
ÜZÜMSÜ MEYVELER 
Üzümgiller veya üzüm benzeri meyveler (small fruits, soft fruits) 

Tanım: Tam olarak tarif etmek mümkün olmamaktadır. Bu gruba giren bütün cinsleri bir 
arada simgeleyen belirli bir özellik bulunmamaktadır. 

Botanik anlamda üzümsü meyveler; Yarı çalımsı veya çalımsı bitkilere sahip, yumuşak etli, 
sulu, çoğu kez küçük yenebilen meyvelere sahip bitkilerdir 

 

 
Türler 

-  Çilek (Fragaria) 

-  Ahududu ve böğürtlen  (Rubus) 

-  Frenk üzümü  ve bektaşi üzümü  (Ribes) 

- Mavi yemiş ve turna yemişi (Vaccinium) 

- Kekreyemiş (Vaccinium) 

- Murt (Myrtus) 

- Gilaburu (Viburnum) 

- Mürver yemişi (Sambucus) 

-  Kuşburnu (Rosa) 

-  Kivi (Actinia delicosa) 

 - Dut (Morus)  

- Berberis (Berberis thunbergii) 



- Aronya (Aronia melanocarpa) 

-  Yalancı iğde (Hippophae) 

-  Çakal eriği (Prunus) 

-  Kayaarmudu (Amelanchier) 

 

 



Çilek 
Çok lezzetli, hoş kokulu, kendine has aromalı bir meyvedir ve albenisi yüksektir. 
Çoğunlukla taze olarak tüketilir. Dondurularak uzun süre saklanabilir. Sanayiye elverişlidir. Enerji 
(136 cal), protein (0.67g), yağ (0.3g) ve karbonhidrat (7.68g) bakımından fakirdir. 
Mineraller, vitaminler, fenolik bileşikler ve organik asitlerce zengindir. C vitamini içeriği 
limondan çok daha fazladır (58.8 mg/100g). 
Ellagic asit açısından zengindir; anti kanserojen, DNA’nın mutasyonu  engelleyici, antioksidan, 
anti bakteriyel ve anti viral etkileri vardır. 
Çilek, alerjik reaksiyonlara neden olabilir (çocuklarda kabarıklıklar, döküntüler, boğazda 
şişlikler). Nedeni, meyve rengi ile ilişkili bir proteindir. Beyaz meyveli çilekte alerji görülmez. 
Fazla tüketim Böbrek ve safra kesesi taşı, ilaç kalıntısı birikimi, guatr’a yol açabilir. 
 
Açıkta ve örtü altında yetiştirilebilir. Pazarda 8-10 ay taze olarak bulunabilir. 
Ekvatordan Sibirya’ya kadar çok geniş bir alanda çilek türleri yetişebilmektedir.  
Verim ve kalite açısından ılıman iklim bölgeleri ön plandadır. 
Ülkemizde verimlilik en fazla Akdeniz ve Ege kıyı bölgelerindedir.  
Türkiye’nin taze çilek ihracatı çok düşüktür (20.000 ton seviyeleri). 
Organik çilek üretimi 3.800 ton civarındadır (Konya ve Bursa). 
 
 
 
Çizelge 1. Dünya çilek üretimi (FAO 

Ülke Yıllar 
2005 2010 2012 2014 2016 

Çin 1.957.200 2.206.000 2.760.864 3.122.036 3.801.865 
Amerika 1.053.242 1.294.180 1.366.850 1.371.573 1.420.570 
Meksika 162.627 226.657 360.426 458.972 468.248 
Türkiye 200.000 299.940 353.173 376.070 415.150 
İspanya 320.853 275.355 289.900 291.870 366.161 
Mısır 100.000 238.432 242.297 283.471 464.958 
Kore C. 201.995 231.803 192.140 209.901 196.122 
Polonya 184.627 153.410 150.151 202.511 196.972 
Rusya F. 221.000 165.000 174.000 189.000 197.523 
Almanya 146.500 156.911 155.828 168.791 143.221 
Japonya 196.200 177.500 185.000 164.000 159.000 

Dünya 5.728.681 6.593.377 7.294.536 8.114.373 9.118.336 
 
  



 
Çizelge 2. Türkiye’nin yıllara göre çilek üretimi ve verimlilik durumu (TUIK) 
 

Yıl Üretim (ton) Alan (da) Ortalama verim (kg/da) 
2017 400.167 153.918 2.600 
2016 415.150 154.308 2.690 
2015 375.800 141.893 2.648 
2014 376.070 134.234  2.802 
2013 372.498 135.494 2.749 
2012 351.834 127.928 2.750 
2011 302.416 119.670 2.527 
2010 299.940 116.792 2.568 
2009 291.996 121.500 2.403 

 

Akdeniz/Ege bölgelerinde verimlilik daha fazladır  

 

 

 

Çizelge 3. İllere göre üretim ve verimlilik durumu (2017, TUIK)  

İl   Üretim (ton) Alan (da) Verim (kg/da) 
Mersin 123.783 40.816 3.033 
Aydın 61.273 16.243 3.772 
Bursa 47.757 31.515 1.515 
Antalya 45.348 11.969 3.789 
Konya 37.572 16.697 2.250 
Çanakkale  14.235 4.091 3.480 
Manisa 13.974 4.011 3.484 
Elazığ 9.232 3.698 2.497 
Sakarya 7.052 3.088 2.284 
İzmir 5.216 1.491 3.498 

 



Çilek 
 

Yetiştiricilik Tarihi ve Kültürü 

İlk dönemler 
İlk yazılı bilgilere Pliny’nin (MS. 23-79) Tabiat Tarihi eseri. 
1300’ler - Avrupa’da kültüre alma ve orman çileğinin (F. vesca) ev bahçelerine dikilmesi. 
1536 - Gölge yerlerde yabani olarak yetişen bitki olarak tanımlanması (Ruellis).  
1583 - Yeşil çilek (F. viridis) ilkbahar ve yazın (2 dönem) meyve verdiğinin anlaşılması. 
1622 - Çilek bahçesinin her üç yılda bir yenilenmesi gerektiğinin anlaşılması.  
1600’ler - Mis kokulu çileğin (F. moschata) iri meyveli tür olarak tanımlanması. 
1629 - Amerikan çileğinin (F. virginia) yaprağı en iri tür olarak tanımlanması (F. moschata hariç), 

ancak meyvelerinin kızarmaması nedeniyle beğenilmemesi. 
1600’lerin sonuna kadar orman çileğinin önemli bir tür olması, mis kokulu çilek, yeşil ve Virginia 

çileklerinin çok az yetiştirilmesi. 
1764 - Yıl boyunca çiçeklenen, yediveren (F. sylvestris)’in kültüre alınması. 
 
Modern Dönemler 
- 17 yy’da F. virginia türünün modern ıslahta baba olarak kullanılması. 
1766 - F. chiloensis dişi bitkilerinin ana ebeveyn olarak kullanılması ve iri meyveli çeşitleri 

oluşturan F. ananasa’ türünün oluşması. 
- F. ananassa türünün Avrupa şartlarına uyum sağlaması, iri, hoş kokulu ve lezzetli meyveler 

vermesi, kendini dölleyebilmesi, modern çilek çeşitlerinin çoğunun ebeveyni olması. 
- Sonraki 200 yıl boyunca gelişmelerin yavaş seyretmesi. 
- Son yüzyılda Araştırma Enstitülerinin çalışmalarıyla gelişmelerin hızlanması. 

Thomas Knight’ın geliştirdiği çeşitler; Downton (1820), Elton (1826), Keens Seedling (1821), 
Howey (1834), Wilson (1850). 

1865 - Thomas Laxton’ın büyük bir ıslah programı başlatması ve çok sayıda ticari öneme sahip 
çeşit elde edilmesi (Noble, King of the Earlies, Royal Sovereign) 

1957 - Darrow’un “The strawberry: history breeding and physiology” kitabını yazması.  
1950’ler - Frigo fidenin (dondurulmuş fide) keşfi. 
 - üşüme ihtiyacının giderilmesi 
   - kış koşullarının bitkilere zarar vermesinin önlenmesi 
 - Sökülen fidelerin dikileceği zamana kadar saklanması 
 - Erkenciliği sağlanması 
1964-1991 - Akdeniz havzasında Tioga, Tufts, Aiko, Pajaro, Chandler, Selva ve Seascape 

çeşitlerinin geliştirilmesi. 
Türkiye’de ilk Dönemler 
- 1700 sonları 1800 başları - Yetiştiriciliğin başlaması (İstanbul). 
- Marmara bölgesinde ve Batı Karadeniz’de orman çilekleri (F. vesca) yaygınlaşması. 
- 1900’lerden önce Kara çilek, 1920’lerden itibaren Arnavutköy çileğine geçiş. 
Ereğli’nin 1960’larda en önemli gelir kaynağı çilektir. Nematod sorunu ve yetiştiricilikten uzun 
süre vazgeçilmesi. 
- 1990, “Osmanlı Çileği Üreticileri” derneği kurulması 
- 1999, bir fidelik kurulması ve yeniden yetiştiriciliğin canlanmaya çalışılması. 
 
Türkiye’de modern çilek yetiştiriciliği 
- Modern anlamda çilek yetiştiriciliği 1960’lı yıllardan sonra başlamıştır. 
- Adaptasyon çalışmaları (Çukurova ve Marmara için). 



* Akdeniz Kıyı Bölgeleri için: Pocahontas, Aliso, Tiago, ve Cambridge 
* Marmara bölgesi için: Pocahontas, Aliso, Tiago, Cambridge, Gorella, ve Albitton 

- Yerli çilek çeşitlerinin (Arnavutköy, Ereğli, Karşıyaka, Kestel, Madame Moutot. Mangro ve 
Osmanlı) pomolojisinin yapılması (1963). 

- Islah çalışmalarına başlanması (Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, 1977). 
Amaç: hoş koku ve lezzet (yerli çilekler) ile yüksek verim ve kalitenin (yabancı çilekler) 
birleştirilmesi. 

 
 
Doğal Yayılma Alanları 
- Farklı ekolojik koşullara adapte olma yeteneği yüksektir. Geniş bir coğrafyaya yayılmıştır 
- Ilıman iklim bölgelerinin nemli, çayırlık ve ormanlık alanlarında yer alır. 
- Ancak soğuk ve kuru iklimlerde yetişebilen türleri de bulunur. Örneğin: Kuzeyde Sibirya’da 

yaşayabilen yabani çilek türleri, Ekvator’un yüksek bölgelerinde (3200-3500m) Ambato çilek 
çeşidi yetiştirilmesi 

- Adaptasyon yeteneğinin yüksek olması ıslahçılara her ekolojik koşula uygun çilek çeşitleri 
geliştirme imkanı vermektedir 
 
Türlerin doğal yayılma alanı 

F. vesca: En yaygın tür. Avrupa, Kuzey Asya, Kuzey Amerika, Kuzey Afrika. 
F. moschata: Rusya ve Sibirya içlerine doğru uzanan doğu ve kuzey Avrupa. 
F. virginia: Kuzey Amerika’nın doğu ve batı kıyıları. Meyveleri Avrupa türlerinden 4 kat iri. 
F. chiloensis: Güney ve kuzey Amerika. 
F. viridis: Doğu Avrupa, Rusya’nın kuzey bölgeleri. 

Kuzey Hindistan, Güney ve Kuzey Çin ile Japonya’da tür zenginliği çok. 
 
Türkiye’de türlerin doğal yayılma alanı 
F. vesca: Nemli ve ormanlık alanlar (200-2450 m yükseklikler). Marmara ve Karadeniz kıyıları, 

kuzey Ege, Kars, Bitlis, Tatvan. 
F. viridis: Çayırlık ve orman alanlar (250-2050 m yüksekliler). Tekirdağ (Çoruh, Murgul) ve Kars 

(Sarıkamış). 
 
Sistematik                                                                                 
Takım:  Rosales 
Alt takım: Rosineae 
Familya: Rosaceae 
Cins:   Fragaria 
Alt cins: Potentilla 
   
Fragaria zengin bir tür çeşitliliği içerir. Doğal poliploidi yaygındır (indirgenmemiş gametler). 
Kromozom sayısı:  x=7  

Diploid      : (2n=2x=14)  
Tetraploid  : (2n=4x=28) 
Hexaploid  : (2n=6x=42) 
Oktoploid  :  (2n=8x=56) 

 
Önemli Türler 



Fragaria vesca L.: (2n =2x=14), Orman, dağ çileği. Erselik, çanak yaprak kalkık, meyve çok 
yumuşak etli, parlak kırmızı, çok kokulu.  

Fragaria x ananassa L.: (2n=8x=56). Yetiştiriciliği yapılan en yaygın tür. F. chiloensis x F. 
virginiana’nın tesadüf melezi (Avrupa, 1700’ler), doğal bir tür değil.  

Fragaria viridis Duch.: (2n=2x=14). Erselik, çiçekte taç yapraklar üst üste biner, taç yapraklar 
meyveyi sarar ve ayırması zordur, meyve küçük (V. vesca’ dan daha iri), sert, pembemsi yeşil 
renkli,  

Fragaria moschata Duch.: (2n=6x=42). Sınırlı alanlarda yetişir, yaprak damarlılığı belirgin, trioik, 
iri çiçekli (2-2,5 cm), çanak yaprak kalkık, meyve açık kırmızı renkli, V. vesca’ dan biraz iri, 
misk kokulu. 

Fragaria chiloensis (L.) Duch.: 2n=8x=56, Trioik (dioik, gyno-dioik, erselik), Şili orjinli, her dem 
yeşil, kalın yapraklı, iri çiçekli (2-3.5cm), meyve parlak kırmızı, yumuşak, içi beyaz, orta-
keskin kokulu. 

Fragaria virginiana  Duch.  (2n=8x=56), Orta ve doğu Amerika’da yaygın, Trioik (dioik, gyno-
dioik, erselik), F. chiloensis’e benzer, iri çiçekli (0.6-2.5 cm), meyve V. vesca’ dan iki kat daha 
iri, yumuşak, yuvarlak, parlak kırmızı, içi beyaz, kokulu. 

 
Morfolojik Özellikler 
Kök Gövdesi (Taç Gövdesi): Otsu, tamamı yaprakçıklar ile sarılmış, kısa (~2.5cm). Gövde 
kalınlığı ile çiçek oluşumu ilişkilidir. Bahçe tesisin 10mm’den kalın fideler tercih edilmelidir. 
Birden fazla gövde oluşabilir (kardeşlenme). Kardeşlenme yaz sonunda serin günlerde ve azalan 
gün uzunluğunda başlar. Soğuk bölgelerde kardeş sayısı ve çiçek sayısı az olur.. 
 
Kök: Yüzlek, %50-90’ı ilk 15cm’lik derinlikte, bazı türlerde ve kumlu topraklarda 1m’ye inebilir. 
Yüksek taban suyu ve ağır topraklar kök gelişmesini sınırlar. Kökler esnektir ancak kışın toprağın 
donup çözülmesiyle kopabilir. İlk kökler kol üzerindeki yeni bitkiciğin nemli toprakla temas ettiği 
noktada gelişir. Ana kökler 25-30 adet olup 2-3 yıl yaşar, bunlar üzerinde 2-2.5cm de çıkan yan 
kökler 1-2 yıl yaşar.  
 
Yaprak: Bitki, çok yıllık ve herdem yeşil. Soğuk bölgelerde yapraklar donar ve ölür. [F. ananassa 
(F. chiloensis x F. virginia) (herdem yeşil x soğuğa hassas yaprak]. Tomurcuktan 5-10 yaprak 
çıkar. Çok yaprak = ertesi yıl çok sayıda çiçek salkımı. Yaprak 3 parçalı, yaprakçıklar açık-koyu 
yeşil, testere dişli, yaprak divergensi =2/5 (6. yaprak 1. yaprak üzerinde), ömrü 1-3 ay, stomalar 
yaprak üstünde ve çok sayıda, hücreler arası boşluklar geniş. Sapın sağ ve solunda bulunan 
kulakçıklar tomurcukları sarar ve kış soğuklarından korur. 
 
Kol: Yaz aylarında uzun gün koşullarında (14 saat<) oluşur. Fide çoğaltma yöntemidir. Yavru bitki 
2. Boğumda (nodium) oluşur. İyi gelişmiş bir bitki 10-15 kol ve 100’den fazla fide verir. Fideler 
köklendikten 2-3 hafta sonra kendini besler. Kol oluşumu ile meyve verimi arasında olumsuz ilişki 
vardır. Meyve üretiminde kollar kesilir, fide üretiminde ise çiçekler koparılır.  

Çiçek Salkımı: Değişime uğramış gövdedir, sayısı verim düzeyinin yüksekliğini ifade eder. 
Salkımda; 1 adet primer, 2 adet sekonder, 4 adet tersiyer, 8 adet quarter çiçek bulunur. Çiçeklerin 
hepsi aynı anda açmaz, aynı salkımda kırmızı olgun ve yeşil meyve ile çiçek aynı anda bulunabilir. 

 



 
 

Çiçek: Çiçek tomurcukları, yaz sonunda-sonbaharda oluşur. Gün uzunluğunun azalması ve 
sıcaklığın düşmesi çiçek tomurcuğu oluşumunu teşvik eder. Çiçek erselik (5 adet çanak ve taç 
yaprak, ortada 50-500 adet dişi organ, etrafında iki sıra 20-35 erkek organ). Dişi organlar çiçek 
tablası üzerinde olup gömülüdür. Dişi organ sayısı sekonder, tersiyer çiçeklerde giderek azalır ve 
bu nedenle meyveler küçülür. Meyvenin tam iriliğini ve şeklini alabilmesi için bütün dişi 
organların döllenmesi gerekir. Çiçeklenmeden 20-25/45-60 gün sonra olgunluğa ulaşır. Arı ile 
tozlanır. Döllenme tozlanmadan 24-48 saat sonra meydana gelir (Osmanlı çileğinin çiçeğinde 
erkek organ yoktur. Tozlayıcı çeşit gerekir). 
  
Meyve: Yalancı meyvedir, tohumlar (cevizcik/aken) gerçek meyvedir. Aken sayısı ile meyve iriliği 
arasında pozitif ilişki vardır. Embriyoların sentezlediği oksinler çiçek tablasının etlenip 
sulanmasına ve tatlanmasına yol açar. Çilekte verimi etkileyen en önemli faktörler meyve sayısı 
ve meyve iriliğidir. Meyve sayısı ile meyve iriliği arasında olumsuz ilişki vardır. Önce birincil 
meyveler olgunlaşır. En iri meyveler birincil meyvelerdir. En son açan çiçeklerden en küçük 
meyveler oluşur (%100 --> %32). Döllenme sorunları şekilsiz meyvelere yol açar. Güneşli ve sıcak 
günlerde oluşan meyveler serin/kapalı günlerde oluşan meyvelere göre daha lezzetli ve kokulu 
olur. Meyve şekli; basık küre, küre, küremsi konik, konik, uzun konik, boyunlu, uzun kama, kısa 
kama. Pazarda sert etli çeşitler istenir. Kültür çeşitleri iri ve sert ancak çoğunlukla tat ve aromaca 
fakirdir. Çok sıcak ve nemli havalar veya fazla azotlu gübreleme gevşek dokulu meyveye yol açar. 
Meyvede canlı, parlak renk istenir. Güneş altında yetişen meyve parlak renkli, canlı ve çeşide özgü 
olarak gelişir. Gölgeli alanlarda yetişen meyvede renklenme zayıftır. Çanak yaprak (görsel etki), 
meyveye bitişik, üst veya gömük durumlu olabilir, hasat sırasında kopmamalıdır, koparsa su 
kaybına ve meyvenin bozulmasına yol açar. 
 
Islahta üzerinde durulan karakterler: Verim, irilik ve meyve oluşumu (yediveren, nötr gün, tek 
ürün) durumu öncelikle dikkate alınan özelliklerdir. Bunun yanında, şekil, simetri, renk, parlaklık, 
et ve yüzey sertliği, tat, SÇKM, asitlik, çanak yaprakların kolay kopması, vitamin içeriği 
önemlidir.   



Çeşitlerin Sınıflandırılması 
Çeşitler genel olarak bir yıl içinde meyve verme sayısına göre sınıflandırılır. Bitkinin yıl içinde 
kaç defa ürün vereceği çiçek tomurcuğu oluşumu için gereksinim duyduğu çevre koşulları 
tarafından belirlenir. 
 
1- Kısa gün çeşitleri (Tek ürün veren çeşitler): Yılda bir defa ürün verir, Haziran çeşitleri olarak 
bilinir, yetiştiricilikte en önemli gruptur, çiçek tomurcuğu kısa gün ve serin koşullarda oluşur. 
2- Nötr gün çeşitleri (Yedi veren çeşitler): Bu çeşitler yıl boyunca ürün verir, özellikle kış aylarında 
örtüaltı yetiştiricilikte kullanılırlar. Bu çeşitlerin kaynağını Fragaria vesca ssp. semperflorens alt 
türü oluşturur (örnek çeşit: Fern ve Selva). 
3- Uzun gün çeşitleri (İki ürün veren çeşitler): Daha çok serin iklime sahip kuzey Avrupa 
ülkelerinde önemlidir. Uzun gün koşullarında ve yaz ortalarında serin havalarda ürün verir ve ilk 
donlara kadar devam eder. Ülkemizde kullanılmamaktadır. Bu çeşitlerin kaynağını Fragaria 
viridis türü oluşturur. 
 
