20-11 1990 
VR23-18 1990 
Gamma 2002 
Delta  2002 
Epsilon 2002 
Zeta   2002 
Eta  2009 
Theta  2009 
York  2011 
Felix  2011 

 
  



 
İklim İstekleri 
Fındık, nemli ılıman iklim meyve türüdür. Ülkemizde en iyi Karadeniz Bölgesinde yetişir. 
Uygun yetiştirme alanları; yıllık ortalama sıcaklığın 13°C - 16°C olduğu,  kışın sıcaklığın -8°C, 
-10°C’den aşağı düşmediği, yazın sıcaklığın 36°C, 37°C’yi geçmediği, yıllık yağış miktarının 
750 mm’nin üzerinde olduğu ve yağışın aylara dengeli dağıldığı yerlerdir. Çiçeklenme ve 
tozlanma kış aylarında gerçekleştiği için düşük sıcaklıklar önemlidir. Karanfiller ve anter 
içindeki çiçek tozları -8°C’den itibaren zarar görmeye başlar. Soğuklama isteği çeşitlere göre 
350-1050 saat arasında değişir. Tozlanma döneminde görülen uzun süreli yağışlar ve sisli 
havalar tozlanmayı engeller. Yüksek nemden hoşlanır ve Haziran-Temmuz aylarında hava nispi 
neminin %60’dan az olmaması istenir. Kuraklığa hassastır. 
 
Toprak İstekleri 
Köklerin büyük kısmı yaklaşık 60 cm’lik derinlikte oluşur. Yüzeysel veya kayalık araziler, altta 
geçirimsiz tabaka bulunan topraklar ile killi ve ağır topraklar uygun değildir. Besin 
maddelerince zengin, tınlı, humuslu topraklar ile alüvyal ve geçirgen topraklarda iyi büyür. 
Hafif asidik (pH’sı 6-6.5) topraktan hoşlanır. Daha asidik topraklarda kireçleme yapılarak pH 
yükseltilmelidir. Karadenizin sahil bölgesinde özellikle yüksek taban suyuna dikkat edilmeli ve 
gerekiyorsa drenaj yapılmalıdır. Üst kesimlerde arazi genellikle %40 veya daha fazla eğimli 
olduğu için teraslar oluşturulmalıdır. 
 
Bahçe Tesisi 
Ülkemizde geleneksel olarak Ocak dikim şekli uygulanır. Ocak dikimi daha çok düz araziler 
için uygundur. Ocak, 120 cm’lik bir daire etrafına dikilmiş 4-6 bitkiden oluşur. Ocaklar arası 
mesafe: kuvvetli topraklarda 5-6m ve zayıf topraklarda 4-5m uygulanır.  Ocak için 60cm 
derinliğinde çukur açılır. Çukurun kenarlarına karşılıklı olarak 6 fidan dikilir. Tüplü veya çıplak 
köklü fidan kullanılabilir. Kök ve gövde kısaltması şeklinde dikim budaması gerçekleştirilir. 
 
Şekil verme: Temel olarak doruk dallı terbiye sistemi uygulanır. İlk yıl fidanlara müdahale 
edilmez.  İkinci yıl ilkbahar başında fidanlar toprak seviyesinden kesilir. Gelişen sürgünlerden 
kuvvetli olan bırakılır, diğerleri çıkartılır. Üçüncü yılın başında sürgünde 1m yüksekten tepe 
vurma yapılır.  Sonbaharda birinci katı oluşturmak üzere gelişen sürgünlerden 2 tanesi bırakılır, 
diğerleri kesilir. Dördüncü yıl ilkbaharda birinci katı oluşturacak 2 dal 60-70cm’den kesilir.  
 
Verim budaması: Bitkilerde öncelikle dip sürgünleri çıkarılır. Hastalıklı, kurumuş veya 
kırılmış dallar çıkarılır. Ocak içinde sıklaşmaya neden olan dallar çıkarılır. 
 
Yenileme budaması: Ocaklardaki bitkilerde verimlilik dikimden 25-40 yıl sonra azalmaya 
başlar. Verimden düşen bitkiler sıra ile dipten kesilir. Yeni çıkan bir sürgün yenileme dalı 
olarak bırakılır ve yeni bitki oluşturulur. Bu bitkilerden 10-15 yıl ürün alınır. Daha sonra 
verimden düşen bitkiler (dallar) kesilerek çıkarılır. Kesilen her dal için dipten çıkan bir sürgün 
bırakılır ve yeni bitki oluşturulur. Bu döngü bu şekilde devam ettirilir. Böylece bahçede 
sürekli olarak verimlilik azalmadan yenileme yapılır. 
 
Çoğaltma 
Tohum: Islah çalışmaları 
Daldırma: Basit  (adi) daldırma, tepe daldırma 
Aşı: Yongalı göz aşısı, dilcikli aşı  (hot callusing / 27oC aşı yerinin ısıtılması) 
Çelik: Odun, yarı odun çelikleri 
Doku kültürü: 



 
Gübreleme / Sulama 
 
Hasat 
Üretim maliyetleri içinde en büyük payı hasat (toplama) masrafları oluşturur. Fındık, bahçenin 
bulunduğu yerin deniz seviyesinden yüksekliğine göre Ağustos başı ile Ağustos sonu arasında 
hasat edilir. Hasat tarihini devlet ilan eder. 
Olgunluk kriterleri: Zurufun sararıp kızarması, Meyvenin zuruf içinde oynamaya başlaması ve 
meyvenin zuruftan kolaylıkla ayrılması, Meyve kabuğunun ¾’ünün kızarması, Dalın 
sallandığında meyvelerin %75’inin dökülmesi.  
 
Hasat elle yapılır. Bazen çotanakların yere düşmesi beklenir ve yerden toplanır. Fındıklar 10-
15 cm kalınlığında serilerek güneşte kurutulur. Daha sonra patozla zuruflardan ayrılır ve tekrar 
kurutulur. Nem, kabuklu meyvede %12’ye ve tohumda %6’ya düşürülür. Toplam kurutma 
süresi 15-20 günü kadardır. Ülkemizde fındık işleme sanayi oldukça gelişmiştir ve ileri 
teknoloji kullanılmaktadır. Üretimin her aşamada fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testlerle 
kontrol edilmektedir. Ürünler el değmeden ambalajlanır ve tüketiciye ulaştırılır. 
 
 
Hastalık ve zararlılar 
Hastalıklar:  
Bakteriyel yanıklık, Külleme, Dal kanseri, Mozaik virüsü Armillaria kök çürüklüğü, EFB 
(Eastern Filbert Blight), Brown stain 
 
Zararlılar 
Fındık kurdu (curculio nucum): Sarıkaramuk ve Karakaramuk Zararı,  
Fındık kozalak akarları (Phytoptus avellanae), Fındık kokarcası (Palomena prasina) Fındık 
gal sineği (Mikomyia coryli kieffer), Dalkıran (Xyleborus dispar Fabricius) 
 
  



 
 
Fındığın üretim ve pazarlama sorunları 
 
Üretim sorunları 
Verim düşüklüğü: Yaşlı ve çok sık dikilmiş bahçeler, Tozlayıcı noksanlığı, Bakım işlemlerinde 
yetersizlikler (Budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele vb.), Yetersiz toprak 
derinliği (Özellikle Doğu Karadeniz), Eğimli alanlar, Periyodisite, ilkbahar geç donları, 
kuraklık vs. 
 

Eğilimli arazilerde, daha yaşlı fındık ocakları ile üretim yapılan Doğu bölgesi ve nispeten 
düz-taban arazilerde, yeni fındıklıklarda üretim yapılan Batı bölgesi arasında verim, 
maliyet ve karlılık farkı oluşmaktadır. 
 
Periyodisite: Fındık bitkileri meyilli olmakla birlikte özellikle yetersiz bakım koşulları 
nedeniyle kısmen periyodisite görülebilmektedir 

 
İlkbahar geç donları: Bazı yıllarda üretim yaklaşık yarıya kadar düşebilmektedir (2014 
yılı). Diğer iklimsel olaylar (Kuraklık, uzun ve yağışlı geçen tozlanma dönemi) ve 
külleme hastalığı gibi nedenlerle verim azalmaktadır. 

 
Örnek: 
2011 yılında uzun ve serin geçen tozlanma dönemi nedeniyle verim yaklaşık  %50 
civarında azalmıştır. 2016 yılında özellikle külleme hastalığı nedeniyle verim yaklaşık  
%50 civarında azalmıştır. 

 
Pazarlama sorunları; 
Araka arkaya yüksek rekolte yıllarında iç tüketim ve ihracat sonrasında kalan fazla fındığın 
depolarda stoklanması.Her ne kadar 2-3 yıl satılamayan fındık yağa işlenerek tüketime 
sunulmakta ve ürün değerlendirilmekteyse de ürün zararına işlenmekte ve katma değer kaybına 
uğramaktadır. Şöyleki; 
 
1 kg kabuklu fındık fiyatı 5TL (2011) 
2 kg fındıktan 1 kg iç fındık elde edilir  
1 kg kavrulmuş fındık fiyatı 20 TL 
 
******************** 
 
1 kg yağ 2 kg fındıktan çıkar = 10 TL  
1kg yağ market satış fiyatı =   5-6 TL 



UYGULAMA NOTLARI 
FINDIK ÇEŞİTLERİNDE POMOLOJİK ANALİZLER 

 

 

Materyal: Tombul ve/veya Palaz, Foşa, Sivri, Mincane, Uzunmusa, Çakıldak, İncekara, Kalınkara 

fındık çeşitlerinin meyveleri 

Örnek alımı: Pomolojik analizler için çeşide özgü özellikleri taşıyan meyveler (boş, çürük, kurtlu, 

aşırı büyük, aşırı küçük meyveler hariç) içerisinden 30 adet meyve tesadüfen seçilerek 

örnek alınır. Beyazlatma oranı belirlenirken 50 adet meyve tesadüfen seçilerek örnek alınır.   

 
 
Kabuklu meyve analizleri: 
Meyve uzunluğu (mm): Meyvenin tablası ile uç kısmı arasındaki mesafe kumpas ile ölçülerek 

belirlenir. 
Meyve genişliği (mm): Meyvenin iki kotiledon birleşme çizgisi (sütur) arasındaki en geniş mesafe 

kumpas ile ölçülerek belirlenir. 
Meyve kalınlığı (mm): Meyvede kotiledon birleşme çizgisine (sütur) dik olan iki yanak arasındaki 

en geniş mesafe kumpas ile ölçülerek belirlenir. 

 Meyve şekil indeksi: Meyvenin uzunluğunun, genişlik ve kalınlık ortalamasına oranlanması ile 

belirlenir. 

Meyve şekil indeksi =    Uzunluk (mm) /  [[Genişlik (mm) + Kalınlık (mm)] / 2] 

 

Meyve basıklık indeksi: Meyve genişliğinin kalınlığına oranlanması ile belirlenir. 

Çıtlak meyve oranı (%): Kabuklu meyvede sütur çizgisinin meyvenin uç kısmında birleştiği 

noktada açıklık varsa bu meyveler ‘çıtlak meyve’ olarak kabul edilir. Bunların toplam 

meyve sayısına oranı belirlenir. 

Meyve ağırlığı (g): Kabuklu meyve hassas terazide tek tek tartılarak belirlenir. 

Kabuk kalınlığı (mm): Kabuğu kırılan meyvelerde, tabla ile uç kısmının tam ortasındaki kabuk 

kalınlığı kumpas yardımıyla ölçülerek belirlenir 

 

 



İç meyve analizleri: 
İç ağırlığı (g): Kabuğu kırılan meyvenin çıkarılan içinin hassas terazide tartılması ile belirlenir.  

İç oranı (Randıman, %): İç ağırlığının kabuklu meyve ağırlığına oranlanması ile belirlenir. 

İç Oranı (%) = [ İç Ağırlığı (g) / Kabuklu meyve Ağırlığı (g) ] x 100 

 

İç uzunluğu (mm): İç meyvede tabla ve uç kısmı arasındaki mesafe kumpas ile ölçülerek 

belirlenir. 

İç genişliği (mm): İç meyvede iki kotiledon birleşme çizgisi (sütur) arasındaki en geniş mesafe 

kumpas ile ölçülerek belirlenir.  

İç kalınlığı (mm): Kotiledon birleşme çizgisine (sütur) dik olan iki yanak arasındaki en geniş 

mesafe kumpasla ölçülerek belirlenir. 

İç Basıklık İndeksi: İç genişliğinin iç kalınlığına oranlanması ile belirlenir. 

Sağlam iç oranı (%): Sert kabuk içini tamamen doldurmuş, kusursuz ve sağlam iç adedinin toplam 

meyve adedine oranlanması ile belirlenir. 

 

Beyazlama oranı (Zar atma, %): Meyve içinin petri kaplarında etüvde 175°C’de 15-20dk 

sıcaklık uygulaması sonrasında elde ovalanarak tam beyazlayan iç oranı hesaplanır. 

Testa Lifliliği: Sert kabuğun iç yüzeyindeki kahverengi lifli dokunun, meyve içinin dış yüzeyine 

yapışık kalma durumu (testa lifliliği) lifsiz, az lifli, lifli ve çok lifli olmak üzere 

sınıflandırılır. 

Göbek Boşluğu (mm): İç meyve, kotiledon birleşme çizgisine dik olacak şekilde bir bistüri ile 

ortadan ikiye bölünecek ve açığa çıkan göbek boşluğunun en geniş kısmı kumpasla ölçülerek 

belirlenir. 



Fındık Bitkisinin Morfolojik Özellikleri 
 
Türk fındık çeşitleri çalı formunda gelişir. Boyu genellikle 3m kadardır. Bununla birlikte 
Avrupa ülkeleri ile ABD’de tek gövdeli yetiştiricilik yapılmaktadır ve ağaçlar 6 m’ye kadar 
boylanabilmektedir. Bol miktarda dip sürgünü yapar. Saçak ve yüzlek köklüdür.  
 
Yaprakları yuvarlak veya hafif uzunca ve kalp şeklindedir. 10-12 cm uzunlukta ve 8-10cm 
genişliktedir. Kenarları dişlidir. Tomurcuklar yıllık sürgünler üzerinde Haziran ayından itibaren 
oluşmaya başlar. Yumurta biçiminde ve yeşil renktedir.  
 
Zuruf meyveyi dıştan saran bir çeşit yapraktır. Büyüklüğü ve şekli çeşitlere göre değişir. Yeşil 
renklidir ve olgunlaşan meyvelerde sararıp kızarır. Yerli çeşitlerimizde genellikle uzun ve 
meyveyi kavrayıcıdır. Yabancı çeşitlerde zuruf kısa olduğu için olgunlaşan meyveler yere 
dökülür ve yerden mekanik hasat yapılır. 
 
Erkek çiçekler (püs, kedicik) , Haziran ayında yaprak koltuklarında oluşmaya başlar. Silindirik 
başaklar halindedir ve 6-12 cm uzunluğundadır. Bir ana çiçek ekseni üzerine dizilmiş 200 kadar 
çiçekten oluşur. Erkek çiçek salkımı da denir. Kasım ayından itibaren olgunlaşır (fenerlenme). 
Bir erkek çiçek salkımı 4-5 milyon çiçek tozu verebilir 
 
Dişi çiçekler (karanfil), dişi çiçek tomurcuklarının içinde yer alır. Haziran ayında oluşmaya 
başlar. Bir tomurcuktan 2-24 adet stil çıkar. Dişi çiçekler Kasım ayından itibaren görülmeye 
başlar. Stiller tomurcuktan dışarı çıkmaya başladığı andan itibaren reseptiftir ve çiçek tozu 
kabul eder. 40 gün kadar reseptif kalabilirler. Stillerin bütün yüzeyi stigma görevi görür. 
Yumurtalık iki karpellidir ve her birinde bir ovul bulunur. Genellikle ovullerden birisi gelişir. 
Her ikisi de gelişirse ikiz iç oluşur. 
 
Tozlanma Kasım-Aralık aylarında başlar ve Mart ayına kadar devam eder. Rüzgarla tozlanır. 
Fındıkta sporofitik çiçektozu uyuşmazlığı görülür. Yaklaşık 33 allel belirlenmiştir. Tozlanma 
döneminde ovul (tohum taslağı) gelişmemiştir. Çiçek tozu çim borusunu oluşturur ve 
yumurtalığın üst kısmına ulaşır. 3-5 ay bekler. Döllenme Mayıs ortalarında gerçekleşir. 
Partenokarpi yoktur. Tohum oluşumu için döllenme şarttır. Olgunlaşma Ağustos’un başında 
gerçekleşir. Yeterli bir tozlanma için bahçede %10 oranında tozlayıcı bulundurulmalıdır. 
 
Çiçek ve meyve dökümleri 
1- İlkbahar dökümleri: Mart -Nisan- Mayıs aylarında görülür. Tozlanmayan veya döllenmeyen 
karanfillerin dökümü olarak gerçekleşir. Şiddeti çeşide ve ekolojiye göre değişir 
 
2- Yaz dökümleri: Çotanak dökümü olarak bilinir. Haziran ve Temmuz aylarında görülür. 
Yumurtalık oluşmuş ve dış kabuk sertleşmiştir. Embriyo aborsiyonu, beslenme yetersizliği 
veya kuraklık nedeniyle oluşur. 
 