Çeşitler 
Yerli çeşitler: Osmanlı, Arnavutköy, Ereğli, Karşıyaka, Kestel, Mangro, Karaçilek, Tüylü çilek. 
Hoş kokulu ve lezzetli, reçel ve marmelat için çok uygun. Özellikle Arnavutköy ve Osmanlı 
çilekleri önem kazanmıştır. Düşük verim ve küçük meyve nedeniyle günümüzde üretimden 
vazgeçilmiştir.  
Yalova 9, 13, 14, 15, 21, 104: Yerli çeşitlerin (lezzet ve  koku) yabancı çeşitlerle (yüksek verim) 
melezlenmesiyle elde edilmiş (Arnavutköy x Tiago, Aliso, Gorella). Y15, Y21 ve 104 yayılmış ve 
ticari çeşit olarak yetiştirilmişlerse de günümüzde hakimiyetlerini kaybetmişlerdir. 
 
Yabancı çeşitler: Ülkemizde özellikle ABD kaynaklı çeşitler yaygındır. Geliştirildikleri Kalifornia 
eyaletinin iklim koşullarına benzerliği nedeniyle Akdeniz ve Ege bölgelerimizde başarılı olmuştur. 
Islah süresinin kısalığı nedeniyle çeşit sayısı sürekli artmaktadır. Yüksek verim, meyve iriliği, yola 
dayanım, değişik iklim ve toprak koşulları ile hastalık ve zararlılara dayanıklılık nedeniyle tercih 
edilirler. En yaygın kısa gün çeşitleri Chandler ve Camarosa’dır. (diğerleri Vista, Tufts, Aliso, 
Rubygem, Florida Festival, Sweet Charlie, Pocahontas, Palomar, Camino Real vs.). En yaygın nötr 
gün çeşidi Fern’dir (diğerleri Selva, Rapella, Seascape, San Andreas, Aromas, Monterey, Portola, 
Albion, Sweet Ann, Diamente vs). 
 



Çilek 
 
FİZYOLOJİ 
 
Çiçek oluşumu 
Fotoperiyod: Bitkilerin fonksiyonlarını aksaklıklar oluşmadan yerine getirebilmesi için ihtiyaç 
duydukları ışıklanma süresi. Gün uzunluğu tipi, çiçek tomurcuğu oluşumu ile ilişkilidir. Çiçek 
tomurcuğu kısa gün koşullarında oluşuyorsa bitki kısa gün bitkisidir.  

Kısa gün bitkileri (10-14 saat) 
Uzun gün bitkileri (14-16 saat) 
Nötr gün bitkileri 

Çilekte çiçek tomurcuğu oluşumu üzerine gün uzunluğu ile birlikte sıcaklık ta etkilidir. Çilek 
bitkisi ticari üretim açısından kısa gün bitkisidir ve üretimde çoğunlukla kısa gün çeşitleri 
kullanılır. 
Kısa gün çeşitlerinde:  çiçek tomurcukları kısa gün koşullarında (<14 saat) veya 15oC’nin altındaki 
sıcaklıklarda oluşur. Çiçek tomurcuğu oluşumunun teşvik edilmesi için gereken minimum süre, 
sıcaklığa bağlı olarak, 7-24 gün arasında değişir. Uzun gün koşulları kol oluşumunu teşvik ederken 
çiçek tomurcuğu oluşumunu baskı altına alır. 
 

 
 
Nötr gün çeşitleri: az kullanılır. Gün uzunluğuna bağlı kalmaksızın, dikimden 3 ay sonra çiçek 
tomurcuğu oluşturur ve sezon boyunca devam eder. Yüksek sıcaklıklar çiçek tomurcuğu 
oluşumunu engelleyebilir.   
Uzun gün çeşitleri: bazı hobi bahçelerinde yer alır. Genel olarak 12 saatten daha fazla gün 
uzunluğunda ve ılıman sıcaklık derecelerinde çiçek tomurcuğu oluşturur. 
 
Kol (stolon) oluşumu 
Kollar yeni yaprakların koltuklarında oluşur. Kısa gün bitkilerinde kol oluşumu, uzun gün (>10 h) 
ve 21-30oC sıcaklık koşullarında gerçekleşir ve yazın kol oluşumu artar. Gün uzunluğunun 14 
saatten 16 saate çıkması ile 3 kat daha fazla kol üretilir. Nötr gün bitkilerinde kol oluşumu uzun 
gün koşullarında ve ılıman sıcaklık derecelerinde en yüksek seviyededir ancak kısa gün bitkilerine 
göre daha azdır. 
 



Kardeşlenme 
Kısa gün koşullarında gerçekleşir. Bu koşulların uzun sürmesi ve özellikle serin iklim koşulları ile 
birleşmesi kardeş sayısını arttırır. Ayrıca, kolları kesmek kısa ve nötr gün çeşitlerinde  
kardeşlenmeyi teşvik eder.  
 
Meyve tutumu ve gelişimi 
Meyvenin toplam gelişmesinin %15-20’si hücre bölünmesi, geri kalanını hücre hacmindeki artış 
(1000 kat) oluşturur. Düzgün şekilli ve iri meyve için yumurtalıkların en azından %30’nun 
döllenmesi gerekir. Döllenme, tozlanmadan 24-48 saat sonra gerçekleşir. Embriyoların ürettiği 
oksinler meyve iriliğinin artmasını, etlenip sulanmasını ve olgunlaşmasını sağlar. Meyveler 
klimakterik değildir. Olgunluk etilene bağlı olarak gerçekleşmez. Hasat edilen meyveler sonradan 
olgunlaşmaz. Tozlanmayı %90 bal arıları gerçekleştirir. Örtü altında bambus arıları tozlanma 
etkinliğini arttırır. 
 
Ekolojik İstekleri 
Dünyada üretimin büyük kısmı ılıman ve Akdeniz iklimine sahip bölgelerde (28-60o enlemler) 
gerçekleştirilir.  
 
Sıcaklıklar: 

5oC’nin altındaki sıcaklıklarda gelişme çok düşer.  
2oC civarında çiçekler zarar görmeye başlar (ilk çiçekler korunmalı). 
-10oC’ den itibaren zarar görmeye başlar (saman/plastik malçlama ile koruma) 
İlkbaharda sıcaklığın 0oC’nin üzerine çıkmasıyla gelişme başlar. 
Optimum gelişme sıcaklığı 20-25oC’ler arası. 
Gece-gündüz sıcaklık farkının 5-7oC olması istenir. 
 

Kış donları: Bitkiler genellikle dinlenme döneminde olduğu için pek etkili olmaz. 
İlkbahar geç donları: En fazla zarar veren don şeklidir ve ilk açan çiçekler veya genç meyveler 
zarar görür. İlk çiçeklerin en kaliteli meyveyi oluşturur, kaybedilen ürün miktarı az fakat kalite 
kaybı fazladır. Yine de zarar düzeyi diğer türlere göre daha azdır (sürekli çiçeklenme). 
Sonbahar erken donları: Aşırı azotlu gübreleme ve sulama nedeniyle sonbaharda gelişmesini 
sürdüren, pişkinleşmemiş bitkilerde erken donlar gövde ve çiçek tomurcuklarında zarar yapabilir. 
Soğuklama isteği: Çeşitlere göre 4-6 hafta arasında değişir. Soğuklama -1 ile +10oC arasında 
karşılar ancak 0oC’ye sıcaklıklar daha etkilidir. Infro (İsrail çeşidi) kısa gün bitkisi olmasına 
rağmen üşüme isteği olmadığı için subtropik ve tropik koşullarda  yetiştirilebilmektedir. 
 
Sis, Dolu, Rüzgar 
Uzun süreli sislerde arı veya böcek hareketliliği ve çiçektozu taşınımı azalır, tozlanma ve döllenme 
sorunları nedeniyle meyvede şekil bozukluğu ortaya çıkar. İleriki dönemlerde sisler olgunluğu 
geciktirir, renk tam oluşmaz. Dolu fiziksel (yaralanma) ve fizyolojik (don) zararlara yol açar, 
hastalık ve zararlıların etkisi artar, meyve kalitesi düşer, pazarlanması zorlaşır. Çok şiddetli rüzgar-
fırtına fiziksel zarara, toprağın kurumasına, bitkilerin aşırı su kaybetmesine ve kısa süreli de olsa 
kuraklık stresi çekmesine yol açabilir, alçak-yüksek tünel veya seralara zarar verebilir. 
 
Yer Yöney 
Vadi içleri, dere yatakları ve alüviyal ovalarda iyi yetişir. Deniz seviyesinden yükseldikçe bitki 
bodurlaşır, meyveler küçülür, doku sıkılaşır, olgunluk gecikir. 800m’nin altında daha iyi gelişme 
gösterir.  
Yaylada yetiştirilen fideler daha yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle daha erken çiçek 
tomurcuğu oluşturmaya başlar. Ovalara dikilen bu fideler erkenci ve bol miktarda ürün verir. 



Güney yöneyler erkencilik açısından avantaj sağlar, kuzey yönlerde meyve olgunluğu 1hafta-10 
gün gecikir. 
 
Ekonomik faktörler; İşçi, pazara yakınlık, pazar büyüklüğü, aynı pazara hitap eden üretici sayısı 
ve ürün miktarı, sanayi kuruluşu, ulaşım, girdilerin bulunabilmesi, 
 
Toprak İstekleri 
- Kumlu, organik maddece zengin (%2-3) ve drenajı iyi topraklar ideal 
- Kumlu-çakıllı topraklarda killi ağır topraklara göre daha iyi gelişir 
- Ağır, killi ve nemli topraklarda olgunluk gecikir. 
- Yetişebileceği pH’sı sınırları: 4 - 8.5,  
- İdeal toprak pH’sı: 6 - 6.5 
- Düşük pH’lı (<pH 5.5) topraklarda kireçleme yapılmalı 
- Kireçli, yüksek pH’lı topraklar kloroz görülür, bazı çeşitler yüksek pH’ya hassastır 
- Taban suyunu sevmez, kökler havasızlığa hassastır ve bitki kısa sürede ölür. 
 - Masura (sedde) üzerinde yetiştiricilik 
 - Ağır sulamalardan kaçınmak 
 - Kısa aralıklarla sık sık sulama yapmak 
 
- Tuza çok hassas, 2mmhos/cm ≤ etkilenir ve verim azalmaya başlar. 
 - Fazla gübrelemeden kaçınılmalı 
 - Tuzlu sulama suyu kullanılmamalı 
 - Toprak nemi sürekli sağlanmalı  
 - Toprak yıkanabilir 
- Aynı parselde tekrarlanan üretimlerde toprakta sterilizasyon yapılmalı ve hastalık ve zararlılar 

temizlenmelidir 
 
Çoğaltma 
Tohumla çoğaltma: Islah çalışmaları veya hobi amacı için yapılır. 
 
Kollarla (stolon) fide üretimi: Toprak üzerinde yatık olarak büyüyen ve boğumlarda yeni bitki 
meydana getiren özelleşmiş bir dokudur.  

En yaygın ve en kolay fide üretme yöntemi. Bir bitkiden 100-150 adet fide alınabilir. 
İlk boğum uyur durumda, sonraki boğumlarda fide oluşur.  
İlk boğum, sonraki boğumlar zarar gördüğünde yeni kol oluşturur. 
Boğumlar toprakla temas ettiğinde suya bağlı olmaksızın kök taslakları oluşur ve kökler çıkar. 
Sonraki gelişme toprak nemine bağlıdır 
Fide üretilen bitkilerden meyve alınmaz, çiçekler koparılır, yoksa fide kalitesi düşer. 
Hafif kumlu, süzek ve organik maddece zengin topraklar kullanılır. 
Dikim mesafesi 50-75cm (1-1.5m’ye çıkabilir). Yağmurlama sulama tercih edilir. 
Serin bölgelerde, fideler çiçek tomurcuklarını erken oluşturduğundan ve soğuklama ihtiyacını 
karşıladığından ova koşullarında ve örtü altında erkenci ürün elde etmek için kullanılır. 

 
Toprak altı gövdesinin ayrılması ile fide üretimi: Yaygın kullanılmaz, genellikle yaşlı bitkilerde 
uygulanır, bitkinin köklü toprak altı gövdesileri ayrılır, 4-5 yeni bitki elde edilir, ancak hastalık 
riski yüksektir.  
 
Yaprak çelikleri ile fide üretimi: Kol verme yeteneği zayıf olan çeşitlerde uygulanır, sisleme 
ünitesi gerektirir. Yaprak sapı stipüler yapraklar olacak şekilde ayrılır/kesilir, su kaybını azaltmak 
için ayanın en az 1/2si kesilir, 1000-2000ppm IBA uygulanır, perlite dikilir, başarı oranı %50-60. 



 
Doku kültürü ile fide üretimi: Doku kültürü ile kolayca çoğaltılır, en yaygın teknik meristem 
kültürüdür, kol vermeyen çeşitlerde uygulanır, hastalıklardan ve virüslerden ari fide üretilir.  
 



Çilek 
 
Dikim Sistemleri 
Dikim sistemlerinin seçiminde ekoloji, ve fide bulunabilirliği ve maliyeti etkilidir. Masura 
üzerinde yetiştiricilik yapılır. 
a) Tek sıralı sistem: Ana bitkiden oluşan kol bitkilerinin masura üzerini kapatmasına izin verilir. 
Masuralar: 30-45cm eninde (~100cm), 25-30cm yüksekliğinde, masuralar arası 120cm. Fideler 
45-60cm aralıkla dikilir. Taze kol fideleri ile ilkbahar veya sonbahar dikimi yapılır. İlk yıl çiçekler 
koparılır. 3-4 yıl dekara 2-5ton ürün alınır. 
b) Tek sıralı şerit sistem: Yaygın değildir, soğuk bölgeler için uygundur, masuralar arasında 90cm 
mesafe vardır, bitkiler 7.5-30cm aralıkla sık dikilir, kol oluşumuna izin verilmez, kollar sürekli 
alındığı için işçilik gerektirir. 
c) Çok sıralı sistem: Masura üzerine genellikle 2 sıra (3-4 olabilir) halinde fide dikilir. Masura 
genişliği 75cm, masuralar arası 35cm, sıra üzeri 30-35cm’dir. Fideler çapraz dikilir. Dekara 4500-
5000 fide dikilir. Dikimler tek yıllık planlanır, frigo fide kullanılır, dikimden 6 ay sonra bol ürün 
(5-10 ton/da) alınır. Hasat sonrasında bahçe sökülür, bir sonraki yıl için yeniden dikim yapılır. 
Sonraki yıllarda yenilenmezse verim ve kalite azalır. Eğer taze kol fidesi kullanılırsa verim ilk yıl 
az sonraki yıl çok olur, 3-4 yıl ürün alınabilir.  
 
Frigo Fide  
Kol bitkilerinin sonbaharda sökülerek -2oC’de dikim zamanına kadar bekletilen fidedir. İlk defa 
1950 yılında Kaliforniya’da bulunmuştur (Bringhurst ve Voth). Fideler kök ve gövdede en yüksek 
düzeyde nişasta birikiminin olduğu, bol miktarda çiçek tomurcuğu oluşturduğu ve fizyolojik 
dinlenmeye girdiği dönemde sökülür. Fidelere 1 yıldan fazla depolanabilir. Yaz dikimlerinde 
kullanılır. Ertesi ilkbaharda bol ve kaliteli ürün verir.  
 
Dikim zamanları 
1- Yaz dikimleri: Frigo fide kullanılır, yaz aylarında sıcaklık düşüşünden 3-4 hafta önce dikim 
yapılır. Akdeniz koşullarında Ağustos dikimlerinde Mart-Nisan’da hasat yapılır. Genelde tek yıllık 
yapılır, soğuk bölgelerde 2-3 yıl verim alınabilir, buralarda dikim Haziran-Temmuz’a kayar. 
Dikimden hemen sonra çıkan çiçekler koparılır.  
2- Sonbahar- Kış dikimleri: Genellikle taze kol fideleri kullanılır. Kışları ılık geçen bölgeler için 
uygundur, sonbaharda (Eylül-Ekim-Kasım-Aralık) dikim yapılır. Ertesi ilkbaharda verim azdır, 
sonraki yıl çok verim alınır, 3-4 yıl ürün alınır.  
3- İlkbahar dikimleri: Taze kol fideleri kullanılır, özellikle kışları sert geçen yöreler için uygundur, 
Dikimi izleyen dönemde verim azdır, çiçekler koparılır, asıl ürün ertesi yıl alınır. 
 
Yetiştiricilik sistemleri 
I- Açıkta yetiştiricilik 
Erkencilik söz konusu değildir. Toprak sürülür, fümigasyon/solarizasyon yapılır, hayvan gübresi 
(2-4ton/da) ve ticari gübreler verilir, masuralar hazırlanır (taban genişliği 1m, üst genişliği 60-
70cm, yüksekliği 25-30cm, masuralar arası 40cm), damla sulama borusu plastiğin altında 
yerleştirilir, fideler üçgen dikim şekilde (30-35cm) dikilir, yaz dikiminde oluşan çiçek ve kollar 
alınır.  
Fide dikimi: Fidelerin kökleri dikilene kadar nemli tutmalı, yapraklar su içinde tutulmamalı, kök 
budaması 8-10 cm'den yapılmalı, 2-3 yaprak bırakılmalı, dikimde kök boğazı toprak yüzeyi ile 
aynı seviyede olmalıdır. 
 
II- Örtüaltında yetiştiricilik 



Alçak tünel, yüksek tünel veya plastik / cam seralarda yetiştiricilik yapılır, amaç erkencilik 
sağlanarak turfanda yetiştiricilik yapmaktır; 
 -  Alçak tüneller    1-2 hafta erkencilik 
 -  Yüksek tüneller  2-4 hafta erkencilik 
 -  Cam seralarda     4-6 hafta erkencilik 
Tüneller genellikle Aralık-Ocak aylarında örtülür. Tozlanma ve havalanma için örtünün yan kısmı 
kaldırılarak açılır. Örtü altında hastalık ve zararlılar daha yoğun görülür. Örtü altında topraksız 
yetiştiricilik de yapılabilir 
 -  Su kültürü (hidroponik yetiştiricilik) 
 -  Katı ortam kültürü (perlit, torf vs..) 
 
Hasat ve muhafaza 
Çilekler genellikle her iki günde bir toplanır. Meyveler sap ve çanak yaprakları ile birlikte 
koparılır. Başparmak ve işaret parmağı ile meyve sapı tutulur ve meyve çanak yapraklarının 1 cm  
 

 
 
kadar üstünden koparılır. En uygun toplama zamanı sabahın erken saatleridir. Meyveler hemen 
gölge bir yere taşınır. Ambalajlamada, taşıma süresince meyveleri iyi bir halde koruyacak nitelikte 
kutu veya sepetler (net 500 g) kullanılır. Yurt dışında U-Pick (kendin topla) sistemi yaygındır.  
 
Depolama: Meyveler oldukça hassastır ve hızla bozulur. Hasattan sonra bir saat içince ön-soğutma 
yapılarak hızla soğutulmalı, ezilen, yararlı veya küflenmeye başlamış meyveler depoya 
alınmamalı, kesinlikle yıkanmamalıdır. Meyvelerde üşüme zararı görülmez. Mümkün olduğu 
kadar düşük sıcaklıkta (donma sıcaklığının üzerinde) muhafaza edilmelidir. Optimum muhafaza 
sıcaklığında (0-2oC) ve nispi nemde (%90-95) 7 gün; +2/+5oC'de ise 2-4 gün kadar muhafaza 
edilebilir. Meyvelerin etilen üretimi çok düşüktür. Ayrıca dışarıdan etilen uygulamasına tepki 
vermez. Muhafaza kayıplarının en önemli sebebi gelişen hastalıklardır. En yaygın görülen hastalık 
gri küftür (Botrytis cinera). 
 
Sulama 
Çilek otsu bir bitkidir ve yüzlek köklüdür, kök sisteminin %50-90’ı ilk 15cm’lik derinliktedir. 
Yapraklarda çok sayıda stoma bulunur ve yaprağın üst kısmındadır, hücreler arası boşluklar 
geniştir. Yetersiz sulama su tresine neden olurken aşırı sulama kök bölgesinden besin maddelerinin 
yıkanmasına yol açar. Toprakta kullanılabilir su kapasitesi %50’ye düşmeden önce sulama 
yapılmalı,  etkili kök derinliği ıslatılmalıdır. Kumlu topraklarda sulama daha sık yapılmalıdır. Örtü 
altı damla sulama sistemi idealdir 
 
Gübreleme 
Çilek yetiştiriciliği yoğun bir üretim şeklidir. Açıkta veya serada 1 ton çilek ürününün topraktan 
kaldırdığı besin maddesi miktarı (kg): 

N P
2
O

5
 K

2
O CaO MgO 

6 – 10 2.5 – 4.0 10 – 15 3.7-4.9 1.1 
 
Bitkilerin kök sistemi yüzeyseldir ve yararlandığı toprak derinliği azdır. Bu nedenle bitkilerin sık 
sık ve yeterli seviyede gübrelenmesi gerekir. Toprak / Yaprak analizleri önemlidir. 
 