Fındık meyvesi aslında tohumdur. Dış kabuğu şekline uygun olarak yuvarlak, sivri veya badem 
şeklindedir. Tohumun üzerinde sarı-kahverengi veya kırmızı zar (testa) bulunur.  Tohum bir 
göbek bağı ile kabuğa bağlıdır. Gerçek meyvedir. Perikarp odunlaşmış ve kurumuştur (kabuk) 
 
 
 
 
Türk ve Yabancı Fındık Çeşitleri 



 
 

Pomolojik sınıflandırma 
 
 

 
 
 
 

  



 
 

 
 
 



 
 
 
 

ABD’de melezleme ıslahı le gel şt r len yen  çeş tler 
Çeş t  Yıl 
W llamette  1990 
Lew s 1997 
Clark  1999 
Sant am 2005 
Sacajawae 2006 
Yamh ll 2008 
Jefferson 2009 
Dorr s 2012 
Wepster 2013 
McDonald 2014 
 

 

 
  
 
  



 
ABD’de melezleme ıslahı ile geliştirilen Tozlayıcılar 

 
VR4-31 1990 
VR11-27 1990 
VR20-11 1990 
VR23-18 1990 
Gamma 2002 
Delta  2002 
Epsilon 2002 
Zeta   2002 
Eta  2009 
Theta  2009 
York  2011 
Felix  2011 

 
  



 
İklim İstekleri 
Fındık, nemli ılıman iklim meyve türüdür. Ülkemizde en iyi Karadeniz Bölgesinde yetişir. 
Uygun yetiştirme alanları; yıllık ortalama sıcaklığın 13°C - 16°C olduğu,  kışın sıcaklığın -8°C, 
-10°C’den aşağı düşmediği, yazın sıcaklığın 36°C, 37°C’yi geçmediği, yıllık yağış miktarının 
750 mm’nin üzerinde olduğu ve yağışın aylara dengeli dağıldığı yerlerdir. Çiçeklenme ve 
tozlanma kış aylarında gerçekleştiği için düşük sıcaklıklar önemlidir. Karanfiller ve anter 
içindeki çiçek tozları -8°C’den itibaren zarar görmeye başlar. Soğuklama isteği çeşitlere göre 
350-1050 saat arasında değişir. Tozlanma döneminde görülen uzun süreli yağışlar ve sisli 
havalar tozlanmayı engeller. Yüksek nemden hoşlanır ve Haziran-Temmuz aylarında hava nispi 
neminin %60’dan az olmaması istenir. Kuraklığa hassastır. 
 
Toprak İstekleri 
Köklerin büyük kısmı yaklaşık 60 cm’lik derinlikte oluşur. Yüzeysel veya kayalık araziler, altta 
geçirimsiz tabaka bulunan topraklar ile killi ve ağır topraklar uygun değildir. Besin 
maddelerince zengin, tınlı, humuslu topraklar ile alüvyal ve geçirgen topraklarda iyi büyür. 
Hafif asidik (pH’sı 6-6.5) topraktan hoşlanır. Daha asidik topraklarda kireçleme yapılarak pH 
yükseltilmelidir. Karadenizin sahil bölgesinde özellikle yüksek taban suyuna dikkat edilmeli ve 
gerekiyorsa drenaj yapılmalıdır. Üst kesimlerde arazi genellikle %40 veya daha fazla eğimli 
olduğu için teraslar oluşturulmalıdır. 
 
Bahçe Tesisi 
Ülkemizde geleneksel olarak Ocak dikim şekli uygulanır. Ocak dikimi daha çok düz araziler 
için uygundur. Ocak, 120 cm’lik bir daire etrafına dikilmiş 4-6 bitkiden oluşur. Ocaklar arası 
mesafe: kuvvetli topraklarda 5-6m ve zayıf topraklarda 4-5m uygulanır.  Ocak için 60cm 
derinliğinde çukur açılır. Çukurun kenarlarına karşılıklı olarak 6 fidan dikilir. Tüplü veya çıplak 
köklü fidan kullanılabilir. Kök ve gövde kısaltması şeklinde dikim budaması gerçekleştirilir. 
 
Şekil verme: Temel olarak doruk dallı terbiye sistemi uygulanır. İlk yıl fidanlara müdahale 
edilmez.  İkinci yıl ilkbahar başında fidanlar toprak seviyesinden kesilir. Gelişen sürgünlerden 
kuvvetli olan bırakılır, diğerleri çıkartılır. Üçüncü yılın başında sürgünde 1m yüksekten tepe 
vurma yapılır.  Sonbaharda birinci katı oluşturmak üzere gelişen sürgünlerden 2 tanesi bırakılır, 
diğerleri kesilir. Dördüncü yıl ilkbaharda birinci katı oluşturacak 2 dal 60-70cm’den kesilir.  
 
Verim budaması: Bitkilerde öncelikle dip sürgünleri çıkarılır. Hastalıklı, kurumuş veya 
kırılmış dallar çıkarılır. Ocak içinde sıklaşmaya neden olan dallar çıkarılır. 
 
Yenileme budaması: Ocaklardaki bitkilerde verimlilik dikimden 25-40 yıl sonra azalmaya 
başlar. Verimden düşen bitkiler sıra ile dipten kesilir. Yeni çıkan bir sürgün yenileme dalı 
olarak bırakılır ve yeni bitki oluşturulur. Bu bitkilerden 10-15 yıl ürün alınır. Daha sonra 
verimden düşen bitkiler (dallar) kesilerek çıkarılır. Kesilen her dal için dipten çıkan bir sürgün 
bırakılır ve yeni bitki oluşturulur. Bu döngü bu şekilde devam ettirilir. Böylece bahçede 
sürekli olarak verimlilik azalmadan yenileme yapılır. 
 
Çoğaltma 
Tohum: Islah çalışmaları 
Daldırma: Basit  (adi) daldırma, tepe daldırma 
Aşı: Yongalı göz aşısı, dilcikli aşı  (hot callusing / 27oC aşı yerinin ısıtılması) 
Çelik: Odun, yarı odun çelikleri 
Doku kültürü: 



 
Gübreleme / Sulama 
 
Hasat 
Üretim maliyetleri içinde en büyük payı hasat (toplama) masrafları oluşturur. Fındık, bahçenin 
bulunduğu yerin deniz seviyesinden yüksekliğine göre Ağustos başı ile Ağustos sonu arasında 
hasat edilir. Hasat tarihini devlet ilan eder. 
Olgunluk kriterleri: Zurufun sararıp kızarması, Meyvenin zuruf içinde oynamaya başlaması ve 
meyvenin zuruftan kolaylıkla ayrılması, Meyve kabuğunun ¾’ünün kızarması, Dalın 
sallandığında meyvelerin %75’inin dökülmesi.  
 
Hasat elle yapılır. Bazen çotanakların yere düşmesi beklenir ve yerden toplanır. Fındıklar 10-
15 cm kalınlığında serilerek güneşte kurutulur. Daha sonra patozla zuruflardan ayrılır ve tekrar 
kurutulur. Nem, kabuklu meyvede %12’ye ve tohumda %6’ya düşürülür. Toplam kurutma 
süresi 15-20 günü kadardır. Ülkemizde fındık işleme sanayi oldukça gelişmiştir ve ileri 
teknoloji kullanılmaktadır. Üretimin her aşamada fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testlerle 
kontrol edilmektedir. Ürünler el değmeden ambalajlanır ve tüketiciye ulaştırılır. 
 
 
Hastalık ve zararlılar 
Hastalıklar:  
Bakteriyel yanıklık, Külleme, Dal kanseri, Mozaik virüsü Armillaria kök çürüklüğü, EFB 
(Eastern Filbert Blight), Brown stain 
 
Zararlılar 
Fındık kurdu (curculio nucum): Sarıkaramuk ve Karakaramuk Zararı,  
Fındık kozalak akarları (Phytoptus avellanae), Fındık kokarcası (Palomena prasina) Fındık 
gal sineği (Mikomyia coryli kieffer), Dalkıran (Xyleborus dispar Fabricius) 
 
  



 
 
Fındığın üretim ve pazarlama sorunları 
 
Üretim sorunları 
Verim düşüklüğü: Yaşlı ve çok sık dikilmiş bahçeler, Tozlayıcı noksanlığı, Bakım işlemlerinde 
yetersizlikler (Budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele vb.), Yetersiz toprak 
derinliği (Özellikle Doğu Karadeniz), Eğimli alanlar, Periyodisite, ilkbahar geç donları, 
kuraklık vs. 
 

Eğilimli arazilerde, daha yaşlı fındık ocakları ile üretim yapılan Doğu bölgesi ve nispeten 
düz-taban arazilerde, yeni fındıklıklarda üretim yapılan Batı bölgesi arasında verim, 
maliyet ve karlılık farkı oluşmaktadır. 
 
Periyodisite: Fındık bitkileri meyilli olmakla birlikte özellikle yetersiz bakım koşulları 
nedeniyle kısmen periyodisite görülebilmektedir 

 
İlkbahar geç donları: Bazı yıllarda üretim yaklaşık yarıya kadar düşebilmektedir (2014 
yılı). Diğer iklimsel olaylar (Kuraklık, uzun ve yağışlı geçen tozlanma dönemi) ve 
külleme hastalığı gibi nedenlerle verim azalmaktadır. 

 
Örnek: 
2011 yılında uzun ve serin geçen tozlanma dönemi nedeniyle verim yaklaşık  %50 
civarında azalmıştır. 2016 yılında özellikle külleme hastalığı nedeniyle verim yaklaşık  
%50 civarında azalmıştır. 

 
Pazarlama sorunları; 
Araka arkaya yüksek rekolte yıllarında iç tüketim ve ihracat sonrasında kalan fazla fındığın 
depolarda stoklanması.Her ne kadar 2-3 yıl satılamayan fındık yağa işlenerek tüketime 
sunulmakta ve ürün değerlendirilmekteyse de ürün zararına işlenmekte ve katma değer kaybına 
uğramaktadır. Şöyleki; 
 
1 kg kabuklu fındık fiyatı 5TL (2011) 
2 kg fındıktan 1 kg iç fındık elde edilir  
1 kg kavrulmuş fındık fiyatı 20 TL 
 
******************** 
 
1 kg yağ 2 kg fındıktan çıkar = 10 TL  
1kg yağ market satış fiyatı =   5-6 TL 



Fındığın İklim İstekleri 
Fındık, nemli ılıman iklim meyve türüdür. Ülkemizde en iyi Karadeniz Bölgesinde yetişir. 
Uygun yetiştirme alanları; yıllık ortalama sıcaklığın 13°C - 16°C olduğu,  kışın sıcaklığın -8°C, 
-10°C’den aşağı düşmediği, yazın sıcaklığın 36°C, 37°C’yi geçmediği, yıllık yağış miktarının 
750 mm’nin üzerinde olduğu ve yağışın aylara dengeli dağıldığı yerlerdir. Çiçeklenme ve 
tozlanma kış aylarında gerçekleştiği için düşük sıcaklıklar önemlidir. Karanfiller ve anter 
içindeki çiçek tozları -8°C’den itibaren zarar görmeye başlar. Soğuklama isteği çeşitlere göre 
350-1050 saat arasında değişir. Tozlanma döneminde görülen uzun süreli yağışlar ve sisli 
havalar tozlanmayı engeller. Yüksek nemden hoşlanır ve Haziran-Temmuz aylarında hava nispi 
neminin %60’dan az olmaması istenir. Kuraklığa hassastır. 
 
Toprak İstekleri 
Köklerin büyük kısmı yaklaşık 60 cm’lik derinlikte oluşur. Yüzeysel veya kayalık araziler, altta 
geçirimsiz tabaka bulunan topraklar ile killi ve ağır topraklar uygun değildir. Besin 
maddelerince zengin, tınlı, humuslu topraklar ile alüvyal ve geçirgen topraklarda iyi büyür. 
Hafif asidik (pH’sı 6-6.5) topraktan hoşlanır. Daha asidik topraklarda kireçleme yapılarak pH 
yükseltilmelidir. Karadenizin sahil bölgesinde özellikle yüksek taban suyuna dikkat edilmeli ve 
gerekiyorsa drenaj yapılmalıdır. Üst kesimlerde arazi genellikle %40 veya daha fazla eğimli 
olduğu için teraslar oluşturulmalıdır. 
 
Bahçe Tesisi 
Ülkemizde geleneksel olarak Ocak dikim şekli uygulanır. Ocak dikimi daha çok düz araziler 
için uygundur. Ocak, 120 cm’lik bir daire etrafına dikilmiş 4-6 bitkiden oluşur. Ocaklar arası 
mesafe: kuvvetli topraklarda 5-6m ve zayıf topraklarda 4-5m uygulanır.  Ocak için 60cm 
derinliğinde çukur açılır. Çukurun kenarlarına karşılıklı olarak 6 fidan dikilir. Tüplü veya çıplak 
köklü fidan kullanılabilir. Kök ve gövde kısaltması şeklinde dikim budaması gerçekleştirilir. 
 
Şekil verme: Temel olarak doruk dallı terbiye sistemi uygulanır. İlk yıl fidanlara müdahale 
edilmez.  İkinci yıl ilkbahar başında fidanlar toprak seviyesinden kesilir. Gelişen sürgünlerden 
kuvvetli olan bırakılır, diğerleri çıkartılır. Üçüncü yılın başında sürgünde 1m yüksekten tepe 
vurma yapılır.  Sonbaharda birinci katı oluşturmak üzere gelişen sürgünlerden 2 tanesi bırakılır, 
diğerleri kesilir. Dördüncü yıl ilkbaharda birinci katı oluşturacak 2 dal 60-70cm’den kesilir.  
 
Verim budaması: Bitkilerde öncelikle dip sürgünleri çıkarılır. Hastalıklı, kurumuş veya 
kırılmış dallar çıkarılır. Ocak içinde sıklaşmaya neden olan dallar çıkarılır. 
 
Yenileme budaması: Ocaklardaki bitkilerde verimlilik dikimden 25-40 yıl sonra azalmaya 
başlar. Verimden düşen bitkiler sıra ile dipten kesilir. Yeni çıkan bir sürgün yenileme dalı 
olarak bırakılır ve yeni bitki oluşturulur. Bu bitkilerden 10-15 yıl ürün alınır. Daha sonra 
verimden düşen bitkiler (dallar) kesilerek çıkarılır. Kesilen her dal için dipten çıkan bir sürgün 
bırakılır ve yeni bitki oluşturulur. Bu döngü bu şekilde devam ettirilir. Böylece bahçede 
sürekli olarak verimlilik azalmadan yenileme yapılır. 
 
Çoğaltma 
Tohum: Islah çalışmaları 
Daldırma: Basit  (adi) daldırma, tepe daldırma 
Aşı: Yongalı göz aşısı, dilcikli aşı  (hot callusing / 27oC aşı yerinin ısıtılması) 
Çelik: Odun, yarı odun çelikleri 
Doku kültürü: 
 



Gübreleme / Sulama 
 
Hasat 
Üretim maliyetleri içinde en büyük payı hasat (toplama) masrafları oluşturur. Fındık, bahçenin 
bulunduğu yerin deniz seviyesinden yüksekliğine göre Ağustos başı ile Ağustos sonu arasında 
hasat edilir. Hasat tarihini devlet ilan eder. 
Olgunluk kriterleri: Zurufun sararıp kızarması, Meyvenin zuruf içinde oynamaya başlaması ve 
meyvenin zuruftan kolaylıkla ayrılması, Meyve kabuğunun ¾’ünün kızarması, Dalın 
sallandığında meyvelerin %75’inin dökülmesi.  
 
Hasat elle yapılır. Bazen çotanakların yere düşmesi beklenir ve yerden toplanır. Fındıklar 10-
15 cm kalınlığında serilerek güneşte kurutulur. Daha sonra patozla zuruflardan ayrılır ve tekrar 
kurutulur. Nem, kabuklu meyvede %12’ye ve tohumda %6’ya düşürülür. Toplam kurutma 
süresi 15-20 günü kadardır. Ülkemizde fındık işleme sanayi oldukça gelişmiştir ve ileri 
teknoloji kullanılmaktadır. Üretimin her aşamada fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testlerle 
kontrol edilmektedir. Ürünler el değmeden ambalajlanır ve tüketiciye ulaştırılır. 
 