Hastalık ve Zararlılar 
Mücadele hasattan sonra yapılmalı, daha önce yapılması zorunluluğu varsa, ilaçlamadan sonra en 
az 4-5 gün çilek toplanmamalıdır. Kök boğazı ve yapraklara musallat olan zararlı ve hastalıklarla 
mücadele için, hasattan sonra çilek bitkilerinin tepeleri kesilmeli yeni yaprakları alınmalıdır. 
Yaprakların kesilip toplanarak yakılması bu hastalık ve zararlıların yayılmasını kısmen önler. 
 

Verticillium solgunluğu (Verticillium alboatrum) 
Siyah kök çürüklüğü (Rhizoctonia, Fusarium) 
Beyaz leke hastalığı (Mycospharella fragaria) 
Külleme (Sphaerotheca maculais) 
Çilek mildiyösü (Diplocarpon earliana) 
Kırmızı leke hastalığı (Phomopsis obscurans) 
Köşeli yaprak lekesi  (Xonthomonas fragariae) 
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 
Yaprak bitleri 
Kök ur nematodları 
Kırmızı örümcekler  

 



DUT 
Üzümsü meyveleri olan çok yıllık bir meyve ağacıdır. Farklı iklim ve toprak koşullarına 
adaptasyonu yüksektir. Bu nedenle ılıman ve subtropik iklimlerde yetişebilmektedir. Dut 
kültürü, Uzak Doğu’da, yapraklarının ipekböceğinin (Bombyx mori) beslenmesinde 
kullanılmasıyla önem kazanmıştır. Daha sonraları meyvesinin tüketilmesi ve kerestesinden 
özellikle müzik aletleri yapılması şeklinde kullanılmaya başlamıştır. 

Dut kültürü ülkemizde eski çağlardan beri yapılmaktadır. Ülkemizin hemen her ilinde bir veya 
birkaç dut türü yetiştirilmektedir. Ancak yetiştiricilik orta, doğu, ve güneydoğu bölgelerimizin 
batı kesimlerinde daha yoğunlaşmıştır. 

Çizelge 1. Türkiye dut üretimi 
 

2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Diyarbakır 5.667 8.698 9.114 9.854 6.007 8.881 10.147 

Malatya 7.848 7.905 7.620 7.534 3.941 7.317 7.571 

Erzurum 2.374 8.740 5.000 5.771 5.921 5.084 5.251 

Elazığ 4.887 4.945 4.887 4.457 4.108 4.768 5.220 

Ankara 3.807 4.352 4.525 4.666 4.224 3.300 4.566 

Erzincan 4.794 4.426 4.539 4.505 5.134 4.242 4.255 

Samsun 1.933 2.219 2.140 2.228 2.107 2.157 2.068 

K.Maraş 2.476 2.115 2.309 2.364 2.205 2.055 1.695 

Mersin 936 947 992 993 1.510 1.528 1.605 

Tokat 1.661 1.754 1.808 1.735 1.486 1.753 1.622 

Artvin 2.896 1.709 1.756 1.680 1.671 1.427 1.167 

Kütahya 1.497 1.589 1.528 1.567 1.968 1.297 936 

Toplam 67.986 76.643 74.170 74.600 62.879 
  

 
 
 
100  gram  taze  dut  meyvesinin  besin  değeri;   

- 93 kalori 
- 0.9 g protein 
- 19.8 g karbonhidrat 
- 1.1 g yağ 
- 0.9  g  lif  
- 60  mg  Ca 
- 1.1  mg Fe 
- 0.05 mg B1 vitamini 
- 0.07 mg B2 vitamini 
- 0.2 mg B3 vitamini 
- 17 mg C vitamini 

  



Sistematik 
Takım :  Urticales 
Familya: Moraceae 
Cins : Morus 
Tür :  Morus sp 
Türler arası melezlenmelerden dolayı tür sayısı tartışmalıdır, 7-68 arasında değişmektedir. 
Ancak fikir birliği sağlanan tür sayısı 30’un üzerindedir  
 
Ülkemizde bulunan türleri; 

- Morus alba (beyaz dut) %95 
- Morus rubra (mor dut) %3 
- Morus nigra (kara dut) %2 

 
Kromozom sayısı 2n=28’dir. 
Ancak kara dut türünde 2n=(22x)=308’e kadar çıkabilmektedir. 
 
Orijini 
Dutun çok sayıda türünün olması, çok geniş iklim ve toprak koşullarına adaptasyon kabiliyeti 
ve özellikle kuşların meyveleri yemesi ve tohumlarını uzak yerlere taşıması nedeniyle dünyanın 
pek çok yerinde yetişmektedir. Bu nedenle Morus cinsi olarak orijininin neresi olduğu 
konusunda araştırıcılar arasında tam bir birlik sağlanamamıştır. 
 
Vavilov’a göre ilk orijin merkezi Doğu Çin, Kore ve Japonya’yı içine alan Çin-Japonya gen 
merkezi. 
Watt’a göre Morus formlarının yabanileri Hindistan’da bulunmaktadır. 
 
Dünyada dutun doğal yayılma alanı : 

- Asya kıtasının doğu, batı ve güney doğusu 
- Avrupa’nın güneyi 
- Kuzey Amerika’nın güneyi 
- Güney Amerika’nın kuzeybatısı 
- Afrika’nın bazı bölümleri 
 

Meyvesi tüketilen ve yaygın yetiştiriciliği yapılan türlerin anavatanı 
Morus alba :  Çin,  Japonya Tayland,  Malezya, Birmanya 
Morus nigra :  Türkiye, İran,  Arabistan, Kafkasya, Suriye 
Morus rubra :  Kuzey Amerika 

  
Bitkisel özellikler 
Kışın yaprağını döker. 5-20m ye kadar boylanır, taç genellikle yayvan-yuvarlak şekilli olup 6-
8m çapa ulaşabilir. Kökleri etli, gevrek yapıda ve kırılgandır. Yaşlandıkça kuvvetli yan kökler 
geliştirir. Sürgünleri parlak sarımsı, hafif tüylü olup kesildiğinde süt salgılar.Tomurcuklar, 
karışık tomurcuk yapısındadır. Yaprakları türlere göre kaba veya ince yapılı, parlak ve açık 
yeşil renklidir. Yaprak şekli loblu veya lobsuz olabilir. Hatta aynı bitkide her iki şekilde de 
yaprak görülebilir. Yaprak kenarları dişlidir 
 
Çiçekler:  Dut türlerinde monoik, dioik ve erselik çiçek yapıları vardır, ancak çoğunlukla 
monoik çiçek yapısı görülür. 
Erkek çiçekler bir eksen üzerinde toplu halde yer alır ve erkek çiçek salkımı olarak 
isimlendirilir, 2.5-5 cm boyundadır, Her çiçekte 4 adet erkek organ bulunur.  



 
Dişi çiçekler de bir eksek üzerinde toplu halde, 50-60 adet çiçek bulunur. Uzunluğu yaklaşık 
0.5-3 cm, yeşil renkte ve silindir şeklindedir. Her dişi çiçekte 4 adet çanak yaprak bulunur, stil 
iki parçalı ve uzun, stigma ince beyaz tüylü, dişicik borusu çok kısa veya yoktur. 
 
Meyveler 
Dut meyveleri, botanik açıdan Çoklu Meyve (multiple fruit) olarak isimlendirilir. Meyve 
yumurtalığı çevreleyen çanak yaprakların etlenip sulanmasıyla oluşur. Bu nedenle yalancı 
meyve grubunda yer alır. Gerçek meyveler ise ovaryumun oluşturduğu tohumlardır (= çilekteki 
akenler). Dut türlerinde ve özellikle beyaz dutlarda partenokarpiye sıkça rastlanmaktadır. 
 
Ekolojik İstekleri 
İklim 
Dut,  daha çok sıcak ılıman ve bol güneşli bölgelerin bitkisidir. Ilıman  iklimden  subtropik  
iklime  kadar, deniz seviyesinden 1600 m yüksekliğe kadar, Akdeniz Bölgesi’nden Doğu 
Anadolu Bölgesi’ne kadar farklı  ekolojik  koşullarda yetiştirilebilmektedir.  
Optimum büyüme sıcaklığı 24-28 °C’dir. Bir yıllık sürgünleri ve tomurcukları -20°C’ye kadar 
dayanabilmektedir. Geç yapraklanması nedeniyle ilkbahar geç donlarını atlatır ancak çok geç 
gelen donlardan diğer meyve türlerine göre daha şiddetli etkilenir. 
Yıllık yağış isteği 600-2500 mm civarındadır. Yağışı az olan yerlerde sınırlı gelişim gösterir. 
%65–80 hava nisbi nemi idealdir. 
 
Toprak 
Toprak koşulları bakımından genellikle seçici değildir. 
Bununla birlikte en iyi tınlı, kumlu-tınlı ya da killi-tınlı topraklarda yetişir  
Toprak pH’sının 6.5 - 7 olması idealdir 
Taban suyuna hassastır 
 
Bahçe Tesisi ve kültürel işlemler 
Türkiye’de  ticari  anlamda  kapama  bahçelerden çok ağaç grupları veya sınır ağaçları şeklinde 
yetiştiricilik yapılır. Yeni kurulacak bahçelerin tozdan uzak ortamlarda kurulması temiz meyve 
hasadı için önemlidir. Dikim mesafesi olarak 7 m x 7 m ve dekara 20 ağaç uygundur. 
Dut ağaçlarına genellikle değişik doruk dallı terbiye sistemi uygulanır. Özellikle beyaz ve 
kırmızı dutların daha uzun yıllık sürgün verdiği ve hızlı büyüdüğü, karadutların ise kısa sürgün 
verip yavaş büyüdüğü dikkate alınmalıdır. 
 
Budamaya dayanıklıdır. Çoğunlukla ağacın maksimum ışıklanmasına yardım edecek şekilde 
özellikle iç içe geçmiş, kurumuş ve hastalıklı dalların çıkarılması şeklinde yapılır. Kesim 
yerlerinde şiddetli kanama yaptığından sert budamalardan kaçınılmalıdır 
Dut bitkisi diğer meyve türlerine göre kurağa karşı daha dayanıklı olsa da başarılı bir 
yetiştiricilik için sulanmalıdır. Su yetersizliğinde meyve dökümleri görülür. Genellikle 7-10 
günde bir sulanması yeterli olur. 
 
Dut ağaçları fazla gübrelemeye ihtiyaç duymamakla birlikte verim ve kalite için toprak analizi 
sonuçlarına göre gübreleme yapılmalıdır. 
 
Ağaçlarda çok  yaygın hastalıklar görülmez ancak ağır ve ıslak topraklarda kök ve kök boğazı 
hastalıklarına karşı dikkatli olunmalıdır. Önemli zararlıları arasında kabuklu bitler ve unlu bitler 
yer alır. 
 



Hasat 
Beyaz  ve  kırmızı  dutlar karaduta göre daha erken dönemde olgunlaşır.  Hasat, batı 
bölgelerimizde Haziran ayı içinde yaklaşık 15-20 günlük bir sürede gerçekleştirilir. Doğu 
bölgelerde daha geç başlar. Ağustos’a kadar geciktiği olabilir. Meyveler elle veya kuru ve temiz 
örtüler üzerine silkelenerek hasat edilir. 3-5 günde bir hasat yapılır. Verim çağındaki bir ağaçtan 
100 kg’a kadar ürün alınabilir. Hasat için dallara sopalarla vurulmamalı ve zarar verilmemelidir. 
Kurutmalık bazı dut tipleri de ağaç üzerinde kuruduktan sonra hasat edilirler. 
Diğer dutlardan farklı olarak, karadutların meyve olgunlaşması ve hasadı daha uzun bir süre 
içinde gerçekleşir. Meyvelerinin kopma tabakası daha güçlü olduğundan daldan kolay kopmaz 
ve elle hasat edilmesi gerekir. Meyveler kolaylıkla ezilme eğiliminde olduğundan meyve suyu 
kırmızı leke yapar. 
 
Çoğaltma 
Tohum, çelik, aşı ve doku kültürü ile çoğaltılabilir. 
En fazla “T” göz aşısı uygulanır. Genellikle  beyaz, kırmızı ve mor dutlarda aşı tutma başarısı 
%90’ların üzerinde iken karadutlarda aşı başarı oranı %20-40 arasında değişir. 
 
Karadutlarda genellikle çöğür olarak yabani beyaz dut kullanılır. Ancak hafif de olsa aşı 
tuttuktan sonra kısmi uyuşmazlık görülür. Bu aşı bölgesinde şişkinlik olarak ortaya çıkabilir. 
Nadir de olsa ileri safhalarda aşı atması olayı gerçekleşebilir. 
 
Çelik: en çok çelikle çoğaltma yöntemi kullanılır. Erken ilkbaharda alınan odun çelikleri 
köklendirilir. Genellikle 4000-5000 ppm IBA hormonu uygulanır (alttan 2-3 cm / 5-10 s) 
 
Kaynak: 
Güneş, M. 2013. Dut. (Ed: Y.S. Ağaoğlu ve R. Gerçekçioğlu). Üzümsü Meyveler. 
Tomurcukbağ Ltd. Şti. Eğitim Yayınları No: 1.  Ankara. s. 563-586. 
 
 
 
 



Gilaburu  (Gelebor = Geleboru = Girabolu) 
 
*  Kırmızı meyveleri olan ve geleneksel olarak tüketilen üzümsü bir meyve türüdür. 
* Özellikle orta Anadolu’da özellikle Kayseri ve civarında yaygın olarak yetiştirilir. 
* Ancak kültüre alınmamıştır. Bölgede doğal olarak bulunan yabani bir türdür.  
* Meyveleri taze, turşu, reçel veya marmelat olarak tüketilebilirse de esas olarak belli bir süre 

su içinde salamura yapıldıktan sonra sıkılan meyvelerin suyu tüketilir. 
*  Bilinen en önemli özelliği böbrek taşlarını düşürücü etkisidir 
*  Ayrıca antidiyabetik ve antioksidant özelliklere sahiptir 
* Koyu renkli meyveleri ve güzel çiçekleri nedeniyle Avrupa’da süs bitkisi olarak da 
yetiştirilmektedir 
 
Sistematik 
Takım:  Dipsacales 
Familya:  Caprifoliaceae 
Cins:  Viburnum 
Tür:   Viburnum cinsi içinde 150 kadar tür bulunmaktadır 
 
Ülkemizde  şu türler bulunmaktadır; 
- Viburnum opulus L. 
- Viburnum orientale Pallas 
- Viburnum lantana L. 
- Viburnum tinus L.  (Chamberlain 1972; Davis et al. 1988 
 
 
European Cranberrybush olarak bilinmektedir. Dünya üzerinde doğal yayılma alanları; 
 Kuzey Asya (Türkistan, batı Rusya’nın orta kesimleri) 
 Avrupa ve Anadolu 
 Kuzey Afrika 
 Kuzey Amerika 
Türkiye'deki yayılma alanları: 
  Trabzon, Samsun, Çoruh, Erzurum, İstanbul, İzmit, Mersin, Bursa 
 Sakarya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kayseri, Ankara, Sivas, Tokat 
  Konya ve Karadeniz yaylaları 
 
Bitkisel özellikler 
Genellikle çalı formundadır. Bitkileri 2-4m boylanır. Toprak seviyesindeki adventif 
tomurcuklardan dip sürgünleri çıkar ve bunlar köklenir. Hızlı büyür. Nemli ve iyi drene olan 
toprakları sevdiğinden özellikle dere kenarlarında yetişir. Hafif gölgeli-güneşli alanları sever. 
Yaklaşık 3. yaşından itibaren meyve vermeye başlar. Bitkiler uzun ömürlüdür. 
 
Yapraklar: 5-10cm büyüklüğünde, 3 loblu, karşılıklı çıkar. Yaprağın dip kısmı yuvarlak, uç 
kısımları dişli, yaprak yüzeyi buruşuktur. Koyu yeşil renklidir. Sonbaharda kırmızıya döner. 
Kışın yaprağını döker. 
 
Çiçekler: İlkbahar sonu-yaz başında açar. Şemsiye şeklinde bileşik salkım halinde oluşur. 
Çiçekler sürgünün ucunda oluştuğundan tacın yüzeyi adeta beyaz bir örtü ile kaplanır. Beyaz 
renkli, kokulu ve erselik yapıdadır. Salkımların en dış halkalarındaki çiçekler sterildir. 
 



Meyveler: 7-10mm iriliğinde, şeffaf, koyu kırmızı renkli, yuvarlak-oval şekillidir. Meyvede 
disk şeklinde tek çekirdek bulunur. Meyvelerin 30-40 tanesi bir salkımda bulunur. Meyveler 
özellikle potasyum ve sodyumca zengindir. Polifenolik bileşikler (özellikle klorojenik asit) ve 
organik asitler nedeniyle acıdır ve asidik karakterlidir. Bu nedenle nadiren direkt olarak 
tüketilir. Olgunlaşma Ağustos-Eylül aylarında gerçekleşir. Kış boyunca bitki üzerinde kalabilir 
ancak su kaybı nedeniyle buruşur. Hasat edilen meyveler su içinde muhafaza edilir.  Su zaman 
zaman değiştirilir. Acılık maddeleri suya geçer ve  uzaklaşır. Meyveler sıkılarak suyu çıkarılır, 
yaklaşık ¼ oranında sulandırılır, direkt olarak veya şeker/bal ile karıştırılarak içilir. 
 
Çoğaltma 
Haziran-Temmuz ayı içinde alınan yeşil uç çelikler köklenmektedir. IBA’nın 1.500-2.000ppm 
dozu köklenmeyi teşvik etmektedir. Köklenme ortamı iri tarımsal perlit’dir. Yüksek nispi nem 
koşullarında köklendirilmelidir. 



Doç. Dr. Murat Akkurt



 Ahududu Türkiye'nin kuzeyinde, batıdan doğuya uzanan bir 
kuşak boyunca, genellikle 1000 m. ve daha fazla 
yüksekliklerde, hava oransal nemi ve toprak nemi fazla olan 
yerlerde doğal olarak bulunur.

 Bu yörelerde yaşayan halk tarafından çeşitli isimler altında 
tanınırlar; ağaç çileği, ayı üzümü, more, mudimak, kavuklu 

çilek, kırmızı böğürtlen, Dağ çileği, Sultan böğürtleni ve İdea 
dağı böğürtleni bu isimlerden bazılarıdır.

 Ülkemizde ahududu olarak tanımladığımız meyve İngilizcede 
“Raspberry”, Almancada “Himbeere” ve Fransızcada 
“Framboisier” olarak isimlendirilmektedir. Ülkemizde bazı satış 
noktaları ve bazı alıcılar tarafından ahududu meyvesine 
“framboğaz” denmektedir. Bu isim, bilindiği üzere, 
ahududunun Fransızca ismidir.



 Çilekten sonra, ihracat değeri en yüksek üzümsü 
meyve ahudududur. Uluslar arası piyasada 
ahududunun toplam ihracat değeri yaklaşık 
500.000.000 dolar civarındadır. Ahududunun yaklaşık 4
dolar olan birim fiyatı dikkate alındığında en değerli 
üzümsü meyve olarak göze çarpmaktadır.