 
Hastalık ve zararlılar 
Hastalıklar:  
Bakteriyel yanıklık, Külleme, Dal kanseri, Mozaik virüsü Armillaria kök çürüklüğü, EFB 
(Eastern Filbert Blight), Brown stain 
 
Zararlılar 
Fındık kurdu (curculio nucum): Sarıkaramuk ve Karakaramuk Zararı,  
Fındık kozalak akarları (Phytoptus avellanae), Fındık kokarcası (Palomena prasina) Fındık 
gal sineği (Mikomyia coryli kieffer), Dalkıran (Xyleborus dispar Fabricius) 
 
 
Fındığın üretim ve pazarlama sorunları 
 
Üretim sorunları 
Verim düşüklüğü: Yaşlı ve çok sık dikilmiş bahçeler, Tozlayıcı noksanlığı, Bakım işlemlerinde 
yetersizlikler (Budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele vb.), Yetersiz toprak 
derinliği (Özellikle Doğu Karadeniz), Eğimli alanlar, Periyodisite, ilkbahar geç donları, 
kuraklık vs. 
 

Eğilimli arazilerde, daha yaşlı fındık ocakları ile üretim yapılan Doğu bölgesi ve nispeten 
düz-taban arazilerde, yeni fındıklıklarda üretim yapılan Batı bölgesi arasında verim, 
maliyet ve karlılık farkı oluşmaktadır. 
 
Periyodisite: Fındık bitkileri meyilli olmakla birlikte özellikle yetersiz bakım koşulları 
nedeniyle kısmen periyodisite görülebilmektedir 

 
İlkbahar geç donları: Bazı yıllarda üretim yaklaşık yarıya kadar düşebilmektedir (2014 
yılı). Diğer iklimsel olaylar (Kuraklık, uzun ve yağışlı geçen tozlanma dönemi) ve 
külleme hastalığı gibi nedenlerle verim azalmaktadır. 

 
Örnek: 



2011 yılında uzun ve serin geçen tozlanma dönemi nedeniyle verim yaklaşık  %50 
civarında azalmıştır. 2016 yılında özellikle külleme hastalığı nedeniyle verim yaklaşık  
%50 civarında azalmıştır. 

 
Pazarlama sorunları; 
Araka arkaya yüksek rekolte yıllarında iç tüketim ve ihracat sonrasında kalan fazla fındığın 
depolarda stoklanması.Her ne kadar 2-3 yıl satılamayan fındık yağa işlenerek tüketime 
sunulmakta ve ürün değerlendirilmekteyse de ürün zararına işlenmekte ve katma değer kaybına 
uğramaktadır. Şöyleki; 
 
1 kg kabuklu fındık fiyatı 5TL (2011) 
2 kg fındıktan 1 kg iç fındık elde edilir  
1 kg kavrulmuş fındık fiyatı 20 TL 
 
******************** 
 
1 kg yağ 2 kg fındıktan çıkar = 10 TL  
1kg yağ market satış fiyatı =   5-6 TL 



KESTANE  YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Bir sert kabuklu meyve türüdür. At kestanesi ile yakınlığı yoktur. Büyük ağaçlar oluşturur 
(30m). Uygun koşullarda yüzyıllarca yaşayabilmektedir. Kestane meyveleri taze olarak 
tüketildiği gibi püre, konserve ve şeker şeklinde işlendikten sonra da tüketilir. Kestanenin 100 
gramı yaklaşık 200 kalori enerji verir. Karbonhidratlarca (%40-45) zengindir ve yaklaşık 
yarısını nişasta oluşturur. Protein ve yağ oranı ise %5’er seviyesindedir. Unu Güney Avrupa’da 
glutensiz ürün üretiminde kullanılır. Kestanenin çiçekleri bal üretiminde kullanılır. Dayanıklı 
olan odunundan değişik amaçlar için yararlanılır. 

Kestanenin Anavatanı ve yayılışı 

Avrupa kestaneleri Akdeniz ülkelerinin yerli bir ürünüdür. Anavatanının Anadolu olması 
ihtimali yüksektir. Adını Kastamonu’dan aldığı da söylenmektedir. Son yıllarda Macaristan 
gibi ülkelerde de yerli bir tür olduğu ve eskiden beri yetiştirildiği belirlenmiştir. Anadolu’dan 
Yunanistan’a, buradan Güney İtalya ve İspanya’ya götürülmüştür (Doğal yayılış alanı). Doğal 
yayılış alanı dışında yetiştirildiği yerler; 

 - Fransa 
 - Batı İsviçre 
 - Batı Almanya 
 - Güney Hollanda 
 - Belçika 
 - Güney İngiltere 
 - İrlanda 
 

Rakım olarak 
İspanya:       915 m 
Balkanlar:       835 m 
 Anadolu:      1390 m 
Kuzey Afrika:  1300 m 
Kafkaslar:      1800 m 

 

Anadolu’daki yayılışı: Doğu Karadeniz’den başlayarak tüm Karadeniz’e yayılır. Marmara 
çevresi ve Batı Anadolu’dan Antalya kıyılarına kadar ulaşır. Doğu Karadeniz’de 700-
800m’lerde gürgen ve kızıl ağaç gibi türlerle karışıktır. Bazen de meşçere halinde bulunur. 
1200m’lere kadar çıkar. Bartın, Karadeniz Ereğlisi ve Akçakoca-Karasu  çevresinde  küçük 
meşçere lere rastlanır. Sinop ve Kastamonu kıyı bölgelerinde dikkate değer kestane alanları 
mevcuttur. Marmara’nın Anadolu bölgesinde 400-500mden sonra 1000-1200m’lere kadar 
çıkar. Özellikle Bursa ve İnegöl kestanelikleri dikkat çeker. Batı Anadolu’da kuzeyden güneye 
inildikçe  alt sınırı yükselir. Ege’de Ödemiş’in Bozdağ ve Gölcük taraflarında 1000-1200m 
‘lere çıkar 



 
 

 
 



Sistematik 
 - Fagales 
   - Fagaceae 
     - Castanea 
       - Castanea spp 
 
 Kestanenin bilinen 13 türü vardır. Kuzey yarım kürede Asya, Güney Avrupa ve Kuzey 
Amerika’nın ılıman iklim türlerindendir 
 
 

 
 
 
 
Önemli Kestane Türleri 

1- Amerikan kestaneleri (C. dentata Borkh.): Amerika’nın doğu eyaletlerinin önemli ağaç 
türlerinden birisidir. 1800’lerin sonlarına doğru Çin’den ithal edilen tohumlarla ülkeye giren 
kanser (Endothia parasitica) büyük zarar vermiş ve bu türün1950’lere kadar neredeyse 
tamamını öldürmüştür. Bugün tek kalan ağaçlar mevcuttur. Dik ve uzun boylu ağaçlar yapar. 
Bir yaşlı sürgünleri koyu kırmızı renkli, parlak  ve üzerlerindeki oval irice tomurcuklar dışa 
yöneliktir. Yaprakları uzun dişli ve tüysüz yaprakları vardır. Meyveler çok küçük (150-320 
adet/kg), tatlı ve zar kolay soyulur. 



2- Çin Kestaneleri  (C. mollisima Bl.): Yayılıcı top ağaç formundadır.  Alt yüzü tüylü olan geniş 
ve kalın yapraklarıyla tanınır. Bir yaşlı sürgünlerin ucunda tüyler bulunur. Geniş iklim ve toprak 
koşullarına uyabilmektedir. -29oC’ye dayanabilmektedir. Endothia parasitica kanser 
hastalığına karşı dayanıklıdır. Meyve iriliği değişkendir (60-300 adet/kg). 

3- Japon Kestaneleri (C. crenata Sieb & Zucc.): Ağaçlar genellikle yayılıcı forma sahiptir. 
Farklı iklim ve topraklara dayanımı Çin kestaneleri kadar değildir. -15oC’den sonra zarar görür. 
Yaprakları dar, küçük dişli ve yaprak tabanı düzdür. Meyveleri çok iri-küçük arasında değişir. 
Tadları genellikle kötüdür. 

4- Avrupa kestaneleri (C. sativa Mill.): Genellikle dik büyüyen uzun ağaçlar oluşturur. E. 
parasitica kanser hastalığına ve soğuğa dayanım açısından farklılıklar gösterir. Yaprakları 
Amerikan kestanelerine benzerdir kenarları testere dişlidir. Ancak alt yüzleri tüylüdür. Bir yaşlı 
dalları kuvvetli, tomurcukları diğer türlerinkinden daha iri, koyu kırmızı, yuvarlak ve ovaldir. 
Meyve kabuğu kahverengi tonlarındadır. İrilik çok değişir. Çok sayıda kültür çeşidi vardır. 



Kestanenin Bitkisel Özellikleri 

Kök: kök sistemi derine giden ve kuvvetli yan kökler ile desteklenen kazık kök tipindedir.  

Gövde: Düzgün ve dik bir gövde oluşturur. Taç büyük ve yüksektir. 20-25m’ye kadar 
boylanabilen ağaçlar oluşturur. Genç ağaçlar dikine büyürken yaş ilerledikçe taç yayvanlaşır. 
Gövde botanik olarak simpodial dallanma gösterir (Yan dallar oluştuktan sonra ana eksen 
büyümesi durur, yan dallardan birkaç tanesi gelişerek ana eksenin yerini alır). Bununla birlikte 
kestane populasyonuları içinde farklı formda olan bitkiler de görülmektedir. 

Yapraklar: Kestane yaprakları geniş, uzun ve oyma testere dişlidir. Üst yüzeyleri parlak  alt 
yüzeyleri tüylüdür. Yıllık sürgünler üzerinde sarmal olarak dizilirler. Yaprak rengi soluk 
yeşilden koyu yeşile kadar değişebilir. Uzunluk ve genişlikleri, kalınlıkları ve damar sistemi 
gibi özellikler tiplere göre değişebilir. 

Çiçek yapıları, çiçeklenme ve tozlanma: 

Kestanede tomurcuklar karışık tomurcuk tipindedir.  Monoik çiçek yapısına sahiptir, erkek ve 
dişi çiçekler ağaç üzerinde ayrı ayrı yerlerde bulunur. Çiçekler ilkbahar sürgünü üzerinde 
oluşur. 

İki tip çiçek vardır.1- Erkek çiçek püskülleri: Erkek çiçeklerden oluşur. 2- Karışık eşeyli püskül: 
Üzerlerinde hem erkek çiçekler hem de dişi çiçekler bulunur. Dişi çiçekler püsküllerin alt 
kısmında, erkek çiçekler ise uç kısmında yer alır. 

Erkek çiçekler kümeler halinde püskül ekseni üzerinde dizilmiştir. Her kümeyi dıştan 3 
kademeli 6 brakte yaprak kuşatır. Her erkek çiçek ise 6 parçalı tepal tarafından çevrelenmiştir. 
Bazı çeşitlerde anterler oluşmaz veya anterler çiçek örtüsünün dışına çıkamaz. Bunlar kısa 
staminli tiplerdir. Tozlayıcılık yetenekleri yoktur. Bunlar; 

- Osmanoğlu (Bursa) 
- Mahmutmolla (Bursa) 
- Alimolla (Bursa) 
- Vakit kestanesi (Yalova-Esenköy) 
- Sarı kestane (Yalova-Esenköy) 

Hacıömer çeşidinde ise anterler görüldüğü halde uzun staminli tipler  gibi iyi bir çiçeklenme 
göstermez ve tozlayıcı olarak önerilmez. 

Dişi çiçekler, genellikle 3’ü bir arada küme şeklinde bulunur. Kümelerin etrafı brakte 
yapraklarından oluşan bir kapsül ile çevrelenmiştir. Bu kapsül büyüyerek kirpi denilen dikenli 
yumakları oluşturur.  (Yumak= kapsül= kupula = kirpi = top). Her dişi çiçekte 6-9 karpel ve her 
karpelde iki tohum taslağı vardır. Her karpele inen bir stil bulunur. Normal tozlanma ve 
döllenme koşullarında yumak içindeki her üç meyve de gelişir. 

Döllenme Biyolojisi: 

Kestanede çiçeklenme genellikle Mayıs sonu-Haziran ayı içinde gerçekleşir. Ağaç üzerinde 
önce erkek çiçekler, sonra karışık eşeyli püsküllerdeki dişi çiçekler ve ardından bu püskülerdeki 
erkek çiçekler açar. Kestanenin yenilen kısmı tohumdur ve tohum oluşumu için döllenme 
zorunludur. Kestaneler kendiyle uyuşmaz kabul edildiğinden bahçe içinde 1/8-1/10 oranında 
uyuşur tozlayıcı çeşit bulundurulmalıdır. Tozlayıcı çeşit ve esas çeşit aynı zamanda 
çiçeklenmelidir. Kestanede xenia görülür. Tozlayıcı baba tohum kalitesini çok etkiler. 



Kestaneler rüzgarla tozlanır ve etkili bir tozlanma için tozlayıcı ağaçlar 60 m’den daha uzağa 
yerleştirilmemelidir. Genellikle her üçüncü sıradaki üçüncü ağacın tozlayıcı ağaç olarak 
dikilmesi yeterli bir tozlanma sağlar. 

 

 
 

 



 
 

 



Ekolojik İstekleri 

İklim istekleri 

Kestane nemli ve ılıman iklimi seven bir meyve türüdür ve genellikle gölgeyi sever. Kış 
aylarında -30°C’ye kadar dayanabilir. İlkbahar geç ve sonbahar erken donlarına hassastır. 
Meyvelerin gelişebilmesi ve olgunlaşması için yaklaşık 6 aylık bir vejetasyon süresine ihtiyaç 
duyar. Bursa bölgesinde 500-600 m yüksekliklerde kaliteli meyve verir. Yıllık yağış toplamının 
600 mm’yi geçtiği yerlerde sulanmadan yetiştirilir. Ancak özellikle yaz aylarında görülen 
kuraklığa karşı hassastır. Çiçeklenme dönemindeki uzun süreli yağışlar tozlanmayı olumsuz 
etkiler 

Toprak istekleri 

Derin köklü bir bitki olduğundan toprağın gevşek yapılı ve derin olması önemlidir. Volkanik 
kökenli ve potasyumca zengin topraklarda iyi yetişir. Toprakta kireç miktarının fazlalığı 
kloroza neden olur. Aşrı killi ve su geçirgenliği az olan toprakları sevmez. Taban suyu yüksek 
olmamalıdır. Bu tür topraklarda mürekkep hastalığına yakalanması kolaylaşır. Doğal olarak 
yetiştiği yerlerde toprak asit (pH 5-6.3) karakterlidir. 



Çoğaltma 

Çelik veya daldırma yolu ile köklenmez. Pratikte klonal olarak T veya ters T göz aşısıyla 
çoğaltılır. Standart bir çöğür anacı yoktur. Anaç olarak, genellikle hastalıksız, kuvvetli gelişen, 
tohumları yüksek oranda çimlenen ve homojen çöğür meydana getiren ağaçlardan toplanan 
kestane meyveleri kullanılır. Kestanelerde gecikmiş aşı uyuşmazlığı (6-10 yıl sonra) 
görülebilmektedir 

 

Bahçe Tesisi 

Kestane bahçesi iki şekilde tesis edilmektedir; Doğada tohumdan kendiliğinden yetişmiş 
ağaçların aşılanması. Kendiliğinden yetişmiş ağaçların kaliteli çeşitlerle aşılanması yoluyla 
yabani ağaçlar kültür ağacına dönüştürülmektedir. Ancak bu şeklide aynı yaşta ve düzgün 
sıraları olan standart bir bahçe oluşturulması zordur. Ülkemizdeki kestaneliklerin büyük bir 
kısmı bu yolla oluşturulmuştur. 

Aşılı fidan ile kestane bahçesi kurulması; Kestane yüksek ve yayvan taç oluşturduğundan dikim 
aralıkları geniş tutulmaktadır. Genellikle 10x10 m veya 12x12 m aralık ve mesafelerde dikim 
yapılmaktadır. Kestane bahçeleri çoğunlukla eğimli alanlarda kurulduğundan eğime dik sıralar 
oluşturulmalıdır. Fidan dikimi kış dinlenme döneminde gerçekleştirilir. 

Budama ve terbiye 

Kestane ağaçlarına doğal gelişmelerine uygun olması açısından doruk dallı veya goble şekli 
verilir. Doruk dal belli bir yüksekliğe ulaşınca büyümeyi kontrol amacıyla doruk dal kesilebilir. 
Verim budamasında, gerekli yerlerde dal seyreltmesi şeklinde budama yapılmalıdır. Yıllık 
sürgünlerde kesinlikle kısaltma yapılmaz. Çünkü tomurcuklar yıllık sürgünlerin ucunda oluşur. 
Yaşlanmış verimi azalmaya başlamış ağaçlarda ana dallar kuvvetli budanarak yani kabaklama 
yapılarak yeni sürgün oluşumu sağlanır. Böylece yenileme yapılarak verim eldesi mümkün 
olur. 

Toprak İşleme ve sulama 

Pek çok yerde toprak işlemesi yapılmaz. Kestaneliklerin büyük kısmı meyilli arazilerde 
bulunduğu için erozyon tehlikesine karşı ağaç altları kışın otlu bırakılır. Sulama özellikle ilk 
dikim yılında önemlidir ve fidanlar 2-3 defa sulanmalıdır. Özellikle kurak geçen yaz aylarında 
sulama yapılması önerilir. Toprak veya yaprak analiz sonuçlarına göre gübreleme yapılır. 