Hasat edilen alan (ha) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Polonya 17.025 20.604 19.971 20.223 29.556 27.063 28.423 28.823

Rusya Federasyonu 34.000 34.000 26.400 26.200 26.100 28.400 26.000 16.000

Sırbistan 15.024 14.496 14.680 14.957 21.681 21.340 21.952 15.433

Amerika Birleşik Devletleri 6.718 6.515 5.099 5.500 10.158 10.036 9.753 10.180

Ukrayna 6.300 6.300 6.500 6.300 5.100 5.100 5.000 5.100

Azerbaycan 2.800 2.200 2.500 2.600 2.500 2.600 2.600 2.500

Kanada 2.829 2.711 2.404 2.403 2.392 2.454 2.240 1.938

İngiltere 1.466 1.571 1.701 1.757 1.770 1.767 1.616 1.478

Bulgaristan 2.087 1.372 1.034 1.200 1.699 1.634 1.369 1.334

Litvanya 790 1.141 981 968 1.012 1.055 1.300 1400

Bosna Hersek 916 973 928 1.031 1.114 1.220 1.240 1.261

Dünya 99.900 102.633 92.802 92.078 111.452 111.402 110.108 95.390



Dünya ahududu üretim değerleri

Üretim (ton) Yılllar
ÜLKE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rusya Federasyonu 175.000 175.000 175.000 137.000 140.000 125.000 140.000 133.000 143.000

Polonya 60.000 52.539 56.391 81.552 81.778 92.864 117.995 127.055 121.040

Amerika 82.826 74.843 64.773 28.667 55.883 88.020 109.502 100.775 91.300

Sırbistan 79.680 76.991 84.299 86.961 87.184 123.146 96.078 68.458

Meksika

5.044 9.351 11.477 14.726 13.559 14.343 21.468 17.009 30.411

Ukrayna 20.500 27.200 24.600 26.100 27.700 25.700 28.100 30.300 29.500

İngiltere 12.200 12.220 14.800 15.500 15.300 17.000 16.761 15.100 13.800

İspanya 7.000 7.500 10.000 12.000 12.000 9.226 15.000 13.100 11.700

Azerbaycan 10.000 13.700 8.000 9.500 10.000 10.000 11.000 11.600 10.000

Kanada 14.152 12.442 11.517 11.825 12.672 11.864 12.273 10.870 9.691

Dünya 511.618 519.504 502.687 468.336 503.122 526.768 644.273 597.917 578.233



Ülkemizde ahududu yetiştiriciliği oldukça yeni bir üretim dalıdır. Yaklaşık 30 
yıldır ülkemizde yetiştiriciliği yapılmaktadır.
İlk olarak araştırma kuruluşlarımızda denemeye alınan bu tür son yıllarda hızlı 
bir  yetiştiricilik alanı bulmaya başlamıştır

Hasat edilen alan (Dekar) Yılllar

Bölgeler 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Doğu Marmara 2.058 4.536 4.557 4.677 4.679 4.979

Akdeniz 52 47 47 125 129 129

Ege 24 24 32 32 32 35

Doğu Karadeniz 20 27 26 25 20 20

Batı Karadeniz 22 2 1 13 14 14

Orta Anadolu 30 30 2 2 2 2

Türkiye
2.211 4.675 4.674 4.883 4.885

5.188



Üretim 
(Ton) Yılllar

Bölgeler 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Doğu Marmara 1.970 3.941 3.851 4.477 4.175 4.136

Akdeniz 9 63 39 51 76 114

Ege 31 31 38 39 48 41

Batı Karadeniz 1 2 1 12 12 12

Doğu Karadeniz 17 11 9 4 5 5

Orta Anadolu 30 30 2 2 2 2

Türkiye 2.059 4.080 3.942 4.587 4.320 4.312



Türkiye iller
Yıl İl

Toplu meyveliklerin 

alanı (da)
Üretim (ton)

Ağaç başına ortalama verim 
(kg)

2009

Bursa 3.205 1.812 565

İzmir 20 30 1.500

Hakkari 26 26 1.000

Giresun 43 23 535

Denizli 30 21 700

2010

Bursa 2.012 1.870 929

İzmir 20 30 1.500

Hakkari 30 30 1.000

Yalova 8 12 1.500

Kahramanmaraş 26 7 269

2011

Bursa 2.050 1.958 955

İzmir 20 30 1.500

Hakkari 30 30 1.000

Giresun 11 14 1.273

Yalova 8 12 1.500

2012

Bursa 4.528 3.929 868

Kahramanmaraş 46 63 1.370

Hakkari 30 30 1.000

İzmir 20 30 1.500

Yalova 8 12 1.500

2013

Bursa 4.504 3.839 852

Kahramanmaraş 46 38 826

İzmir 20 31 1.550

Yalova 8 12 1.500

Muğla 12 7 583



 Takım: Rosales
 Familya: Rosaceae

 Alt familya: Rosoideae

 Cins: Rubus

 Alt cins: Idaeobatus Focke

 Tür: Rubus idaeus (Kırmızı ahududular) 
 Rubus occidentalis (Siyah ahududular) 

 Rubus neglectus (Mor ahududular) 



Alt cins Doğal yetişme Bölgesi Özellikleri

Rubus idaeus var. vulgatus
2n=14

Avrupa Kırmızı ahududular,
Koyu kırmızı renk, 
Meyvede birkaç tüy veya hiç 
tüy yok

R. idaeus var. strigosus
2n=14

Kuzey Amerika Kırmızı ahududu, Açık
kırmızı, yuvarlak ve tüylü 
meyve

R. occidentalis Kuzey Amerika Siyah ahududular, soğuklara 
ve hastalıklara dayanımı 
kırmızı ahududularından 
daha az, meyveleri daha sert

R. neglectus Mor ahududular, kırmızı ve 
siyah ahududuların melezi

R. Arcticus Avrupanın kuzey kutbu 
iklimine sahip bölgeleri ve 
Kuzey Amerika

Kış soğuklarına dayanıklı, 
erken ilk yıl meyve 
oluşturanlar





 Ahududu bitkisinin kökleri, "saçak kök“ yapısında, çok 
sayıda ve sık bir şekilde oluşmuş ince köklerden meydana 
gelmiştir. Kökler uygun toprak koşullarında 1-1,5m. 

derinliğe ulaşabilirler. Ancak %75’i yüzeye yakın bölgede 
yoğunlaşmışlardır. Yere paralel olarak, yanlara doğru daha 
fazla gelişirler.

 Ahududu kökleri üzerinde, yeni sürgünler oluşturan 
adventif gözler bulunur. 

 Ahududu bitkisinin sürgünleri 2 yıllıktır. İlk yıl köklerde ya 
da kök boğazında bulunan adventif gözlerden sürerler. 
Bunlara genç sürgün, “yazlık sürgün” adı verilir. İlk yıl 
meyve vermezler. İkinci yıl bu sürgünler, meyve verir ve o 
senenin sonunda kururlar. Bunlara “yıllık sürgün” adı 
verilir.



 Sürgünler birinci yıl dallanmadan, 1-2 m. boylanarak 
büyürler ve geç sonbaharda yapraklarını dökerek kış 
dinlenmesine girerler. İlkbaharda sürgünler artık 
boyuna büyümezler ve üzerindeki gözlerden meyve 
dalcıkları gelişir.

 Bazı ahududu çeşitleri genetik yapıları nedeniyle, yıllık 
sürgünlerinde, aynı yılın sonbaharında çiçek ve meyve 
oluştururlar. 





 Ahududunun çiçek yapısı Rosaceae familyasının tipik 
beşli düzenindedir.

 Çiçek formülü: S5 P5 A∞  G∞ 
 Kültür çeşidi ahududu bitkilerinde çiçekler daha çok 

erdişi (erselik, hermafrodit) yapıda ve kendine 
verimlidirler. Ayrıca dişi, erkek ve kısır çiçeklere de 
rastlanmaktadır.

 Bir çiçek üzerinde çok miktarda erkek ve dişi organ 
vardır ve başta arılar olmak üzere çeşitli böceklerin 
yardımıyla tozlanma sağlanır. Daha fazla ürün için 4 
dekar alana 1-2 adet arı kovanı yerleştirilmesi tavsiye 
edilmektedir. 



 Ahududu meyvesi, sapın devamı olarak oluşan çiçek 
tablasını çevreleyen ve ayrı ayrı döllenip tohum 
bağlayarak yan yana oluşan üzümcüklerden meydana 
gelmiştir.

 Üzümcükler yeterli büyüklüğü ve kırmızı rengi alıp etli 
ve sulu bir yapıya sahip olduklarında meyve 
olgunlaşmıştır. Bu dönemde üzümcükler toplu halde 
kolayca çiçek tablasından ayrılırlar. 

 Kırmızı ahududu çiçekleri döllendikten 30-35 gün, 
böğürtlenlerde ise 35-45 gün sonra meyveleri 
olgunlaşır. Tipik meyve ağırlığı 2,5-5 g arasında 
olmaktadır.





İklim  istekleri
Ahududu genel olarak soğuk-ılıman iklim bölgelerinin bitkileridir. Ancak

bazı çeşitleri sıcak ılıman iklim bölgelerine adapte olabilmektedirler.

Ahududu bitkisinin kış soğuklama ihtiyacı bulunmaktadır, 7 derecenin

altında en az toplam 800 saat soğuklama ihtiyacı vardır. Kışları çok ılık,
yazları çok sıcak ve kurak olan bölgelerde ahududu yetiştiriciliği
yapılmamalıdır.
Kış aylarında şiddetli donlara (-20 C0 -25 C0 ye kadar) oldukça
dayanıklıdır.
Meyve olgunluk dönemi Haziran–Ağustos aylarında gerçekleşmektedir.
Ahududu yetiştiriciliğinde hava oransal neminin yüksek olması istenir.

Yüksek oranda hava nemine karşılık bahçenin iyi havalanması, hava

akımının sağlanması gerekmektedir. İlkbahar aylarında uzun süren sis

olayları da tozlanma ve döllenme üzerinde olumsuz yönde etkileri

olmaktadır. Bu gibi durumlarda şekilsiz meyve, eksik meyve tutumu,

nedeniyle kalitesiz meyve oluşur ve verim az olur.



İklim  istekleri
Ahududu yetiştiriciliğinde güneşlenmenin de büyük önemi
vardır. Yeterli güneşlenme, daha iyi bir sürgün gelişimi sağlar,
sürgünlerin pişkinleşmesini ve kışa daha kuvvetli girmelerine

yardımcı olur. Böylece sürgünlerin şiddetli donlara

dayanıklılıkları artar. İyi bir güneşlenme meyve kalitesini ve

verimliliğini de artırır.
En iyi yetiştiricilik yıllık yağış ortalaması 750-800 mm olan

bölgelerde yapılmaktadır.



Toprak  istekleri

 Ahududu yetiştiriciliği; organik maddelerce zengin, geçirgen, 
hafif ve orta bünyeli, su tutma kapasitesi yüksek topraklarda 
başarılı şekilde yapılır. Sürekli toprak nemi sağlanmış olmalıdır. 

 Ahududu bitkisi, drenajı sağlanmış, ağır bünyeli topraklara da 
uyum sağlar. Yeterli organik madde ve toprak nemi 
sağlandığında kumlu ve çakıllı topraklarda da yetişebilir. 

 Toprak reaksiyonu hafif asit veya nötr (pH=6-7) olmalıdır. Bu 
değerlerin biraz altı veya üstüne de tolerans gösterilebilir. 
Toprak derinliği en az 1 m. olmalıdır. 



 Ahududu bitkisinin iklim ve toprak isteklerini daha iyi 

açıklayabilmek için, Türkiye'de doğal olarak yetişen ahududu 
bitkilerinin bulundukları yerlere de dikkat etmek 
gerekmektedir. 

 Ahududu bitkisi kışları soğuk, yazları serin, hava akımı olan, 
nemli ve güneşli yerlerde, en iyi şekilde yetişmektedir. 

 Ahududu yetiştiriciliği Akdeniz Bölgesi sahilleri ve Güney Doğu 
Anadolu Bölgesi ovalarının dışında her yerde yapılabilir. 

 İklim ve toprak istekleri yönünden bazı eksiklerin bulunduğu 
yörelerde gerekli kültürel önlemler alınarak yetiştiricilik yapılır. 



ANNE

 Gelişimi oldukça 
yavaştır, sarı meyve 
etine sahip, çok nadir 
bulunmakla beraber 
oldukça lezzetli bir 
çeşittir. Verimi çok 
düşük olduğu için 
yetiştiriciliği çok fazla 
yapılmamaktadır



 Gelişimi yavaş, 
sarımtırak renge 
sahiptir, 
nadir bulunmakla 
beraber oldukça 
lezzetlidir. Ekonomik 
olmaması 
nedeniyle yetiştiriciliği 
yaygın değildir.



 Melez bir çeşittir. Gelbe 
Antwerpener ile Sheffer’s 
Colossal’dan elde edilmiştir. 
Oldukça parlak renkli ve 
lezzetlidir. Yetiştiriciliği 
yaygın değildir.



 Güçlü, dik ve verimli 
bir bitkiye sahiptir. 

Meyvesi sert, parlak 

ve lezzetlidir. 

Soğuklara dayanıklı 
bir çeşittir ve diğer 
çeşitlere göre 
hastalıklara daha 
dirençlidir.



 Meyveleri çok büyük, 
yuvarlağımsı konik, 
gevşek yapılı bir çeşittir. 
Newyork orijinlidir. 

Genelde az 

yetiştirilmektedir. Hasatın
en fazla yapıldığı zaman 
sonbahar erken 

donlarının bastırması 
nedeniyle ürün kaybı 
fazla olmaktadır. Verimi 
diğer çeşitlere göre azdır.



 Özellikle yeni kurulan 
bahçelerde güçlü bitkisi 
ve gevşek meyvesiyle 

dikkat çekmektedir. 
Dayanıklı bir çeşittir, 
erken olgunlaşır. Meyvesi 

orta boylu, sert ve tadı 
mükemmeldir. Antraknoza 
karşı dayanıksız fakat 

diğer hastalıklara 
dayanıklıdır.



 Yeni çeşitler arasında 
olan Ohio yetiştiriciliği 
A.B.D ile sınırlıdır. 
Bitkileri kuvvetli, bol 

sürgün verebilen bir 
çeşit olup verimi orta 

derecededir. Mevsim 

sonuna doğru 
olgunlaşır. Meyve eti 
sıkıdır.





 Meyveleri çok büyük, sıkı 
etli, yuvarlağımsı konik, 
iyi kalitelidir. Orta mevsim 
çeşididir. Bitkileri genelde 
kuvvetlidir. Yetiştiriciliği  
yaygındır. En büyük kusuru 
virüslere ve 
Antraktoza karşı hassas ve 
veriminin kırmızı 
ahududulara oranla daha 
düşük olmasıdır.



 Yeni bir çeşittir, 
yetiştiriciliği yaygın 
değildir. Verimli bir 

çeşit olup meyve eti 
sıkı, albenisi 
yüksektir. Bir orta 
mevsim çeşididir. 
Bitkisi kuvvetlidir. 

Ahududu mozaik 

virüsüne 
dayanıksızdır.



 Meyveleri sıkı etli, 
yuvarlağımsı konik 
iyi kaliteli 

orta mevsim 

çeşididir. Bitkileri 
genelde kuvvetlidir. 

Antraknoza 

karşı dayanıksızdır.



 Yeni bir çeşit olan 
Kansas yetiştiriciliği 
Amerika civarında 
yapılmaktadır. Bitkisi 
kuvvetli ve iyi sürgün 
vermektedir. Meyve eti 

sıkı ve orta verimli bir 
çeşittir.



 Meyve eti sıkı, parlak ve 
gösterişli bir çeşittir. 
Yakın zamana kadar 

yetiştiriciliği yaygın değildi, 
ancak son zamanlarda 

yayılmaya başlayan bir 
çeşittir. Antraknoza karşı 
dayanıksız, kök çürüklüğüne 
karşı ise dayanıklı bir çeşittir.



Güzün ürün veren çeşitler 
arasında en ideal 
çeşittir. Meyve verimi çok 
yüksek, sağlam kollara 
sahiptir. Meyveleri orta 

boyda, sert, parlak ve 

oldukça lezzetlidir. Birçok 
hastalığa karşı dirençlidir. 
Geç olgunlaştığı için yazları 
ılık geçen yerlerde ya da 
30 Eylülden önce don 
yaşanan yerlerde 
yetiştirilmez.



 Mevcut ahududular arasında en 
iyisi olarak nitelendirilir, uzun, 

güçlü kollara sahiptir ve oldukça 
verimlidir. Ahududu afitine 

karşı dayanıklıdır. Geç olgunlaşır 
ve tam olgunlaştığında rengi 
kırmızı-mor olur. Taze yendiğinde 
tatlı ve yumuşaktır. Sanayi için 
mükemmeldir. Kuzey bölgelerde 
rahatlıkla yetişebilir.



 Meyveleri büyük olan 
Canby, konik, orta sert, 
parlak renkli ve 
aromalıdır. Diğer çeşitlere 
göre daha dayanıklıdır. 
Ayrıca derin dondurma 
için oldukça elverişlidir. 
Bitkisi orta kuvvetli, kök 
sürgünü verme durumu 
iyidir. Marmara bölgesi 
için uygun bir çeşittir.



 Meyveleri çok büyük olan 
Willamette, yuvarlağa yakın, 
koyu kırmızı, çok sıkı etli ve 
kalitelidir. Bitkisi kuvvetli, çok 
verimli, kök sürgünü verimi 
oldukça iyidir. Derin 
dondurma ve konserve 

sanayisi için oldukça iyidir. 
Gösterişli olması nedeniyle 
taze tüketimi de 
oldukça fazladır.



 Yazın son zamanlarında 
meyve veren bir çeşittir. 
Meyvesi sert, hafif konik ve 

geniştir. Tadı ve meyve kalitesi 
oldukça iyidir. 
Kök çürüklüğüne karşı 
kısmen dayanıksızdır ancak 
soğuklara dayanıklılığı iyidir.



 Erken olgunlaşan bir çeşittir, 
meyvesi oldukça lezzetlidir, 
Heritage’den 10–14 gün önce 
olgunlaşır. Kuzey iklimlerinde 
iyi yetişir. Az dikenlere sahiptir 
ve kolları kısadır. Meyvesi koyu 
renkli ve alımlıdır.



 Heritage’den 2 hafta 
önce olgunlaşır, erkenci 
bir çeşittir. Kısa ve 
verimli kollara sahiptir. 

Meyvesi tatlı ve orta 
boydadır. Sanayi için 
idealdir. Kök çürüklüğüne 
hassastır. 



 Erkenci bir çeşittir. Boyne 
ve Prelude’den geç 
olgunlaşır. Meyvesi orta 

boylu, ancak çok açık 
renklidir ve küçük parçalara 
ayrılabilir. Lezzetlidir. Çok 
ılık havalarda tanecikleri 
yumuşar. Soğuk iklimler 
için önerilir. Bir çok sürgün 
üretir. Antraknoza ve küf 
hastalığına hassastır, 
kök çürüklüğüne kısmen 
dayanıklıdır.



 Dayanıklı, uzun, dik ve 
meyveleri yana doğrudur. 
Çok az dikenleri vardır. Tadı 
biraz asidiktir. Meyvesi sert, 

açık kırmızı ve 
orta boyludur. Raf ömrü 
uzun olduğu için önerilen 
bir çeşittir. 
Bitkileri dayanıklı ve pas 
hastalığı gibi hastalıklara 
karşı dirençlidir.



 Çoğunlukla üst kısımlardan 
sürgün verir ve çok az 
dikene sahiptir. Geniş kollar 
üretir böylece yavaş yayılır. Son 
derece verimli bir çeşittir. 
Meyve eti iri, yumuşak, donuk 
kırmızı ve hafif 
tatlıdır. Olgunlaşmadan hasadı 
zordur. Orta derecede soğuklara 
dayanıklı olduğundan ılık 
iklimler için idealdir. Mozaik 
virüsüne dayanıklıdır.



ALLEN

 Meyveleri iri, lezzetli ve bitkisi 

oldukça kuvvetlidir. Sofralık 
için ideal bir çeşittir ancak 
yetiştiriciliği çok yaygın 
değildir. Virüs hastalıklarına 
çok dayanıklı değildir.



 Meyveleri orta büyüklükte, 
yuvarlağımsı konik, 
gevşek yapılı bir çeşittir. 
Sonbahar erken donlarının 
bastırması nedeniyle 
ürün kaybı fazla olmaktadır.



 Bitkisi kuvvetli, son 
derece verimlidir. 
Meyvesi büyük 
ve konik şeklindedir. 
Hastalıklara karşı 
dayanıklı bir çeşittir. 



Doç. Dr. Murat Akkurt



 Ahududular doğal olarak kolay çoğalabilen türler arasında yer almaktadır. 
Köklerinden sürekli sürgün oluşturmaları ve sürgünlerin ömrünün iki yıl ile sınırlı 
olması çoğaltımının kolay olmasını sağlamaktadır. 

 Çoğaltım için en fazla kullanılan bitki organları köklerdir. Bununla birlikte siyah ve 
mor ahududuların uç daldırmasıyla iyi sonuçlar verdiği belirlenmiştir.

 Ahududu sürgünlerinden alınan parçalarla (gövde çelikleriyle) çoğaltma 
yapılamamaktadır.

 Ahududular generatif olarak tohumla çoğaltma yapılmasının yanı sıra vejetatif
olarak ta 5 farklı yöntemle çoğaltma yapılabilir. Bunlar;

(1) Kök ve dip sürgünleri ile çoğaltma,
(2) Kök çelikleriyle çoğaltma,
(3) Uç daldırmasıyla çoğaltma,
(4) Yaprak-göz çelikleriyle çoğaltma,
(5) Doku kültürü ile çoğaltma.

 Aşıyla çoğaltma ahududu bitkilerinin gelişim özelliği nedeniyle 
mümkün değildir. Ahududu sürgünleri iki yıllıktır ve meyve elde 
edilebilmesi için sürekli olarak köklerden yeni sürgünlerin oluşma 
gereksinimi vardır.



Kök ve dip sürgünleri ile çoğaltma:
Ahududu köklerindeki gözlerin 
sürmesiyle oluşan birinci yıl 
sürgünlerinin gelişmesi, kendi köklerini 
oluşturması ve dinlenme dönemine 
girmesiyle birlikte ana köklerden 
ayırarak fidan elde etme yöntemidir. 
Söküm esnasında fidan üzerinde kendi 
kökleriyle birlikte bir miktar ana bitkinin 
köklerinden de kalması fidanın tutması 
ve yeni yerinde gelişmesi için daha 
faydalı olur. 
Söküm işlemi ahududu bitkisinin 
dinlenmede olduğu sonbahar sonu ve 
ilkbahar başına kadar ki dönemde 
yapılmalıdır. Çok soğuk geçen bölgelerde 
ilkbahar başında söküm yapmak ana 
bitkilerin ve fidanların sağlığı açısından 
önemlidir



Kök çelikleri ile çoğaltma:
Ahududu kökleri üzerinde yer alan tomurcuklardan, doğal 
olarak, her yıl yeni sürgünler gelişmektedir. Ahududu 
fidan üretiminde kök çeliklerinden oluşan sürgünler 
kullanılmaktadır.
Dinlenme dönemine giren en az iki yaşındaki bitkilerin 

kökleri 5-10 cm boylarında kesilerek çelikler hazırlanır. 
Köklerin kalın olması arzu edilir. Kalınlık artışıyla başarı 
arasında olumlu bir ilişki vardır. Kök kalınlıklarının en az 2 
mm civarında olması istenir. 
5-10 cm uzunluğunda hazırlanan kök çelikleri hafif 
yükseltilmiş yastıklar üzerinde veya düz arazide 50-60 cm 

aralıklarla, 3-5 cm derinlikte açılmış çizilere, yan yana 
veya yatay olarak dizilir ve üzeri toprakla örtülür. 



Uç daldırması ile çoğaltma:

Uç daldırması ile fidan üretiminde kök çelikleri ve kök 
sürgünleri kadar hızlı ve yoğun bir üretim yapılamaz. Daha iyi 
fidan üretimini sağlayan başka bir yöntem yoksa uygulanır.
Özellikle siyah ve mor ahududuların çoğaltılmasında kullanılır.

Bununla birlikte diğer çeşitlerde de kullanılabilir. 
Uç daldırmasında birinci yıl sürgünleri kullanılır. Meyve 
sürgünleri yani ikinci yıl sürgünleri kullanılmamalıdır. Bu amaçla 
bir yıl önceden tüm meyve veren sürgünler temizlenir. Ağustos 
ayının son günlerine doğru birinci yıl sürgünlerinin uç kısımları 
5-10 cm kadar derinliğe olacak biçimde toprağa gömülür.
Toprağa gömülen sürgün uçları aynı yıl içerisinde dinlenmeye 
girmeden köklenir.Köklenen sürgün uçlarından yukarıya doğru 
gelişen bir sürgün oluşumu da gözlenir Oluşan fidanların ana 
bitkiyle bağlantıları bir makas yardımıyla kesilir





 Ahududu güzel görünümü, hoş kokusu ve lezzeti ile dikkat 
çekici bir meyvedir. Özellikle merak bahçeleri (hobi 
bahçeleri) için çok büyük alan ihtiyacının olmaması da 
önemli bir özelliğidir.

 Ticari amaçlarla tesis edilen bahçelerin ekonomik getirisi 
oldukça yüksektir. Ancak taze ürünün raf ömrü oldukça 
kısadır. Bu yüzden ahududu meyveleri hasattan sonra ya 
çok hızlı bir şekilde pazarlanması ya da derhal işlenmesi 
gereklidir.  Bahçe tesisinde bu konu mutlaka dikkate 
alınmalıdır.

 İnsan sağlığına yaptıkları katkının öğrenilmesiyle son 
yıllarda yoğun talep görmeye başlayan bir meyve türüdür. 
Özellikle gelir düzeyi yüksek Avrupa ve Kuzey Amerika 
ülkeleri tarafından ilgi görmektedir. Buna bağlı olarak bu 
ülkelerin ahududu ve böğürtlen ithalatı ile üretim düzeyleri 
sürekli bir artış eğilimindedir.



 Ahududu toprak bakımından çok seçici değildir. 
Ancak uygun topraklarda yetiştirildiği takdirde, 
daha yüksek verim alınır. En uygun topraklar; 
organik maddece    zengin, su tutma kapasitesi 
yüksek ve iyi direne olabilen topraklardır. Çok 
hafif, ağır ve kötü direne olan topraklardan 
kaçınılmalıdır.    Hafif asitli topraklar tercih 
edilmelidir, toprak pH sı 6-7 olmalıdır. Toprak 
derinliği 120-180 cm. iyidir. Aksi halde kökler 
derine inemez ve toprak neminden istifade 
edemez. 

YER VE YÖNEY:
Ahududu bahçesi kurulurken kuzey yamaçlar 
tercih edilmelidir. Güney yamaçları ilkbahar 
donları yönünden tehlikelidir. Ahududu bitkisi -
25° C ye kadar kış soğuklarına dayanabilmektedir.



Çeşit seçiminde dikkat edilecek konular:                
• Çeşit bölgenin iklim ve toprak özelliğine uygun olmalı,
• Değerlendirme şekline uygun çeşit seçilmeli,
• Pazarın aradığı bir çeşit olmalı,
• Yola ve taşımaya dayanıklı olmalı,
• Bitkisi kuvvetli gelişmeli,
•Verimli ve hastalıklara dayanıklı olmalıdır



 Bahçe tesisi zamanının belirlenmesi dikilen fidanların tutması için
önemlidir. Ülkemizde çok soğuk kış geçirmeyen bölgelerde (Akdeniz,

Ege kıyı bölgelerinde) bitkilerin dinlenmeye girmesiyle birlikte,

sonbahar dönemi sonunda veya kış boyunca dikim yapılabilir. Bu

bölgelerde sonbahar döneminin sonu veya kış başlarında (Kasım, Aralık
ayında) dikim yapmak daha akıllıca olabilir. Özellikle ilkbahar dönemi iş
yoğunluğu başlamadan dikim işlerinin bitirilmesi faydalı olur.

 İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde kış
bitiminde veya erken ilkbahar döneminde dikim yapmak daha doğru
olur. Bölgeye göre değişmekle beraber Şubat ayı sonu, Mart ayı veya

Nisan başı bu bölgeler için uygundur. Bu bölgelerde toprak tava gelir

gelmez dikim yapılmalıdır. Dikilecek fidanların henüz gelişmeye
başlamamış olmaları, yani dinlenmede olmaları zorunludur.



 Ahududu fidanlarının dikim mesafelerini

düzenlemesinde;

mekanizasyon kullanımı,
arzu edilen terbiye sistemi,

çeşidin gelişme durumu (dik, yarı dik, iri, zayıf vb)

dikkate alınır.

Ürün Sıra Arası Mesafe Sıra Üzeri Mesafe
Kırmızı Ahududu 1,8-3,0 m 0,6-0,9 m

Siyah Ahududu 2,4-3,0 m 0,9-1,2 m

Mor Ahududu 2,4-3,0 m 0,9-1,5 m





 Ahududu sürgünleri iki yıllıktır. Kök gövdesi ise çok yıllıktır. Yeni 
sürgünler (birinci yıl sürgünleri, vejetatif sürgünler) her yıl kök 
gövdesi üzerindeki tomurcuklardan gelişir. Yazın sonlarına doğru 
birinci yıl sürgünleri üzerinde meyve gözleri yer alan yan 
sürgünler meydan gelir. Birinci yıl sürgünleri ikinci gelişme 
sezonunda (sonraki yıl) meyve sürgünü (ikinci yıl sürgünü, 
generatif sürgün) olarak isimlendirilir. İkinci sezonun başlarında 
meyve oluşumunu sağlayan sürgünler meyve sürgünleri üzerinde 
gelişmeye başlarlar. Meyve oluşumundan sonra yaşlanan 
sürgünler (meyve sürgünleri) ölür ve bunlar meyve hasadının 
tamamlanmasıyla birlikte kesilerek araziden uzaklaştırılır. Kök 
gövdesinden birinci yıl sürgünlerinin çıkışı ve gelişimi tekrar 
başlar.



 Dikimden önce fidanlara uygulanan kök tuvaleti ve 
dikimden sonra yapılan tepe kesme işlemlerinden sonra, 
ahududu bahçelerinde üç farklı amaçlı budama yapılır: 

 - Şekil budaması 
 - Ürün budaması 
 - Gençleştirme budaması



 Ahududu yetiştiriciliğinde yaygın olarak çit sistemi terbiyesi 
uygulanır. Fidanlar sıra üzeri hangi aralıklarla dikilirse dikilsin sonuçta 
bunların arası, her yıl yenilenen sürgünlerle birkaç yıl içinde dolar ve 
çit şeklini alır. 30-60 cm enine oluşturulan çit boyunca sürgünler 10-

20 cm aralıklarla dizilirler. 
 Çit sisteminin bütün dünyada yaygın olmasına karşılık, ülkelere ve 

bölgelere göre çok farklı uygulamaları vardır. 
 Yaygın olarak sıra başlarına 1.5-2.0 m boyunda kuvvetli direkler 

dikilir. Bunları güçlendirmek için çeşitli destek sistemleri 
geliştirilmiştir. Bunların malzemesi ahşap, metal veya beton olabilir. 
Aralarına, 6-10 m.de bir daha az kuvvetli direkler dikilir. Sıralar 
boyunca bu direklere tutturulan teller çekilir ve iyice gerdirilir. 
Farklılıklar bu tellerin çekilmelerinde görülür.



 En basit sistemde yerden 0,5-0,6 m. ve 1,0-1,2 m. 

yüksekliklerde iki tel çekilir. Bu teller, her biri 0,5-0,6 m 

yüksekliklerde birbirini takip eden 3 sıra da olabilir. 
 Genel olarak sürgünler tek tek ve bütün tellere bağlanırlar. 

Sürgünleri tellere bağlama işlemi yaz aylarından başlanarak 
aralıklarla sürdürülmekte ve kış aylarında bitirilmektedir. Bazen 
de bağlama işleminin tamamı, sonbahar aylarında bir defada 
yapılmaktadır.



 Ürün budaması ile meyve verim ve kalitesi 
doğrudan etkilenir. Bir yıl sonra meyve 
verecek genç sürgünlerin seçimi, diğer 
sürgünlerin kesilmesi meyve sürgünlerinde 
uç alma ve meyve sürgünlerinin derimden 
sonra kesilmesi, ürün budamasını teşkil 
eden uygulamalardır. 

 Bahçe tesisi sırasında dikilen ahududu 
fidanlarının kök boğazı ve köklerinden 
ilkbaharda yeni sürgünler çıkar. Bu genç 
sürgünler ilk yıl fidan başına 2-5 adet 

olabilir. Bunlar ilkbahar, yaz ve erken 

sonbahar aylarında büyüyüp gelişirler, geç 
sonbaharda yaprak dökümü ve kış 
dinlenmesine girerler. 



 İkinci yıl bunlar yarı odunsu meyve 
sürgünleridir ve ilkbaharda bunların kök 
boğazı ve köklerinden yeniden genç 
sürgünler çıkar. Bu genç sürgünler yine 
bütün yıl büyüyüp gelişirken, meyve 
sürgünleri ilkbaharda çiçek açar ve meyve 
verirler. Yaz ayları sonlarında bu meyve 
sürgünleri görevlerini tamamlayarak 
kururlar. 

 Ahududu bahçelerinde ilkbahar ve yaz 
aylarında aynı anda iki farklı sürgün, 
sonbahar ve kış aylarında ise sadece gelecek 
yıl meyve verecek sürgünler görülür.





 Ahududu bahçelerinde 3.-4. yıllardan sonra ilkbaharda 
köklerden çıkan sürgünlerin sayısı giderek artar. Bunların 
bırakılmasıyla geniş bir şerit boyunca çok sayıda ve sık bir 
şekilde, güneşlenme ve havalanması, beslenmesi yetersiz 
zayıf genç sürgün kümeleri oluşur.

 Ahududu bahçelerinde genç sürgünlerin gereğinden fazla 
çıktığı dönemden başlayarak, bu sürgünlerin her yıl 
seyreltilmesi işlemi uygulanır. Öncelikle teşkil edilen şeridin 
dışında olanlar alınır. Daha sonra şerit boyunca 10-20 cm. 

aralıklarla gelecek yıl meyve verecek genç sürgünler bırakılıp 
bunlar dışında olanlar alınır. Bu işleme ilkbahar aylarında 
başlanır ve yaz ayları boyunca devam edilir. Meyveye 
bırakılacak sürgünler genellikle ilkbaharda köklerden ilk 
çıkan, kuvvetli, sağlıklı, boğum araları çok uzun olmayan 
özelliklere sahiptir. 

 Fazla sürgünler mümkün olduğu kadar erken alınmalı, meyve 
için bırakılanlara zarar vermelerine fırsat tanınmamalıdır. Bu 
sürgünler elle veya küçük el çapalarıyla (çepin) alınırlar 

 Derim döneminden sonra, yaz ayları sonlarında veya 
sonbaharda meyve sürgünleri toprak üzerinden kesilerek 
atılırlar. Böylece gelecek yıl meyve verecek sürgünlerin, 
büyüme mevsimi sonlarında biraz daha iyi gelişmeleri, kışa 
kuvvetli girmeleri sağlanır. Bu arada meyve sürgünlerinin 
telle bağlanma işlemleri de yapılır.



 Ahududu bahçelerinde ürün budaması 
işlemlerinden birisi de meyve sürgünlerinden uç 
almadır. Erken ilkbaharda yapılan bu işlemin 
amacı, sürgün üzerinde meydana gelecek 
meyve dalcıklarının sayısını azaltmak, böylece 
kalan dalcıklardan daha fazla ve daha iri meyve 
almaktır. Meyve sürgünlerinin uç kısımlarına 
gidildikçe meyve dalcıklarının daha zayıf ve 
bunlar üzerinde oluşan meyvelerin daha küçük 
olduğu görülür. Bu meyvelerden vazgeçilirse, 
diğer meyve dalcıklarından daha iri meyveler 
alınabilmektedir. Bazı faktörler göz önüne 
alınarak meyve sürgünlerinde uç alma şiddetli 
(daha aşağıdan; 50-60 cm’den uç alma) veya 
hafif (daha yukarıdan;70-80 cm) yapılır, 
gerekmiyorsa hiç yapılmaz

 Birkaç yıl aynı bahçede farklı uygulamalar 
yapılıp sonuçlar incelenerek uç alma işlemine 
karar verilebilir.



 Ahududu bitkileri, çeşide, bahçenin iklim ve toprak özelliklerine, bakım 
şartlarına bağlı olarak 7.-8. yıllardan itibaren daha az sayıda ve daha zayıf 
kök sürgünü verebilirler. Bu durumda bahçenin verimliliği ile meyve kalitesi 
azalır. 

 Ahududu bahçelerinin normal ekonomik ömrü yine yukarıdaki faktörlere 
bağlı olarak 10-15 yıldır. Bahçe daha kısa sürede verimden düşerse 
gençleştirme budaması yapılarak ömür uzatılabilir. Bunun için kış aylarında 
sürgünlerin kök bölgeleri açılarak daha önceki yıllar kesilen yaşlı sürgünlerin 
kök boğazları ve yaşlı kökler kesilip atılır, bol organik ve ticari gübre verilir. 
Bu işlem o yılın verimini de olumsuz etkileyebilir, ancak aynı yıl kuvvetli 
genç sürgünler oluşarak daha sonraki yıllarda verimlilik ve kalite artışı 
sağlanır. 

 Gençleştirme budaması zor ve pahallı bir işlemdir, zorunlu olmadıkça 
uygulanmamalıdır







 Ahududu bitkisinin sürgünleri gevrek ve tam odunlaşmamıştır. Bu yüzden sürgünler, 
genel olarak, yere yatma eğilimindedir. Ticari bahçelerde bakım ve hasat 
işlemlerinin daha rahat yapılması için ahududu sürgünlerinin bir herek veya tel ile 
dik durmalarının sağlanması gereklidir.

Terbiye sistemlerinin ahududu yetiştiriciliğinde sağladığı faydalar şu şekildedir;

(1) Yetiştiriciliğin daha kolay olmasını sağlar,
(2) Budama, ilaçlama gibi bakım işlerinde kolaylık sağlar,
(3) Sürgünlerin yere temasını önleyerek meyvelerin daha temiz ve daha kolay 

toplanmasını sağlar,
(4) Mekanizasyon ile hasat işlemlerinde büyük kolaylık sağlar,
(5) Sürgünlerin yeterli güneşlenmesini ve havalanmasını sağlayarak sağlıklı sürgün 

gelişimi ile verim düzeyi ve kalitesinde artışlara neden olur.



 Eski bir yöntemdir. Günümüzde ticari yetiştiricilik 
tiplerinde pek kullanılmamakla birlikte ev veya merak 
bahçelerinde kullanılabilir.

Kırmızı ahududu 
sürgünleri yere çakılı 
bir herek üzerine 
tutturularak terbiye 

edilebilir.



 Son yıllarda sonbahar ürünü veren kırmızı ahududularda, siyah ve 
mor ahududularda telli terbiye sisteminin kurulması, avantajlarından 
yararlanmak amacıyla, yaygınlık kazanmıştır. Günümüzde tüm 
ahududu çeşitlerinde telli terbiye sistemi kurulumu yaygın bir 
yetiştiricilik anlayışı olarak gelişmiştir

 Telli terbiye sistemi çit sistemi şeklinde uygulanmaktadır. Çit sistemi; 
ahududu sürgünlerinin 40-60 cm genişliğinde bir alan içinde 
yetiştirilmesi esasına dayanır. Bu genişliğin dışında sürgün gelişimine 
izin verilmez. Çit içersinde sürgünler arasında 10-20 cm kadar 
mesafe bulunur. Dinlenme döneminde budama yapılırken bu 
esaslara dikkat edilerek sürgünler bırakılır. 

 Aşırı rüzgârların mevcut olduğu alanlarda bu sistem sorun 
çıkartabilir. Bu yüzden aşırı rüzgar alan bölgelerde gerekli önlemler 
mutlaka alınmalıdır.



 Genelde, ahududularda, telli terbiye sistemlerinde toprak 

yüzeyi üzerinde olmak üzere 1,6-2 m uzunluğunda “I”, “T”, 
“+”, “X” ve “V” biçimindeki destekler kullanılır. 
Günümüzde kurulum kolaylığı nedeniyle daha çok “I” ve 
“T” sistemleri kullanılmaktadır. Bu destekler ahşap 
olabileceği gibi beton ya da demirden de imal edilebilir.

 Sürgünlerin yerleşim biçimlerine göre ise iki ana uygulama 
biçiminden söz edilebilir; “demet” ve “yaygın”.

 Demette, 5-7 adet sürgün en üstteki tel üzerinde birlikte 
bağlanır. Destek olması için ikinci bir bağ sürgünlerin orta 
bölümüne de yapılabilir.

 Yaygında ise tüm sürgünler bağımsız olarak tel üzerine 
tutturulur veya yatırılır.



I” telli sisteminde 
sürgünlerin demet biçiminde 
bir arada bağlanmasıyla ilgili 
bir örnek.

“I” telli sisteminde 
sürgünlerin farklı bir 
demet uygulama biçimi.



“T” telli terbiye 
sisteminde sürgünlerin 
demet biçiminde bir 
araya getirilmesi.

“I” telli terbiye 
sisteminde 

sürgünlerin 
yaygın formda 
yerleştirilmeleri



T” telli terbiye 
sisteminde 

sürgünlerin yaygın 
şekilde tutturulması.

“+” telli terbiye 
sistemin 

uygulanmasıyla 
ilgili bir örnek



T” telli terbiye sisteminin 
uygulanmasıyla ilgili bir 
örnek. En üstte ve ortada 
sadece iki tel çekilmiş.

T” telli terbiye sisteminin 
uygulanmasıyla ilgili bir başka örnek. 
En üstte ortada ve yanlarda teller 
çekilerek birinci yıl sürgünleri ile 
meyve sürgünleri (ikinci yıl 
sürgünleri) ayrılmış.



“T” telli terbiye sisteminde 
ortadaki teller alınmış, 
sadece kenardaki tellere 

izin verilmiş. Merkez 
tamamen boş bırakılmış.

Altta ve merkezde tellere izin 

verilmeyen farklı bir “T” telli 
terbiye sistemi örneği. Oldukça 
sade ve daha az işçilik isteyen 
bir sistem.



 Gübrelemede, bahçe toprağı analiz yaptırılarak gerekli gübreleme yapılmalıdır. 
Ancak analiz yapılmaması durumunda yıllık gübre ihtiyaçları;

4 -10 kg saf azot karşılığı azotlu gübre,
5 –7 kg saf fosfor karşılığı fosforlu gübre,
8 -12 kg saf potasyum karşılığı potasyumlu gübre verilir.

 Tam verim çağındaki bahçelerde bu miktarlar ilk dikim yıllarında 1/3’ ü, ikinci 
yılda ½’ si olarak verilmelidir. 

 Azotlu gübreler genelde amonyum sülfat olarak verilir ancak pH= 5.5 ve daha 

düşük ise amonyum nitrat olarak verilmelidir. Gerekirse kireçleme yapılarak pH

6-7 ye yükseltilir.
 Azotlu gübreler ahududu bitkilerine erken ilkbaharda ve meyve gelişimi 

sırasında olmak üzere iki defada verilir. Azotlu gübreler sulama veya yağış 
öncesi, bitkilerin kök bölgelerine serpilerek verilmelidir.

 Fosforlu ve potasyumlu gübreler gerektiğinde yılda veya iki yılda bir uygulanır. 
Uygulama sonbahar kış aylarında, fosforlu ve potasyumlu gübreler bitkilerin 
kök bölgeleri hizalarına toprağa 20-30 cm derinliğe gömülerek uygulanır.



Ahududu meyvesinde iyi verim alabilmek için 
sulama, önemli faktörlerden birisidir. Sürekli toprak nemi 
isteğinde olan ahududu bitkileri için sulama önemli bir 
konudur. Yağışların yetersiz olduğu dönemlerde sulama 
zorunlu olarak yapılmalıdır. Özellikle hasat zamanında daha 
fazla sulama gerekir. Ancak ahududu bitkisi kökleri kuraklığa 
olduğu kadar aşırı suya da duyarlıdır.