Hasat 

Hasat zamanında yumaklar (dikenli kupula) sararıp çatlamaya başlar ve ağaçtan yere düşer. 
Düşüş esnasında kestane meyveleri dikenli toplarından ayrılır. Doğal yolla düşmeyen 
kestaneler ise üretici tarafından uzun bir sırıkla dal uçlarına vurulmak suretiyle düşürülür. Ege 
bölgesinde, dikenli kapsülleriyle yere düşen kestaneler ağaçların altında yığınlar halinde 
toplanarak üzerleri eğrelti otlar benzeri bitkilerle örtülerek saklanır. Gömü yada yığın olarak 
tabir edilen bu işlem sayesinde üreticiler meyvelerini kış ortasına kadar saklayabilmektedir. 
Karadeniz Bölgesinde ise bir çuval veya plastik torba içindeki kestane kazılan toprağın içine 
gömülerek depolanır. Son yıllarda kestane soğuk hava depolarında da saklanmaya başlamıştır. 

Hastalık ve Zararlılar 



Hastalıkları 

Kestane Dal Kanseri: Hastalığın sporları rüzgar böcek ve kuşlarla taşınarak ağaçlarda açılmış  
yaralardan içeri girerek hastalığı bulaştırır. Hastalık yerinde yaşlı dallarda şişkinlikler oluşur. 
Genç kestane ağaçlarında kışın yaprağını dökememe en tipik teşhis yöntemidir. Hastalıklı dal 
üzerine boyuna çatlamalar görülür. Kuruyup çatlayan yerlerin üzeri kırmızımtırak 
kahverengindedir. Mücadelesi: 

- Hastalıklı fidan ve aşı kalemi sağlıklı yerlere taşınmamalıdır. 
- Ağaçlarda yara açılmamalı ve yara yerleri hemen aşı macunu ile kapatılmalıdır. 
- Hastalıklı dal ve sürgünler kesilmeli ve yakılmalıdır. 
- Hastalığa dayanıklı çeşitlerle bahçeler oluşturulmalıdır. 

 

Mürekkep Hastalığı: Bu hastalık kök ve kök boğazı hastalığıdır. Hastalığa neden olan sporlar 
kök ve kök boğazında meydana gelen yaralardan girerek bitkiye bulaşırlar. Hastalık genç 
ağaçlarda hızlı yaşlı ağaçlarda yavaş seyreder. Hastalığa yakalanmış genç ağaçların yaprakları 
birdenbire pörsür ve kurur. Yaşlı ağaçlarda kurumalar tepeden başlar. Yavaş yavaş alt 
bölümlere doğru ilerler. Hastalık bulaşmış ağaçların yaprakları küçük kalır. Su geçirmeyen ağır 
topraklarda kestane bahçesi kurulmamalıdır. Hastalığa dayanıklılığı bilinen Maravel ve 
Marigoule anaçları üzerine aşılı çeşitlerle bahçe kurulmalıdır. 

Zararlılar 

Kestane iç kurdu  (Cdia splendana): Erginleri genel olarak gri ve gri kahve renkli kelebeklerdir. 
Larvalar genel olarak süt beyaz veya pembe beyaz renkli olup 5 larva dönemine sahiptir. Kışı 
son dönem larva olarak toprakta, yüzeye yakın derinlikte, dış etmenlere çok dayanıklı topraktan 
yapılmış bir kokon içinde geçirir. Larvalar, temmuz ayı içerisinde kokonlarda pupa olur, 20–30 
gün sonra da kelebekler çıkar. Ergin uçuşları, ağustos ayı ilk haftası ile başlayıp eylül ayı 
başında en yoğun olur ve eylül ayında son bulur. Yumurtlama dişilerin çıkışı ve çiftleşmeden 
4–5 gün sonra başlar. Bir dişi 60- 300 yumurta bırakabilir. Yumurtalar genellikle kirpilerin 
yakınındaki yapraklara ve yaprak orta damarı boyunca tek tek bırakılır. Yumurtalarda 10–12 
gün sonra çıkan larva, hemen kirpiye girer ve meyveye geçerek tüm gelişmesini meyve içinde 
tamamlar. Bir meyve içinde bir larva gelişir ve bu süre 40–45 gün kadardır. Olgun larva, 
çoğunlukla hasat ile birlikte (ekim ayı başı) meyveleri terk edip kışı geçirmek üzere toprağa 
iner. Yılda 1 döl verir. 

Kültürel Önlemler oldukça etkilidir. İlaçlı mücadeleye gerek kalmayabilir. 

A) Kestane işleme evlerinde ve bahçede ayrılan kurtlu meyveler derhal yok edilmelidir. 
Kestane işleme evlerinin tabanının beton, duvarlarının iyi sıvanmış olmasına özen 
gösterilmelidir. Satış için getirilen kestane çuvalları, toprak zemin yerine beton zemin üzerinde 
bekletilmelidir. Gömü yerlerinin tabanı ve 10-20 cm yükseklikte çevresi beton yapılmalı, 
satıştan sonra beton üzerinde toplanan kurtlar yok edilmelidir. 

B) Gömü yerleri beton değilse, gömülerde bulunan üründeki kurtların hepsini toprağa inmesi 
için hasat ve satış arasında 1,5- 2 ay gibi bir süre bırakılmalıdır. Özellikle Haziran ayı içerisinde 
sık sık çapalanmalı, çıkan kurtlar yok edilmelidir. 

Kimyasal mücadele: Hasat öncesinde gömü toprağı ilaçlanır. Bu ilaçlamadan 20 -25 gün sonra 
gömüdeki yığın nemlendirilirken 2. ilaçlama uygulanmalıdır. Bu ilaçlamadan 20- 25 gün sonra 



gömüdeki yığın nemlendirilirken aynı preparat aynı miktarda hesaplanarak nemlendirme 
suyuna karıştırılarak 2. Nemlendirme yapılmalıdır. Gömü çevresinde taş veya beton duvar var 
ise ayrıca bu kısımların da ilaçlanması yararlı olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PİKAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Sert kabuklu bir meyve türüdür. Carya cinsinin ekonomik anlamda en önemli türüdür. Ceviz 
(Juglans regia) ile yakın akrabadır. Bitki ve meyve özellikleri bakımından cevize benzer. Kışın 
yapraklarını döker. Sıcak ılıman iklim kuşağında yetişir. Karakteristik olarak periyodisite 
gösterir. Amerikan yerlilerinin tarihinde pikanın yeri olduğu görülür. İlk ticari pikan bahçeleri 
1775-1780’lerde kurulmuştur.  

Pikanın kökeni Kuzey Amerika’nın Mississippi nehri havzasıdır. Derin, süzek, alivüyal 
topraklarda doğal ağaçlıklar şeklinde yetişmektedir. Doğal yayılma alanı Iowa’nın güneyinden, 
IIlinois ve Louisiana’nın Gulf körfezine ve batıda Texas’a kadar uzanmaktadır. 

 

Üretim 

En önemli üretici ülke ABD’dir ve dünya pikan üretiminin yarıdan fazlasını (119.417 ton) 
karşılamaktadır. Ardından yaklaşık 80.000 ton ile Meksika gelmektedir. Diğer ülkeler 
Avustralya, Güney Afrika, İsrail, Mısır, Peru, Arjantin ve Brezilya’dır. 

ABD: Başta Georgia ve New Mexico olmak üzere 14 eyalette üretim yapılmaktadır. Üretimin 
yaklaşık %30’u doğal yayılma alanı içindeki doğal ağaçlardan (Texas, Oklahoma ve Louisiana) 
sağlanmaktadır. Modern çeşitlerle kurulan kapama bahçeler Kanada’nın güneyinden 
Meksika’ya doğuda Atlantik okyanusu kıyılarından batıda Kaliforniya’ya kadar uzanmaktadır. 

 

 

 



Tüketim şekli ve besin değeri 

Pikan cevizinin %90’ı pasta, şekerleme ve dondurma sanayinde kullanılmaktadır. Geri kalanı 
da tuzlu, tuzsuz çerez olarak tüketilmektedir. Meyve olarak tüketilen kısım tohumdur. 

-  691 kalori 
-  %70 yağ  
-  %11 protein 
-  %13 karbonhidrat 
-  %4-5 su  

 

İçerdiği yüksek yağ oranı nedeniyle yüksek miktarda enerji verir. Bu yağ büyük ölçüde (%92-
97) tekli doymamış yağ asidi (oleik asit) formundadır. Kolesterolü düşürür. Antioksidant 
kapasitesi yüksektir (Ellagic asit, E- vitamini özellikle  Ɣ-tokoferol). Amerikan yerlileri 
tarafından tüberküloz ve dermatolojik sorunlara çare olarak kullanmıştır. 