Az geçirimli topraklarda fazla su birikimi köklerde 
hastalıklara ve ölümlere sebep olur. Aşırı sulama susuzluk 
kadar zararlı olabilir.

Sulama; karık, yağmurlama veya damla sulama 
şeklinde yapılır. Ancak hasat döneminde yağmurlama 
sulama yönteminden kaçınılmalıdır.



Yetiştiştiricilik tekniği en uygun şekilde yapıldığında     
1 dekardan 1000-2500 kg meyve almak mümkündür. 
Ancak ülkemizde halen bu miktar  dekara ortalama 600-

800 g. arasındadır. 



Ahududu meyve türleri içerisinde meyvesi en hassas olanlardan

biridir. Bu nedenle kısa zamanda bozulabilen ve hızlı tüketilmesi
gereken bir meyvedir. Ahududu hasadı, ambalajı ve taşınmasında
çok titiz davranmak gerekmektedir.

Toplamada gecikme, meyvenin yumuşaması ve normal rengini

kaybederek daha koyu renk alması ile anlaşılır. Derin dondurma ve

gıda sanayi için ahududu tipik rengini aldıktan sonra hasat

edilmelidir.

Ahududu meyveleri saplarından kolayca ayrılmaya başladıktan
sonra sabah erken saatlerde hasadı yapılmalıdır. Haftada 2-3 defa

hasadı yapılabilir. Sıcak ve kuru havalarda daha sık hasat edilebilir.

Ahududu hasadı için günün serin saatleri tercih edilmelidir.

Genellikle sabah 8-10 arası en uygun saatlerdir. Hasat edilen

meyveler en kısa zamanda serin, gölge bir yere taşınmalı,
mümkünse hemen soğuk depoya konulmalıdır.



Gıda endüstrisi kuruluşlarına işlenmeye gönderilecek meyveler

0.5–1.0 kg’lık kutulardan 3-5 kg’lık küçük kasalara kadar daha

büyük kaplara doğrudan toplanır. Bu kapların seçiminde alıcı
fabrikanın talepleri göz önünde bulundurulmalıdır. Taze olarak

pazarlanacak meyveler 100, 250 veya 500 g’lık küçük plastik

kaplara toplanır, bu kaplar ile büyük kasalara dizilerek bu şekilde
nakliyeye hazır duruma gelmiş olur. Ambalaj kaplarının altı ezilen

meyve suyunun akabilmesi için mutlaka delikli olmalıdır. Aksi

halde alt taraftaki meyveler hemen çürürler. Hasat edilen bu

meyveler en kısa zamanda serin bir yere alınmalıdır.
Ahududu meyvelerinin uzun süre taze olarak muhafazaları genel

olarak düşünülemez. Ancak olağanüstü durumlarda –0.5C veya

0C’de %85-90 oransal nem koşullarında 5-7 gün süreyle
depolanabilir. Muhafazayı kısıtlayan en önemli faktör meyvelerin

çürümeleridir.
Bir işçi 1 saatte ortalama 4-6 kg ahududu meyvesi toplayabilir.



Ahududu meyveleri çok çeşitli şekillerde değerlendirilirler. 

 Taze olarak tüketilebilir.
 Derin dondurularak muhafazaya alınan meyveler uzun süre farklı 

değerlendirmeler için hazır tutulur. 
 Ahududu meyveleri pasta endüstrisinin aranan meyvelerindendir.
 Meyveler kurutularak değişik şekillerde kullanılmak üzere (meyve 

çayı gibi) uzun süre saklanabilirler.
 Ahududu meyveleri meyve suyu, konsantre ve likör olarak da 

kullanılmaktadır. 
 Reçel, marmelat, jöle ve şekerleme endüstrisinde, özellikle kendine 

özgü güzel kokuları nedeniyle meyve tozu ve meyve esansı 
imalatında da değerli bir hammaddedir.

 Son yıllarda hızla gelişen ve tüketimleri artan dondurma ve meyveli 
yoğurt üretiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır.



Vücuttaki toksin maddeleri dışarı atar, kanı temizler.
Vücuda dinçlik verir.
Ateş düşürücü etkisi nedeniyle ateşli hastalıklarda faydalıdır.
Romatizma, nıkris, kansızlık ve verem hastalıklarına karşı 
yararlıdır.
İdrar söktürücü özelliğiyle kabızlığı giderir.
Olgunlaşmış, taze Ahududu bol miktarda A vitamini barındırır 
ve çok faydalıdır.
Dokuları sıkılaştırıcı ve güçlendirici etkisi vardır.
Böbrek ve şeker hastalığı olanların taze olarak yemeleri tavsiye 
edilir.

KANSERDEN KORUYUCU ÖZELLİĞİ DE BULUNMAKTADIR 



DOÇ. DR. MURAT AKKURT



 Dünyanın özellikle kuzey yarımkürenin ılıman kuşağında ve 
tropikal bölgelerin yüksek kesimlerinde doğal yayılma alanı 
bulan bir türdür. 

 Böğürtlenin yabanileri ülkemizde uzun yıllardan beri 
bilinmekte ve halk tarafından doğadan toplanarak 
tüketilmektedir.

 Böğürtlen de, ahududu gibi taze tüketimin yanında çeşitli 
şekillerde işlenerek, kurutularak veya dondurularak 
tüketilmektedir.

 Üzümsü meyvelerin insan beslenmesi ve sağlığına katkıları 
ortaya çıktıktan sonra daha yaygın bir şekilde üretilip 
tüketilmeye başlayan bir türdür.

BÖĞÜRTLEN



Böğürtlenin anavatanı  orta  güney ve batı Avrupadır. 
Ülkemizin bir  kısmı da ana vatanı içinde yer almaktadır.



Hasat edilen alan (Dekar) Yılllar

Bölgeler 2012 2013 2014 2015 2016

Doğu Marmara 1,907 1,997 2050 2,091 2,653

Akdeniz 240 195 176 176 263

Batıkaradeniz 142 135 171 121 115

Ege 70 78 90 29
57

Ortadoğu Anadolu 19 19 19 24
23

İstanbul 35 35 35 14
14

Doğu Karadeniz 13 11 9 9
13

Türkiye
2,426 2,470 2,550 2,464 3,138



Üretim 
(Ton) Yılllar

Bölgeler 2012 2013 2014 2015 2016

Doğu Marmara 1,87 1,961 1,963 2,064 2,151

Akdeniz 300 258 206 206 205

Batıkaradeniz 115 100 140 103 62

Ege 39 48 57 26
29

Ortadoğu Anadolu 5 5 8 13
9

Doğu Karadeniz 12 10 7 7
8

İstanbul 22 21 21 6
4

Türkiye 2,363 2,403 2,402 2,425 2,468



Takım: Rosales

Familya: Rosaceae

Alt familya: Rosoideae

Cins: Rubus

Türler:
Rubus fruticosus

(kültür böğürtlenleri)

Kromozom sayısı: n=7 
ve katları 



Böğürtlenler genellikle büyüme durumlarına göre; dik, yarı 
dik veya sürüngen olarak sınıflandırılırlar.
Dik ve yarı dik formdaki böğürtlenler köklerindeki 
tomurcuklardan yeni bitki oluştururlar. 
Sürüngen tiplerde köklerde tomurcuk bulunmayabilir. Bunlar 
toprağa değdikleri noktada köklenerek yeni bitki oluştururlar.



 Kökleri ahududunda olduğu gibi yüzlektir. Ancak daha 
geniş alanlara yayılabilirler.

 Böğürtlen sürgünleri ahududuna benzer bir gelişim 
devresine sahiptir. İlk yıl kökler yada taçta oluşan 
gözlerden, vejetatif sürgünler oluşur. İkinci yıl bu sürgünler 
üzerinde çiçek ve meyveler oluşur ve meyve verdikten sonra 
aynı yıl içinde kururlar.



 Sürgünlerin üzeri ucu kıvrık sert  dikenlerle kaplıdır. 
Bu dikenleri tırmanmak için kullanır.

 Üstü  parlak , koyu yeşil, kenarları testere gibi dişli  
yapraklar ı vardır (palmat yaprak tipi-el ayası beşli 
yapı)

 Yaprakların altı gri-yeşil  renkli ve beyaz tüylerle kaplı



Çiçek yapısı
 Rubus’larda temel kromozom

sayısı n=7 dir
 Rosaceae çiçek yapısı görülür.
 Çiçek formülü S5P5A∞G∞
 Haziran -temmuz aylarında açan çiçeklerinin 

rengi beyazdan kırmızıya kadar değişir.
 Böğürtlen bitkisinin çiçeklenme periyodu 

uzundur. Bu nedenle bitki üzerinde, hem 
çiçek hem de meyveleri bir arada görülebilir.

 Çiçek ekseninde bulunan dişi organlar 
döllenerek küçük meyvecikleri, bunlar 
birleşerek böğürtlen meyvesini oluşturur.



 Meyveler olgunlaşırken çiçek tablasının tabanında 
onun saptan ayrılmasını engelleyen özelleşmiş 
hücreler oluşur.Hasat sırasında meyve saptan bu 
kopma bölgesinden ayrılır. Meyvenin bu kopma şekli 
böğürtlenleri ahududulardan ayıran temel farklılıktır. 

 Böğürtlenlerde tozlanma arılar vasıtası ile 
olmaktadır



BÖĞÜRTLEN ÇEŞİTLERİ
BOYSENBERRY

 Koyu renkli yapraklara sahiptir, olgunlaşması ise 
biraz geçtir. Meyveleri uzun konik, iri (3 cm 
uzunluğunda, 8 gr ağırlığında) siyaha yakın mor 
renktedir. Mükemmel derecede aromalı ve büyük 
çekirdeklidir. Ayrıca boysen meyvelerinin sap 
kısmı çekilerek koparıldığında aynı ahudududa 
olduğu gibi boşluk kalmaktadır. Verimi oldukça 
yüksektir. Gerek sofralık gerekse soğuk 
dondurmaya elverişlidir. Dondurmaya elverişli 
olduğu için oldukça yaygındır. 



APACHE

 Bitki kuvveti orta derecededir ve verimli bir 
çeşittir. Meyve büyüklüğü uzun – koniğimsi bir 
yapıdadır. Meyveleri siyah, parlak ve alımlıdır. 
Sofralık tüketiminin yanında dondurma 
sanayinde de oldukça kullanılan bir çeşit 



NAVAHO

 Bitkileri dik olarak gelişen Navaho’nun bitkileri 
orta kuvvettedir. Orta mevsimlidir. Sert meyveleri, 
orta büyüklüktedir ve oldukça lezzetlidir. Raf 
ömrü oldukça uzundur, 14 – 21 gün dayanabilir. 
Turuncu pas hastalığına dayanıklıdır. 



KIOWA

 Bitkileri orta kuvvettedir. Meyveleri oldukça 
büyük ve serttir. Yaklaşık 10–12 gr 
ağırlığındadırlar. Meyve verme zamanı uzun bir 
süreye yayılmıştır. Turuncu pas hastalığına ve 
soğuklara dayanıklıdır 



DEWBERRY

 Avrupa ve Asya’da geniş bir yayılma alanına 
sahiptir. Sürünücü bir bitki yapısına sahip olan 
Dewberry’ye TARLA BÖĞÜRTLENi de 
denmektedir. Meyveleri büyük olmamakla beraber 
parlak bir görünüme sahiptir 



 ARAPAHO

 OLALLIE BLACK

 CHESTER

 THEDOR REIMERS

 MARION

 BLACK SATIN

 THORNFREE

 WILSON FRÜHE
 THORNLESS EVERGREEN

 YOUNG

 DARROW

 HULL THORNLESS



DOÇ. DR. MURAT AKKURT



EKOLOJİK İSTEKLERİ 
İKLİM

Sıcaklık ve kuraklığa ahudutlarından daha fazla dayanıklıdırlar,
Kış ve ilkbahar donlarına karşı daha az dayanıklıdır.
Genel olarak en uygun iklim yazları serin, hasat zamanı yağmur olmayan,
kışları ılık geçen yerlerdir. Yazları sıcak ve kurak geçen yerlerde vejetatif
gelişme geriler, meyveler küçük ve çekirdekli olurlar. Hasattan önce çok sıcak
hava olması meyvelerin olgunlaşmadan yumuşamasına sebep olur.

Kış aylarında (-20,-25 ) dereceye kadar soğuklara dayanır.
Soğuklama ihtiyacı 7 derecenin altında 800-1700 saattir.

Değişik iklim şartlarına daha kolay adapte olma özelliğindedir.
Soğuk zararı ile donan dallar yerine köklerden yeni

sürgünler çıkar ancak o yılın ürününü almak mümkün olmaz



Toprak 
 Böğürtlen yetiştiriciliği organik maddelerce zengin, derin, geçirgen,  orta 

bünyeli, su tutma kapasitesi yüksek topraklarda başarılı şekilde yapılır. 
 Toprak reaksiyonu hafif asit veya nötr (pH = 5-7) olmalıdır.
 Toprak derinliği en az 1 metre olmalıdır.



ÇOĞALTMA METOTLARI

• Kök sürgünleri ile 

• Uç daldırma ile 

• Yaprak-göz çelikleri ile 

• Kök çelikleri ile 

• Doku kültürü ile 



Kök sürgünleri
 Böğürtlen bitkisinin kök boğazı ve kökte bulunan 

gözlerden her yıl yeni sürgünler çıkmaktadır. 
İlkbaharda topraktan çıkan sürgünler gelişme 
mevsimi boyunca büyürler. Geç sonbaharda 
yapraklarını döktükten sonra erken ilkbahara kadar 
bunlar köklü olarak sökülür ve fidan olarak 
kullanılırlar. Kışları sert geçen bölgelerde ilkbaharda 
söküm daha uygundur. 



Uç daldırma!!!
 Dikensiz sürüngen böğürtlen tipleri sadece uç daldırması 

ile çoğaltılmaktadır!!!.
 Dikensizliğin devamı için sonbaharda sürgünün uç 

kısmının köklendirilmesi gerekir. Kökten çıkan sürgünler 
daima dikenli olmaktadır. Dikensiz çeşitlerin 
çoğaltılmasında büyük dikkat gerekmektedir. 



Yaprak-göz çelikleri
 Gerek dikine gerek yatık büyüyen böğürtlen tipleri 

ilkbaharda körpe, yapraklı sürgünlerden alınan 
yaprak-göz çeliklerinin yüksek nemde ve özellikle 
sisleme yöntemi altında köklendirilmeleriyle kolayca 
çoğaltılabilirler. Böyle çeliklerin köklendirilmeyi 
uyarıcı kimyasal maddelerin (hormonlar) 
uygulanmasıyla köklenme oranında daha yüksek 
sonuçlar alınabilmektedir. 



Kök çelikleri 
 Kök çelikleri sonbaharda yaprak dökümünden, ilkbaharda 

gözlerin sürmesine kadar geçen dinlenme döneminde alınırlar. 
2 mm den 10 mm ye kadar değişen kalınlıklarda kök 
parçalarından yararlanılır. 

 Çelikler 10-18 cm boyunda hazırlanırlar. Kök parçalarının alınıp 
çelik yapılmaları ve dikilmelerine kadar, çok nemli ortamlarda 
tutulmaları ve kurumalarının önlenmesi gerekir.

 Çeliklerin dikildiği yer hafif bünyeli, organik ve ticari gübrelerle 
zenginleştirilmiş olmalıdır. Bu çelikler üzerindeki gözler 
ilkbaharda sürer ve yaz boyunca gelişerek sonbaharın 
sonlarında dikime hazır fidan haline gelirler. 



Doku kültürü
 Kontrollü şartlarda sağlıklı olarak büyütülen ana bitkilerin 

büyüme noktalarından 0.1-0.3 mm kadar küçük parçalar 
alınarak sterilize edilmiş tüplerde özel besin ortamlarına 
konulurlar

 Sıcaklık, nem ve ışık yönünden en iyi şartların sağlandığı 
büyüme odaları veya dolaplarında bu parçacıklar içinde 
bulundukları özel ortamda çoğalır ve küçük bitkicikler oluşur. 
Bunlar belirli bir süre sonra alınarak küçük saksılara daha 
sonrada büyük saksılara alınıp dış şartlara alıştırılarak 
büyütülürler. 



Bahçe tesisi
ÇEŞİT SEÇİMİ
 Çeşit bulunduğu iklim ve toprak özelliğine 
uygun

 Verimli

 Pazarın aradığı 
 Yola ve taşımaya dayanıklı olmalıdır
 Değerlendirme şekline uygun (sofralık, 

sanayilik, işleme vb)



BAHÇE TESİSİ
 Böğürtlen bahçeleri geç sonbahar (Kasım - Aralık) 

yada erken ilkbaharda tesis edilir (Şubat-Nisan 

ayları arasında). 
 Dikimde sıra arası 3.0-3.5 m iken sıra üzeri 

mesafeler dik veya yatık gelişen tiplere göre 
değişir. Dik gelişen çeşitler sıra üzerinde 1.0-1.50 m 

aralıklarla, Yatay veya yarı yatay gelişen çeşitler
2.0-2.5 m sıra üzeri mesafe ile dikilir.



 Dikimi yapılacak fidanların kök tuvaleti 
yapılır, yaralı ve çok uzun kökler kesilir. 

 Dikimi yapılacak bahçelerde fidan çukurları 
önceden işaretlenir ve 40-50 cm genişlik ve 
derinlikte açılır. Önceden hazırlanmış toprak 
gübre karışımı harç ile doldurulur. Çukur 
tabanı ayakla bastırılarak fidan buraya dikilir 

 Fidan dikimi fidan kök boğazı tamamen 
toprak içinde kalacak şekilde ayarlanır. 
Dikimden sonra can suyu verilir.

BAHÇE TESİSİ



BUDAMA 
 Böğürtlenlerde budama üç safhada yapılır
1- Yazın Tepe Alma : Dik büyüyen böğürtlenlerde 

dallar 60-75 cm ' yi bulunca tepe alması yapılır.
2- Meyve Veren Dalların Kesilmesi: Böğürtlenlerde 

toprak altı organları çok yıllık , taç kısımları 2 
yıllıktır. Birinci yıl dallar olgunlaşır, ikinci yıl meyve 
verdikten sonra kururlar. Dallar meyve verdikten 

sonra kesilip çıkartılır. Bu işlem hasattan hemen 
sonra yapılacağı gibi, dinlenme döneminde de 
yapılabilir.

3- Kış Budaması : Kış sonu ve ya ilkbahar başında 
yapılır. Kış budamasında dik büyüyen 
böğürtlenlerde;  gelişmesi en kuvvetli 4-5 yeni dal 

seçilerek bırakılır, zayıf ve yere yakın dallar 
budamayla çıkarılır. 



TERBİYE
 Yatık büyüme gösteren böğürtlen çeşitlerinde terbiye, farklı destek 

sistemleri kullanılarak yapılmaktadır. 
 Destekler 120-150 cm boyunda sıra başı ve sıra arası direklerden 

oluşur.  Bu direklere farklı sayı ve şekilde tel çekilerek sürgünler bu 
tellere bağlanır. 

 Telli terbiye sistemleri hem hasadın kolay yapılmasını sağlamakta 
hem de verimliliği artırabilmektedir. 

 Böğürtlenlerde en yaygın telli terbiye sistemi iki telli yatay sistem 
olup, sıra üzerinde 4.5-6.0 m aralıklarla dikilen direkler arasına 
gerilen tellerle oluşturulmaktadır. 

 İlk tel yerden 1.0 m yükseklikten çekilirken diğer tel 1.5 m’den 
çekilmektedir. 



K.Maraş Fatihte telli terbiye böğürtlen bahçe tesisi: Kuruluş 2009



GÜBRELEME
 Gübre miktarı toprak ve yaprak analizlerine göre belirlenir.
 Her yıl azotlu gübre uygulaması yapılmalıdır.
 Arazi hazırlığı sırasında taban gübrelemesi yapılır. Bu gübreleme ilk yıl 

için yeterlidir.
 İkinci ve daha sonraki yıllar 5-11 kg/da saf azot olacak şekilde gübreleme 

yapılmalıdır.
 Hayvan gübresi iyi bir azot kaynağı olduğu kadar, toprağın organik madde 

miktarını da artırır. Bu amaçla 2.0-2.5 ton/da çiftlik veya 500-750 kg/da 

tavuk gübresi verilmelidir. 



 Böğürtlen, meyve türleri içerisinde meyvesi en hassas 
olanlardan biridir. Bu nedenle kısa zamanda bozulabilen ve 
hızlı tüketilmesi gereken bir meyvedir. Böğürtlen hasadı, 
ambalajı ve taşınmasında çok titiz davranmak gerekmektedir. 

 Hasadın gecikmesi, meyvenin yumuşaması ve normal rengini 
kaybederek daha koyu renk alması ile anlaşılır. Derin 
dondurma ve gıda sanayi için böğürtlen tipik rengini aldıktan 
sonra hasat edilmelidir. 

 Böğürtlen meyveleri hasat olumuna geldikten sonra sabah 
erken saatlerde hasadı yapılmalıdır. Haftada 2-3 defa hasadı 
yapılmaktadır. Sıcak ve kuru havalarda daha sık hasat 
edilebilir. Böğürtlen hasadı için günün serin saatleri tercih 
edilmelidir. Genellikle sabah 8-10 arası en uygun saatlerdir. 
Hasat edilen meyveler en kısa zamanda serin, gölge bir yere 
taşınmalı, mümkünse hemen soğuk depoya konulmalıdır. 

HASAT VE AMBALAJ



 Gıda endüstrisi kuruluşlarına işlenmeye gönderilecek meyveler 0.5-1.0 kg'lık
kutulardan, 3-5 kg'lık küçük kasalara kadar doğrudan toplanır. Bu kapların 
seçiminde alıcı fabrikanın talepleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Taze olarak pazarlanacak meyveler 100, 250 veya 500 g'lık küçük plastik 
kaplara toplanır, bu kaplar ile büyük kasalara dizilerek bu şekilde nakliyeye 
hazır duruma gelmiş olur. Ambalaj kaplarının altı ezilen meyve suyunun 
akabilmesi için mutlaka delikli olmalıdır. Aksi halde alt taraftaki meyveler 
hemen çürürler. Hasat edilen bu meyveler en kısa zamanda serin bir yere 
alınmalıdır. 

 Böğürtlen meyvelerinin uzun süre taze olarak muhafazaları genel olarak 
düşünülemez. Ancak olağanüstü durumlarda 0.5 ° C veya 0 ° C'de %85-90 

oransal nem koşullarında 5-7 gün süreyle depolanabilir. Muhafazayı 
kısıtlayan en önemli faktör meyvelerin çürümeleridir



Meyve türleri ORAK ve bitkisel kimyasallar

ORAK
(umole 
TE/g)

Antosiyanin 
(mg/100 g)

Ellagic Asit 
(mg/100 g)

Quercetin 
(mg/1000g)

Kaempferol 
(mg/1000g)

Myricetin 
(mg/1000g

)

Siyah Ahududu 168-190 214-589 5.37 - - -

Böğürtlen 58-100 83-326 3.69 0.5-3.5 0.1-0.3 -

Morion üzümü 46-90 109-155 5.83 - - -

Boysen üzümü 35-85 120-160 5.98 - - -

Kırmızı Ahududu 27-50 20-65 3.39 0.118-0.121 0.1-1 2.3

Çilek 26 40 0.63-1.6 0.5-0.9 0.5-1.2 -

Portakal 8-37 - - - - -

Vişne 21 - - - - -

Elma 3-10 1-10 - - - -

Şeftali 8-13 5 - - - -

Kırmızı Üzüm 11-22 1000 - - - -

Kivi 9 - - - - -

Yeşil üzüm 6 - - - - -

Muz 5-11 - - - - -

Mango 3 - - - - -

Bögürtlenin besin değeri
Üzümsü 
meyveler 

içerdikleri gallic

asit, quercitin ve 

ellagic asit  gibi 

fenol ve 

flavonoid

bileşikleri ile 
önemli bir 
antioksidandır. 

ORAK: Oksijen Radikalleri Absorbsiyon Kapasitesi



Bögürtlenin insan sağlığına faydaları 

 İyi bir antioksidandır. Vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesine 
yardımcı olur

 Tansiyonu düşürür ve bedeni güçlendirir
 Yaprakları kaynatılarak suyu ile gargara yapılırsa, diş eti ve 

bademciklerdeki iltihaplara iyi gelir

 Her gün yenen bir avuç böğürtlen kanserden korur
 Kurutulmuş yapraklarından yapılan şurubunun kanı temizleyici etkisi   

vardır.
 Düzenli yenen böğürtlen yaşlılıktan kaynaklanan hafıza kayıplarını 

önler.
 Olgun böğürtlen idrar söktürücüdür ve kabızlığa iyi gelir. 



MEYVENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Krema ile veya diğer meyveler ile birlikte hazırlanan meyve salatası şeklinde tüketilir.
 Böğürtlen meyveleri pasta endüstrisinin aranan meyvelerindendir.
 Meyveler kurutularak değişik şekillerde kullanılmak üzere (meyve çayı gibi) uzun 

süre saklanabilirler.
 Böğürtlen meyveleri meyve suyu, konsantre ve likör olarakta kullanılmaktadır.
 Reçel, marmelat, jöle ve şekerleme endüstrisinde
 Son yıllarda hızla gelişen ve tüketimleri artan dondurma ve meyveli yoğurt 

üretiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır





 Mavi yemiş ılıman iklim kuşağına adapte 

olmuş bir meyve türü olup, botanik 

anlamda gerçek üzümler grubuna girer.

1900’lü yılların başında A.B.D’de 

yetiştirilmeye başlanan mavi yemiş Taze 

tüketimde ve gıda endüstrisinde çok 

kullanım alanı olmasına rağmen ülkemizde 

maalesef yetiştiriciliği fazla 

yapılmamaktadır.



Mavi yemiş üzerindeki çalışmalar İngiliz’lerin Amerika kıtasına 

yerleşmelerinden sonra başlamıştır.

Tabii floradaki yabani Vaccinium türlerini gören ve yerli halkın 

bunları toplayarak yediklerini fark eden İngilizler 300 yıla yakın bir 

süre, bu meyvenin az miktarda kültürünü ve ıslahını yapmışlardır.

Islahı yapılan türler: Yüksek çalı formlular ve Alçak çalı formlular 

olmak üzere iki tiptir.



Hasat edilen alan (ha) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kanada 29.704 31.485 30.274 34.109 34.848 34.277 38.493 36.901

Amerika Birleşik Devletleri 19.713 22.030 21.619 24.354 25.807 28.170 29.340 31.444

İsveç 4.000 3.960 4.500 4.781 4.922 4.800 4.700 5.000

Polonya 1.500 1.440 1.954 2.256 2.366 2.167 2.404 3.126

Fransa 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.640 2.455 2.465

Almanya 1.467 1.410 1.406 1.406 1.426 1.429 1.434 1.835

Litvanya 5.187 5.320 4.966 5.200 968 1.000 1.035 1.040

Meksika 60 56 14 62 190 106 636 885

Yeni Zellanda 421 426 522 450 539 520 549 579

Rusya Federasyonu 650 600 600 500 500 500 500 500

Dünya 68.921 72.417 71.749 78.427 76.521 77.973 83.615 84.823



Üretim 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Amerika Birleşik Devletleri 135.534 162.658 165.289 158.303 166.831 188.926 201.032 214.708

Kanada 69.410 82.530 77.400 95.516 102.750 83.550 105.140 120.929

Polonya 5.000 4.940 5.226 7.857 11.023 9.195 8.595 11.251

Almanya 7.000 6.088 5.818 4.116 9.940 8.305 6.608 8.843

Fransa 18.000 18.000 19.000 20.000 19.890 11.001 9.379 8.231

Meksika 260 264 123 150 1.595 1.059 6.704 7.191

Hollanda 4.235 4.472 4.956 4.199 5.322 4.648 5.722 6.000

İspanya 1.000 1.119 968 1.038 1.100 1.700 5.000 5.000

İsveç 2.250 2.634 2.500 2.584 2.576 2.800 2.600 3.000

Yeni Zellanda 1.951 1.579 1.400 2.250 2.700 2.620 2.526 2.526

Dünya 264.609 299.618 296.899 310.368 333.699 323.875 364.884 399.309



Yıl İl
Toplu 

meyveliklerin 

alanı (da)
Üretim (ton)

Ağaç başına 
ortalama verim 

(kg)

2013

Rize 160 107 669

Trabzon 258 35 136

İstanbul 25 12 480

Artvin 16 11 688

Giresun 26 5 192

TÜRKİYE 485 170 351

TÜRKİYE’DE  MAVİYEMİŞ ÜRETİM VERİLERİ-TUİK 2013 



Takım: Ericales
Familya:Ericaceae

Alt Familya:Vacciniaceae

Cins:Vaccinium

Tür: Vaccinium corymbosum L. (yüksek boylu )

Vaccinium angustifolium (Alçak boylu)
Vaccinium ashei Reade (Tavşangözü )

Vaccinium myrtillus (Çoban üzümü; Çelik H. 
2012, Yaban mersini???)



Mavi yemiş olarak genelde

tanınan tür, bu türdür.

Kromozom sayısı 2n=48 olup

tetraploid yapıdadır.

Yaprakları kabarcıklı olmayıp,

elips veya yumurta şeklindedir.

Meyveleri koyu mavi-,siyah, 5-10

mm çapında, çok lezzetlidir.



Tavşangözü Mavi yemişi olarak 

adlandırılır ve önemli bir grubu oluşturur.

Hegzaploid yapıdadır.

Yaprakları koyu yeşilden mavimtrak

renge kadar değişir.

Tek tek kabarcıklı,elips veya yumurta 
şekillidir.

Çiçekleri değişik şekilli olup,soluk kırmızı 
renklidir.

Meyvelerin rengi siyahtan koyu maviye 

kadar değişmekte tadsız ve iri çekirdeklidir.



Toprak üstü organları:
Ocak şeklinde bir görünüm sergileyen Mavi yemiş
bitkisinde toprak üstü organlarını; dip kısımdan çıkan
yeni sürgünler, odunsu çalı formundaki sürgünler ile bir

yaşlı dal üzerinde sürgünlerden çıkan yeni yeşil yan

sürgünler oluşturur.
Yüksek boylu çalı formundaki türleri 120-130 cm

boylanabilirler. Alçak boylu türleri 90 cm boylanırken,
tavşangözü yaban mersini kuvvetli bir gelişim göstererek
610 cm boylanabilirler.



Tomurcuk ve Çiçek: 

Mavi yemiş çiçekleri bir önceki yılda gelişen 

yaz sürgünleri üzerindeki çiçek tomurcuğu 

içerisinde oluşur ve ertesi yıl sürer. Çiçek 

tomurcukları ya tepe tomurcuğu yada 

koltuk tomurcuğu şeklinde bulunurlar. Her

çiçek tomurcuğu üzerinde 5-12 arasında

çiçek bulunan bir salkım oluştururlar. Çiçek-

ler çeşitlere bağlı olarak değişen oranlarda

çiçek sapçığı ile birlikte 20 mm uzunluğa

kadar erişebilmektedirler.



Taç yaprakları kısa, küt yapılı ve beş uçludur.

Uzunlukları 6-10 mm civarında olup beyazdan

soluk kırmızıya kadar değişik renklerde

olabilmektedir.

 Erkek organlar dişi organın etrafını sarmış bir

durumda çepeçevre yerleşmiştir.

Boyları dişi organa oranla oldukça kısadır

Bu nedenle tozlanma için arı başta olmak

üzere böceklere ihtiyaç vardır.



Dişi organ 1 adet olup oldukça
uzun bir boyuncuğa sahiptir.

Bazı durumlarda tepecik kısmı
taç yapraklarının ortasından dışarı
çıkacak kadar uzun olmaktadır.



Kök sistemi: 

Yüksek boylu çatılı Mavi yemiş kökleri ince, kök tüyleri 

olmayan lifli kök yapısına sahiptir.

Kökler bitkinin tabanından itibaren 180 cm’ye kadar yayılabilir 

ancak nadiren 90 cm derine gidebilir.

Alçak boylu çatılı türlerin köklerinde de kök tüyü yoktur. Çok ince 

ve lif gibi olan kökleri vardır. Bu bitkiler toprak altı rhizomlarından 

adventif olarak büyürler. Dolayısıyla alçak boylu çatı formundaki 

türler yayılıcı özellik gösterirler. Zamanla bitkiler birbirine eklenerek 

tek gövdeliymiş gibi büyüme gösterirler.



Meyvelerin şekilleri tür ve çeşitlere göre değişmektedir. Genel 

olarak rastlanan formlar;

Armut şekli

Yuvarlak

Yassı (basık)

Geniş basık yuvarlak



Çeşitlerin  çoğunluğu koyu mavi renkten siyah 

renge kadar değişebilen kabuk renklerine 

sahiptir.

Meyve et renkleri beyazdır.

Meyvelerinin bu renkleri nedeniyle mavi

üzümler olarak adlandırılırlar.



Mavi yemişde çiçeklenme çeşit ve iklim şartlarına bağlı olarak

değişmekle beraber genellikle bir bitki üzerinde 3-4 hafta

sürmektedir.

İlk çiçekler meyve salkımının bazal kısmında açılmakta,

bunları ortada bulunanlar ve uçtaki çiçekler takip etmektedir.

Çiçeklenmeler genel olarak kuzey yarım küresinde, bölgelere

göre değişmekle beraber Nisan-Mayıs ayları içerisinde

olmaktadır.

Mavi yemişlerde açan çiçeklerin yaklaşık %80’i meyveye

dönüşmektedir.



Mavi yemiş tozlanma ve döllenme için

diğer meyve türlerine oranla daha uzun

süre aktif kalmaktadır.

Bu süre yaklaşık 8 gün olup bunun ilk 4

günü tozlanma için gereklidir.

Çiçek tozu çimlenmesi için en uygun

sıcaklıklar 16-27˚С’ler arasındadır.

 Mavi yemişlerde tozlanma entomofil yani 

böceklerle olmaktadır. 



Mavi yemiş kış dinlenme periyodunda soğuklama ihtiyacı vardır.

Yeterli soğukları alamayan bitkilerde tomurcuklarda sürme 

arızaları ve noksanlıklar görülmektedir.

Genellikle +7.2˚С’nin altındaki sıcaklıklar toplamı olarak 650-850 

saatlik bir soğuklama süresi gereklidir.

Mavi yemişler ılıman nemli ekolojilere uyum sağlamışlardır. 

Doğada yabani formları yüksek asitli topraklarda, bol nemli ve 

yağışlı alanlarda yayılım göstermektedir.



Toprak istekleri en belirgin seçici özellikleridir. Genellikle organik 

maddece oldukça zengin asit topraklarda çok iyi yetişirler. Toprak 

pH’sı 4-5.5 arasında olmalıdır. pH 6.0’ı aştığında yetiştirilmesi 

zorlaşır.



Tohumla çoğaltılma

Çelikle çoğaltılma

a.Kök çelikleriyle çoğaltma

b.Odun çelikleriyle çoğaltma

c.Yeşil çeliklerle çoğaltma

Kök sürgünleriyle çoğaltma

Aşı ile çoğaltma

Daldırma ile çoğaltma

a.Tepe daldırması ile çoğaltma

b.Adi daldırma ile çoğaltma



Tohumla çoğaltma:

Islah çalışmalarına yönelik çalışmalarda kullanılmaktadır. Tam

olgunlaşmış meyveden alınan tohumların üzeri 3 mm kalınlığında

ince bir kum tabakası ile örtülür. Tohumlar serada 15-25˚С’de 5-8

hafta içerisinde çimlendirilmektedir.

Çelikle çoğaltma:

Yaban mersininde çoğaltmada en çok kullanılan yöntemdir.

Kök çelikleriyle çoğaltma: Buradaki çelik gerçek anlamda kök

çeliği olmayıp toprakaltı gövdesinden köklü bir odun parçasının

kesilerek çıkarılması işlemidir.



Odun çelikleriyle çoğaltma: Odun çelikleri 10-15 cm uzunluktaki 

ve 5-6 göz içerecek şekilde bir önceki gelişme döneminde oluşan 

ve dinlenme halindeki bir yaşlı sürgünlerden hazırlanır.

Çeliğin en alt kesimi bir gözün hemen altından, en üstteki kesimi 

de yine bir gözün hemen üstünden meyilli olarak kesilir.

Sürgün üzerindeki meyve gözleri tamamen kesilip atılarak çelik 

hazırlanır.



Çelikler toprak üzerinde yaklaşık 40 cm yüksekliğinde,1.80-2 m

uzunlukta, çıta gölgelikli toprak yada tahta yastıklara dikilir.

Kök sürgünleri ile çoğaltma:

En basit ve en hızlı çoğaltma yöntemidir. Toprak altından süren

sürgünlerin kök boğazı kısmında kök oluşturma özelliğinden

yaralanılarak yapılan çoğaltma şeklidir. Az miktarda fidan

gerektiği hallerde yararlanılmaktadır.

Aşı ile çoğaltma:

Tüm diğer meyveler gibi aşı ile çoğaltma mümkün ise de pratikte

pek kullanılan bir yöntem değildir. Uyur göz aşısı Temmuz-Ağustos

aylarında yapılır.



YER SEÇİMİ :

Mavi yemiş tarımı için en uygun alanlar, tam güneş alan veya hafif

gölgeli olan, güney yöneye bakan ve hafif meyilli alanlardır.

 Mümkünse daha önce tarım yapılmamış, organik maddece zengin

ve düşük pH’ya sahip alanlar bahçe tesisi için en uygun alanlardır.

 Ayrıca su drenajı ile hava akımının da nispeten iyi olması gerekir.

Mavi yemiş çiçeklerinin soğuklara dayanımının diğer birçok üzümsü

meyveden daha yüksek olduğu da unutulmamalıdır. Bu açıdan

kuzey-batıya bakan alanlar da yetiştiricilik için uygun olabilir.



DİKİM

Bölgedeki kış soğukları ile muhtemelen don olaylarına bağlı olarak 

dikim ilkbahar veya sonbaharda yapılabilir.

Mavi yemiş yetiştiriciliği yapılan ülkelerde dikim mesafesi sıra

üzerinde 120 cm, sıralar arasında ise 300 cm olabilir.

 Mavi yemiş yetiştiriciliğinde sıralar arasındaki mesafe 250

cm’den daha az olmamalıdır. Bu mesafe hasat sırasında işçilerin

rahat çalışabilmesi için gereklidir.



FİDAN TİPLERİ

 Mavi yemiş bahçesi tesis aşamasında 3 farklı 

fidan tipi tercih edilebilir. Bunlar;

 Bir yaşında köklü çelikler

 Fidanlıklarda üretilmiş 2-3 yaşında açık köklü 

fidanlar

 Fidanlıkta üretilmiş 2-3 yaşında tüplü fidanlar



TOPRAK İŞLEME ve YABANCI OT MÜCADELESİ

 Mavi yemiş bitkisi yüzlek köklüdür. Bu nedenle toprak işleme yüzeysel

olarak yapılmalıdır.

Eğer kurak bir mevsim geçiriliyorsa ve sulama imkanı da azsa toprak

işleme vegetasyon mevsimi boyunca sürdürülmelidir.

Toprak işleme genellikle çapalama ile yapılmakta ancak büyük

arazilerde bunların yerini çapa makinaları almaktadır.

Yabancı ot mücadelesi genellikle toprak işleme ve herbisitlerle

yapılmaktadır.



SULAMA

Sulama mevcut imkanlara göre damla veya yağmurlama 

yöntemlerinden birisiyle yapılabilir.

Mavi yemişlerde olgunlaşma mevsiminin uzun olması nedeniyle, 

hasat süresi boyunca 10 günlük aralıklarla, 2-3 defa sulama 

yapılmaktadır.



MALÇLAMA

Mavi yemiş ev bahçelerinde yada küçük alanlarda yetiştirildiği

durumlarda, talaş, kuru ot ve saman ile malçlama tavsiye

edilmektedir.

Malçlama yabancı otları kontrol altında tutar, yazın toprağı

serinletir, toprağın nemli kalmasına yardım eder.



GÜBRELEME
Mavi yemiş yetiştiriciliğinin başarılı bir şekilde olması için en önemli 
işlemlerden biridir.

1 dekar için 50-70 kg kompoze gübrenin (5-10-5) ilkbaharda 

gözler kabardığı zaman verilmesi önerilir.

Toprak çok asitli ise bunu takiben yaklaşık 6 hafta sonra 16 kg/da 
sodyum nitrat veya kalsiyum nitrat uygulanmalıdır; eğer toprak 
fazla asitli değilse amonyum sülfat formunda 13-14 kg/da gübre 
verilmelidir.



BUDAMA

Budamada genel uygulama şöyledir;

Alçak yayılan, toprağa yakın dallar kesilmeli; dik dallar veya

sürgünler bırakılmalıdır.

Eğer çalıların orta kısmındaki dallar yoğun bir şekilde birbirinin

içerisine girmiş ise, ortadaki zayıf ve daha yaşlı dallar

uzaklaştırılmalıdır.

Budama işlemi sonbaharda yapraklar dökülür dökülmez 
başlayabilir.

Ancak, kış donlarının tehlikeli olduğu yerlerde ilkbaharda da 
yapılabilir.



 Mavi yemiş meyveleri salkım şeklinde oluşur ve bir salkımda

genelde 5-10 tane (berry) meydana gelir.

Mavi yemiş meyveleri çeşide, budamada bırakılan dal tipine ve

iklime bağlı olarak 60-80 gün içinde olgunlaşırlar. Olgunlaşma

sırasında meyveler yumuşar, renklenme artar, tatlanma meydana

gelir ve taneler irileşir. Ancak tam olgunlaşmadan toplanan

meyvelerin kaliteleri sürgünler üzerinde olgunlaşanlara göre daha

düşüktür.



Mavi yemiş meyveleri farklı zamanlarda olgunlaştıkları için

olgunlaşma periyodu boyunca haftada en az bir kez hasat

yapılmalıdır.