 

 

 
  



Taksonomi 
Takım:  Juglandales 
Familya: Juglandaceae 
Cins:  Carya 
Tür:  Carya illinoinensis 

 

Pikan, önceleri ceviz olarak tanımlanmıştır. Daha sonraları ceviz ve pikan arasındaki farklılıklar 
tanımlanmıştır; 

1- Ceviz dalı lameller şeklinde bölmeli öze sahipken pikanda dalın özü düzdür ve bölme 
yoktur.  

2- Cevizin yeşil dış kabuğu çatlamaz veya düzensiz olarak çatlar. Pikanda ise yeşil kabuk 
sutur çizgisi boyunca düzenli olarak çatlar. 

3- Cevize göre kabuk çok ince olup iç randımanı çok yüksektir. 
 
 

Bitkisel özellikleri 

Pikan türü yaklaşık 200 yıl kadar yaşayan, 43 metreye kadar boylanabilen, tek gövdeli, yuvarlak 
veya oval taç formuna sahip büyük ağaçlar oluşturur. Çok güçlü kazık köke sahiptir. Etkili kök 
derinliği 1.5-2m olup 6-7metrelere kadar inebilir. Yapraklar, bileşik yaprak formunda olup 9-
13 yaprakçıktan oluşur. Yaprakçıklar kısa saplıdır ve ok uçludur. Meyve drup formundadır. 
Yeşil kabuk üzerindeki sutur çizgileri boyunca çatlar ve meyve açığa çıkar. Meyvenin sert 
kabuğu incedir ve kolay kırılabilir. Kabuk kırmızımsı kahverenginde olup üzerinde belirgin 
siyah çizgiler bulunur. Bu çizgiler çeşit tanımlanmasında önemlidir. Meyve içi iki lobludur. 

Çiçek yapısı ve döllenme biyolojisi 

Cevizde olduğu gibi monoik çiçek yapısına sahip olup erkek ve dişi çiçekler aynı ağaç üzerinde 
farklı yerlerde bulunmaktadır. Erkek çiçekler yaz döneminde oluşmaya başlar. Erkek çiçekler 
püsküller şeklinde oluşur. Tek bir sap ile bağlanan 3 adet çiçek salkımı üzerinde bulunur.  Her 
salkımda 100-400 erkek çiçek, her çiçekte 4 anter, her anterde 365 polen bulunur. Dişi çiçekler 
küçük köşeli tomurcuklar halinde ilkbahar sürgününün ucunda oluşur ve 1-6 tanesi bir arada 
bulunur.  Dişi organ yaklaşık 2 gün reseptif kalır. 

Erkek ve dişi çiçekler farklı zamanda olgunlaşır (dikogami). Tozlanma rüzgarla gerçekleşir. 
Pikanda dikogami nedeniyle kendine tozlanma pratikte pek görülmez. Ancak kendi çiçek tozları 
ile tozlansa bile oluşan meyve yabancı tozlananlar kadar iyi gelişmez, meyve küçük kalır, iç 
randımanı azalır ve iç kalitesi düşer. Yeterli tozlanma için 2 tozlayıcı çeşitle bahçe tesis 
edilmelidir. Ayrıca ana çeşit tozlayıcıdan 2 sıradan daha uzakta olmamalıdır. 

Meyve oluşumu ve gelişimi 

I- Dişi çiçek reseptiviteye ulaştıktan sonra çiçeklenme, tozlanma ve döllenmeyi kapsayan 
dönem yaklaşık 65-86 gün sürer.  

II- Ardından, meyvenin irileşme dönemi başlar ve Ağustos ortasına kadar yaklaşık 4 hafta sürer. 
Meyve 5-7mm’den tam iriliğine ulaşır.  



III- Son safhada, iç oluşmaya ve kabuğu doldurmaya başlar ve bu işlem genellikle sezon 
sonunda dinlenme öncesinde gerçekleşmektedir. 

Meyve irileşme, iç doldurma ve olgunlaşma süresi çeşitlere göre değişmektedir. Ağaçlar 
enerjisinin büyük kısmını iç doldurmaya harcadığı için kışa yeterince hazırlanamamakta ve 
yoğun verim yıllarında kış donlarından zarar görebilmektedir. 

 

İklim ve toprak İstekleri 

Doğal pikan ağaçlarının geniş adaptasyon yeteneği vardır. İllinois ve Iowa’da ağaçlar 
meyvelerini 170 günde olgunlaştırabilmektedir. Buralarda ağaçlar -26 -29oC’ye maruz 
kalmaktadır. Meksika’da ise sıcaklığın 0oC’nin altına düşmediği yıllarda yaprak dökümü 
gerçekleşmeden ilkbahar sürgünleri çıkmaya önce başlar. 

Kuraklığa dayanım popülasyonlara göre değişir. Doğal yayılma alanının doğusu yıllık 1600mm 
yağış alırken batı kesimleri 450mm yağış alır.   

Pikan derinlere inen kazık köklü olduğu için derin (1.5-2m), verimli, drenajı iyi olan alüviyal 
topraklarda iyi yetişmektedir. Drenajı olmayan, yüzlek topraklar ile çok kumlu olup su tutma 
kapasitesi düşük topraklar iyi değildir. Yetersiz drenaj nedeniyle çok uzun süre ıslak kalan 
topraklarda oksijensizlik nedeniyle kök gelişmesi engellenmekte ve ağaçta uçtan itibaren geriye 
ölüm başlamaktadır. 

 

Yetiştiricilik 

Ticari yetiştiricilik kapama bahçeler şeklinde yapılmaktadır. Bölgesel olarak adapte olmuş 
çöğürler üzerine aşılı fidanlar kullanılmaktadır. Dikim çıplak köklü fidanlarla 
gerçekleştirilmektedir. Dikim mesafeleri doğu bölgelerde yaklaşık 15x15m iken batı bölgelerde 
10.5x10.5m’ye hatta 9x9m’ye kadar düşmektedir. Ağaçlar büyüdükçe sıklaşacağı için ya 
aradan bir sıra sökülmeli veya duvar-çit sisteminde budanmalıdır. Doğuda seyreltme, batıda ise 
duvar sistemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Ağaçlar meyveye geç yatar ve gençlik kısırlığı 
doğal koşullarda 10 yıla kadar uzayabilmektedir. Meyve döneminde ise periyodisite gösterir. 
Aşılı fidanlar 4-8 yaş arasında meyve vermeye başlar, ancak karlılığa geçiş 12-15 yaşlarda 
gerçekleşmektedir. Uzun dönem ortalama verim dekara yaklaşık 280 kg’dır. 

Terbiye sistemi ve budama 

Pikan, büyük ağaçlar oluşturmaktadır. Terbiye sistemi olarak genellikle Doruk dallı veya 
değişik doruk dallı sistemleri kullanılmaktadır. Özellikle mekanik hasat söz konusu ise. 

 

Çoğaltma 

Pikan bitkileri fidanlıkta çoğunlukla yama göz aşısı veya dilcikli aşı ile çoğaltılmaktadır.Anaç 
olarak açık tozlanmış tohumlar kullanılmaktadır.Tohum kaynağı olarak; 

 - Güneydoğu bölgesinde Elliot, Curtis, Stuart ve Moore anaçları  

- Güneybatı bölgesinde Belt, Riverside, Burkett Apache ve VC1-68 anaçları 



- Kuzey bölgelerde ise soğuklara daha dayanıklı Colby ve Giles anaçları 
kullanılmaktadır. 

Çoğaltmada, yama göz aşısı, dilcikli aşı, kabuk aşı, muz aşısı kullanılmaktadır 

Sulama 

Pikan ağaçlarının su tüketimi yüksektir. Yaz büyüme döneminde 1 haftada dekara yaklaşık 51 
ton su gereksinimi vardır. Pikan, tuzluluğa hassastır ve tuzluluk 1200 ppm’den az olmalıdır. 
Bora karşı da çok hassastır. Topraktaki 1ppm’den yüksek boron miktarı toksik etki yapmaya 
başlar ve üründe azalmaya yol açar. 

Hasat 

Çeşitlere göre değişmekle birlikte çiçeklenmeden hasada kadar geçen süre 170-189 gün 
arasında değişmektedir. Genellikle, meyvelerin %70-80’i çatladığında ve tohum nem oranı 
%10’un altına düştüğüne hasada başlanır. Bazı çeşitlerde ikinci bir hasat gerekebilir. Genellikle 
800 dekar veya büyük arazilerde hasat makinesi kullanmak ekonomiktir. Hasat için gövde veya 
yaşlı ağaçlarda ana dallar yaklaşık 10 saniye süreyle sarsılır. 