 El ile hasatta olgun meyveler baş parmak ile işaret parmağı

yardımıyla salkımdan ayrılarak avuç içine doğru yuvarlatılmalıdır.

Böylece olgunlaşmamış taneler salkımda kalır, hasat edilen

taneler yara-bere almadan toplanmış olur.

Hasat sırasında her iki elin de serbest hareket edebilmesi

amacıyla sırta veya bele takılabilen kapların kullanılmasında

yarar vardır.



 Meyveler taze tüketime sunulacaksa doğrudan satılacakları

kutular içine toplanmalıdırlar.

 Hasadı yapan kişi mümkün mertebe en az taneyi avucunda

biriktirmelidir. Böylece meyveler ezilmez, bozulmaz ve tanelere

çekici, sağlıklı görüntü veren pus tabakası silinmez.

 Taze olarak tüketilecek mavi yemiş meyveleri bir örnek, mavi

renkli, dolgun, sert, hasarsız ve temiz olmalıdır.
Mavi yemiş meyveleri genel olarak 0.5 litrelik plastik, karton, ağaç
kaplama veya kağıt hamurundan yapılmış olan kaplara

doldurulur. Kabın üzerine gerilecek olan şeffaf film, su kaybını
azaltırken meyveleri tozdan korur ve güzel görünmelerini sağlar. Bu

kaplar daha sonra 12 paket alan odundan yapılmış kafesli

sandıklara doldurulur.



 Düz veya teraslanmış alanlarda yaban mersini hasat makineleri

kullanılabilir. Hasat makinesinin ekonomik olması için bahçenin en

az 50 da olması gerekir.

 Ancak, makineli hasatta meyveler zarar görebileceği,

olgunlaşmamış meyveler de toplanabileceği ve meyvelerin raf

ömrü azalacağı için iş gücünün ucuz olduğu yerlerde el ile hasat

tavsiye edilmektedir.

 Mavi yemiş yağmurlu havalarda hasat edilmez ve hasat sonrası

mutlaka ön soğutma yapılarak meyvelerin sıcaklığının düşürülmesi

gerekir. Böylece meyvelerin raf ömrü artırılmış olur.



MANTARİ HASTALIKLAR

- Mumlu tane hastalığı (Monilia vaccinii-corymbosi)

- Pomopsis ve dal yanıklığı (Phomopsis vaccinii)

- kök çürüklüğü (Phtophtora cinnamoni)

- Meyve çürüklüğü

Antraknoz (Colletotrichum gloesporioides)

Alternaria (Alternaria alternata)



VİRÜS HASTALIKLARI

 Nekrotik halkalı benek virüsü

 Kırmızı halkalı benek virüsü



Zararlılar:

Doğrudan meyve ile beslenerek ürün kaybına sebep olan 
zaralılar;

- Kranberi meyve kurdu

- Mavi yemiş kurtçuğu
- Kiraz kurdu

- Erik kurdu



 Virüs veya mikoplazma benzeri organizmalara vektör görevi

yaparak veya yapraklarla beslenerek bitkiye zarar verip indirekt

olarak meyve miktarını azaltan zararlılar:

 Sivri burunlu yaprak delenler

 Kabuklu bitler

 Mavi yemiş tomurcuk delen

Mavi yemiş gövde delen



1.Taze meyve olarak

2. Meyve suyu sanayisinde (tek 

başına veya diğer meyve suları ile 
kokteyl yapılarak)
3. İlaç sanayisinde (kuru meyvesi, 
çiçekleri, kökleri ve yaprakları)
4. Süt ve süt ürünleri teknolojisinde 
(mavi yemişli dondurma, mavi 
yemişli süt)
5.Kuru meyve teknolojisinde

6.Meyveli ekmek, çörek, kek, 
puding ve pastalarda

7. Baharat sanayisinde

8. Meyve salatalarında

9.Reçel, marmelat ve konserve 

sanayisinde

10. Çay (kuru yaprağı ve kuru 

meyvesi)

11.Diyet menülerinde

12.Şarap ve çeşitli alkollü içecek 

yapımında

13.Bitkisi kulp (sap) yapımında 

kullanılmaktadır



MİNERALLER (mg/100g)
Kalsiyum 6.00

Bakır 0.06
Demir 0.17

Magnezyum 5.00

Manganez 0.28

Fosfor 10.00

Potasyum 89.00

Selenyum 0.60

Sodyum 0.00

Çinko 0.11



VİTAMİNLER (mg/100 g)

C-Vitamini 13.00

Thiamin 0.05

Riboflavin 0.05

Niacin 0.36

Pantotenik asit 0.09

Vitamin B-6 0.04

Vitamin A 100.00 IU*

Vitamin E 1.00 mg ATE**



 Mavi yemişden her gün bir-iki su bardağı kadar yemek tavsiye

edilmektedir. Mavi yemiş içinde polifenoller, salisilik asit, karotenler,

lif, folik asit, C vitamini, B vitamini, potasyum, manganez,

magnezyum, demir, riboflavin, niasin, fitoöstrojenler vardır.

 İçinde bu kadar faydalı besin içeren çok az gıda vardır. Mavi

yemişin sadece bir porsiyonu beş porsiyon kadar havuç, elma ,

brokoli ve balkabağı kadar antioksidan madde içerir. Yarım su

bardağı Mavi yemiş 1733 ünite E vitamini, 1200 mg C vitamini içerir.



FRENK  ÜZÜMÜ 



Frenk üzümleri ahududu böğürtlen
gibi diğer üzümsü meyveler ile birlikte
vitamin değerlerinin yüksek olması,
çok farklı değerlendirme şekline uygun
olmaları, çoğaltmalarının kolay, aşıya
ihtiyacının olmaması ve bakımı diğer
türlere göre nispeten kolay olması
nedeniyle özellikle hobi bahçelerinde
en fazla aranan türlerden bir olmuştur.



Başlıca dört farklı bilinen frenküzümü vardır:
1.Küçük kırmızı frenküzümü,
2.Büyük kırmızı frenküzümü,

3.Siyah frenküzümü,

4.Sarı frenküzümü.

Bunlardan ticari öneme sahip olanı büyük taneli
kırmızı frenk üzümleridir.



Kırmızı Frenküzümleri dikimden 4
yıl, Siyah Frenküzümleri ise 4-5 yıl sonra
tam verime geçmektedirler.

İyi bir bakımla ömürleri 12-15, hatta 20
yıla kadar çıkabilmektedir.

İlk ürünlerini dikimden sonraki 2. veya
3. yıl içerisinde almak mümkündür.

Ortalama olarak dekardan 600-1200 kg
arasında ürün alınabilmektedir.



Frenk üzümü vitaminlerin bulunuşundan
çok daha önce İngilterede soğuğa
dayanıklılık kazandırdığı gerekçesiyle
tüketilen bir türdür. 
Charles Darwin İngiltere’de 1845’lerde 
bu meyvenin tüketildiğini bildirmektedir.

C ve P vitaminleri bakımından zengindir. 





Tablo 1. Frenk Üzümünde önde gelen üretici
ülkelerin üretim alanları

Hasat edilen alan (ha) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rusya Federasyonu 72.000 69.000 67.800 52.700 52.200 52.200 49.200 46.000

Polonya 47.107 43.020 45.816 43.321 43.094 45.224 39.884 44.707

Ukrayna 4.200 4.200 4.300 4.500 4.400 4.400 4.400 4.400

Fransa 2.588 2.528 2.491 2.014 2.218 3.350 3.270 3.350

İngiltere 2.700 2.596 2.553 2.435 2.472 2.511 2.558 2.470

Almanya 2.100 2.099 2.043 2.025 2.148 2.140 2.133 2.292

Danimarka 1.943 1.943 2.000 2.064 1.904 2.232 2.232 2.199

Finlandiya 2.442 2.342 2.263 2.190 2.096 2.007 1.920 1.813

Macaristan 4.024 2.200 2.131 2.186 2.150 2.358 1.873 1.455

Yeni Zellanda 1.311 1.400 1.275 1.270 1.268 1.200 1.256 1.408

Dünya 148.846 138.833 139.409 121.870 120.556 123.824 114.756 115.766



Tablo 1. Frenk Üzümünde önde gelen üretici
ülkelerin üretim miktarları

Üretim 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rusya 

Federasyonu 431.500 447.000 456.900 357.000 367.000 327.000 364.500 346.000

Polonya 186.809 194.539 138.568 196.587 196.453 196.658 169.634 194.522

Ukrayna 24.800 24.900 24.500 24.100 23.200 25.800 25.700 24.100

Avusturya 19.442 19.290 19.934 19.767 19.375 13.200 19.960 19.140

İngiltere 19.700 15.555 12.500 13.700 15.800 17.300 12.060 15.400

Danimarka 11.251 9.852 10.000 9.721 10.400 13.309 13.372 12.793

Fransa 11.401 9.700 9.485 7.678 11.074 21.110 20.720 11.411

Almanya 12.000 11.239 8.808 10.587 11.847 11.927 9.587 10.764

Yeni Zellanda 8.300 6.717 8.500 8.250 8.000 7.764 7.486 7.600

Macaristan 12.097 10.777 5.191 6.435 7.267 3.853 2.987 3.326

Dünya 762.690 773.874 714.692 671.953 689.635 654.485 664.108 662.972



Türkiye'de frenk üzümünün beş türü olduğu; bu
türlerin, Siyah meyveli frenk üzümü (Ribes nigrum
L.), Doğu Karadeniz frenk üzümü (Ribes orientalis
L.), Alp frenk üzümü (Ribes alpinum L.) ve Kafkas
frenk üzümü (Ribes biebersteinii Berl. Ex. Dc.), ile
Ribes rubrum olduğu belirtilmektedir.

Samsun Çarşamba ovası koşullarında 2000-2006
yılları arasında Red Lake, Rovada, Tokat 4, Tokat 2,
Tokat 3 ve R. Nigrum frenk üzümü çeşitlerinin bitki
özellikleri, pomolojik özellikleri ve fenolojik
gözlemleri incelenmiş ve yöreye en uygun Frenk
üzümü çeşitleri saptanmaya çalışılmıştır.



Deneme sonucunda Samsun İli Çarşamba Ovası
koşullarında Frenküzümü çeşitlerinin Nisan ayı
ortasından itibaren çiçeklenmeye başladığı ve Mayıs
ayının ortalarına kadar çiçeklenmeye devam ettiği
tespit edilmiştir. Meyvelerin olgunlaşması ise Haziran

– Temmuz aylarında meydana gelirken, yaprakların
dökülmesi Ekim ayında gerçekleşmiştir. Bütün bu

fenolojik gözlemler frenküzümlerinin yetiştiriciliği
açısından bu ekolojinin uygun olduğunu göstermiştir.

Isparta (Eğirdir) yöresinde 1999-2003 yılları
arasında Rosenthals, Silvergieter, Tokat 1, Bursa
Kırmızısı, Tokat 2, Tokat 3 ve Tokat 4 frenk üzümü
çeşitlerinin fenolojik gözlemleri ve bitkisel özellikleri
incelenmiş yöre için en uygun çeşitler belirlenmiştir

Ayrıca Bursa dolaylarında ve oldukça düşük
düzeylerde yetiştiriciliği yapılmaktadır.



 TAKIM:Saxifragales

 FAMİLYA:Grossulariaceae
 CİNS:Ribes

 ALT CİNS:
 Ribesia (kırmızı ve beyaz frenk üzümleri),
 Coreosma (siyah frenk üzümleri),

 Grossularia (Bektaşi üzümü),
 Berisia (türlerinin üzümsü meyve olarak 

ticari değeri yoktur)



Ribes rubrum L. (Kırmızı Frenk üzümü)
Ribes nigrum (Siyah Frenk üzümü)
Ribes petraeum Wulf. (Beyaz Frenk 

üzümleri)



R.rubrum

Anavatanı kuzey ve orta Avrupa ile Kuzey 
Asya’dır. Yaprakları yuvarlak 3-5 dilimli, 
oldukça geniş olup kısa sürgünlere 
sahiptir.

Ribesia alt cinsine giren türler: 



Coreosma alt cinsi içerinde siyah frenk 
üzümleri bulunmaktadır. Bu alt cinse dahil 
11 değişik tür vardır ki bunların hepsi 
kuzey yarım kürede yayılmışlardır.

En önemli türü R. Nigrum’ dur  kökeni 
euroasiatik bölgelerdir. Kuzey Amerika’da 
dağınık bir şekilde bulunmaktadır. Siyah 
kültür frenk üzümlerinin hemen hepsi bu 
türe aittirler.



R.Nigrum L.; 

Siyah frenk üzümleri genelde bu isimle anılırlar. 
Genç sürgünleri sarımtrak kahve renkli,kısa 
ince tüylü, nadiren sert tüylüdür. Yaprakları 
yuvarlağımsı 3-5 dilimli, kalın testere dişli, 5-
10 cm uzunluğunda olup, hoşa gitmeyen 
kuvvetli bir kokuya sahiptir. 

Yaprakları 3-5 dilimli yaklaşık 6 cm 
genişliğinde sürme esnasında yaprak üst yüzü 
çok kısa seyrek tüylerle kaplıdır.





Frenk üzümü, çoğunluğu kışın
yaprağını döken, bazıları da her zaman
yeşilliğini koruyan çalı formunda
bitkilerdir. Kırmızı frenk üzümleri 0.9-
1.5 m, siyah frenk üzümleri ise daha
uzun ve güçlü olup 1.5 m boyundadır.

Kökleri saçak kök şeklinde olup, fazla
derine inmezler.

Yıllık sürgünleri tepe alma yada
toprağa yakın yerden budanarak
meyveye yatırılır. Genellikle 2-3 yaşlı
dallardan meyve alınır.



Yaprakları 3-5 loblu olup, bazen keskin 

yapılı olabilir. Parlak yeşil renklidir.

Çiçekleri küçük, beyaz renkli, sarı turuncu 
ve kırmızı renkli olabilir. Çiçekler erseliktir. 
Bir yaşlı yan dalların ucunda oluşur. 
Çiçekler salkım halinde olup, salkımda 8-

30 adet çiçek oluşur. 
Erkek organlar, çanak yapraklar ile çepe 
çevre sarılıdır ve çanak yapraklardan 
daha kısadır. Çanak yaprakları kase 
şeklindedir.
Ribes türleri birbirleri ile karşılıklı 
tozlanırlar ve meyveleri gerçek meyvedir.



Meyveleri küçük salkımlar 
hâlindedir. Salkımdaki tane 
ağırlığı 0.40-1.55 gr, salkım 
ağırlıkları 2.54-5.60 gr 

arasındadır.
Salkımlar üzerinde taneler 
yuvarlak ve çok parlak 
renklidir. 

Kabuk yarı saydam 
olduğundan, tanenin 
içerisindeki çekirdek 
fark edilebilir. 

Meyveleri mayhoş ve tatlıdır.



Ribes türleri ekstrem derecede soğuklara 
dayanıklı, uzun soğuklanma gereklilikleri 
(800-1600 saat), kısa olgunlaşma süreleri 
ve yaz sıcaklıklarına hassasiyetleri ile ön 
plana çıkarlar.  

Bu özellikleri yönüyle kuzey bölgelere çok 
iyi adapte olurlar



Sıcaklık:Çok sıcak, kurak ve sisli yerlerin 
dışındaki bölgeler,iklim özellikleri 
bakımından büyük zorluklar 
çıkarmamaktadır.

Soğuklara karşı dayanımı diğer üzümsü 
meyvelere oranla daha fazladır. Ancak 
İlkbahar don tehlikesinin olduğu bölgeler 
frenk üzümü yetiştiriciliği için risklidir. 
Üzümsü meyveler içerisinde en erken 
çiçek açan tür olduğundan -2 veya -3 0C 
de çiçekleri zararlanmaktadır.



Yer ve yöney:

Dikkate alınması gerekli olan en önemli 
konu,erken ilkbahar donları riskinin az 
oldugu yer ve yöneylerin seçilmesidir. 
Frenk üzümü için seçilecek yerlerin 
rüzgarlardan korunmuş ve ılıman iklimli 
olması arzu edilir.
Sis ve dolu:

Bitkilerin çiçeklenme zamanı görülen sürekli 
sisler tozlanma ve döllenmeyi güçleştirir. 
Dolular ise meyve ve yaprakları 
yaralayarak çürümelerine neden olur



Frenk üzümleri  iyi drene edilmiş, killi-
kumlu topraklarda iyi yetişmektedir. 
Organik maddece zengin topraklarda iyi 
ürün verirler. Kırmızı frenk üzümleri 
diğerlerine oranla daha fazla organik 
maddelere ihtiyaç gösterirler.

Toprak reaksiyonu nötr veya hafif asit 
karakterli olmalıdır. Ancak pH=5.5-6’ 
dan daha aşağı düşmemelidir. 



: Generatif bir üreme 
şeklidir. Pratik olarak çoğaltmada  
kullanılmaz. Ancak ıslah amacı ile 
yapılan çalışmalarda  başvurulan bir 
yöntemdir.

:

Kırmızı, beyaz, siyah frenk üzümleri en 
iyi şekilde odun çelikleri ile 
çoğaltılmaktadırlar. Odun çelikleri 18-
22 cm uzunluğunda hazırlanır. En ideal 
çelik dikim zamanı eylül-ekim aylarıdır.



Daha çok tepe daldırması ile çoğaltılır.
Tepe daldırması, bir bitkinin dinlenme
mevsiminde toprak seviyesinden
tepesinin vurulması ve yeni gelişmekte
olan sürgünlerin dip tarafının, bu
kısımlarda köklenmesinin hızlanmasını
sağlama amacı ile toprakla örtülmesi
işlemlerini içine almaktadır.

Frenk üzümlerinde ana bitki tepe
daldırması işlemine başlamadan 1 yıl
önce dikilmelidir.



:

Bu yöntemle çoğaltmada amaç, yüksek bir 
gövde oluşturmak, böylece meyvelerin 
toprağa değerek  kirlenmelerini önlemek, 
mekanik hasada elverişli formlar elde etmek, 
toprak işleme ve bakım işlemlerini 
kolaylaştırmaktır.
Aşıda anaç olarak yabani bir form olan ve süs 
bitkisi olarak kullanılan Ribes aureum
kullanılmaktadır.

:

Doku kültürlerinden meristem kültürü 
günümüzde pratiğe intikal etmiş durumdadır. 
Tür ve çeşitlere göre uygun besi  ortamının 
denenerek tespit edilmesi gerekir.



Dikim:

Dikilecek fidanlar en az orta kuvvette, 
kökleri iyi gelişmiş ve hastalıksız 
olmadır. 

Bir yaşlı fidanlar en  çok tercih 
edilenleridir. İki yaşlı fidanlar da 
dikimde kullanılabilir.Bir yaşlı fidanlar 
zayıf ise iki yaşlılar tercih edilmelidir. 
Kuvvetli, iyi köklenmiş bir yıllık fidanlar 
genellikle daha kolay tutarlar ve 
dikimde daha az fire verirler.



Frenk üzümleri ilkbaharda çok erken 
sürdükleri için dikim zamanı olarak 
sonbahar tercih edilmelidir. Dikim en geç 
ilkbaharda tomurcuklar sürmeden önce 
bitirilmelidir.

Dikdörtgen dikimin yanında kare dikim ve 
hekzagonal dikimde yapılabilmektedir. 
Kırmızı frenk üzümlerinde zayıf gelişen çalı 
formlu çeşitler için sıra aralık mesafesinin 
90 x 120 cm ve kuvvetli gelişenler için 240 
x 280 cm bırakılması önermektedir. 

Siyah frenk üzümlerinde sıra aralık 
mesafesinin daha geniş bırakılması önerilir. 
Elle hasatta 120-150 cm, 300 x 360 cm



Frenk üzümlerinin dikileceği 
çukurlar bel veya el burgusu ile 
açılmaktadır. Kök boğazı en az 10 
cm toprak altında kalacak şekilde 
çukura yerleştirilmeli toprakla 
kapatılarak iyice sıkıştırılmalıdır 
Yüksek gövdeli fidanlarda ise kök 
boğazı toprak seviyesinde kalacak 
şekilde dikilmelidir.



Toprak işleme ve yabancı otlarla    
mücadele:
Sıra üzerleri ilkbaharda işlenir veya 
çapalanılır.
Herbisitlerle yabancı ot mücadelesi 
yapılacak olursa çok dikkatli olmak 
gerekir. Çünkü özellikle siyah frenk
üzümleri herbisitlere karşı çok 
hassastır.



:

Topraktaki nemin muhafazası, erozyonun 
önlenmesi, toprak işlemenin azaltılması, 
daha kuvvetli sürgün büyümesi, dallara 
çok daha serin bir toprak ve çok daha 
yeknesak bir nem sağlamak açısından 
yararlıdır. 

:

Frenk üzümlerinde sulama, özellikle kurak 
bölgelerde gerekli olup ürün miktarına 
ve kalitesine olumlu etkiler yapmaktadır. 
Suyun miktarı ve sıklığı bölgenin 
ekolojik şartlarına göre değişir.



:

Siyah frenk üzümleri gübrelemeye  özellikle azot 
ve ahır gübresine daha fazla ihtiyaç duyar.
Ahır gübresi 2.5 ton/da, 
Azot 25-50 kg/da Amonyum sülfat, Fosfor 35-50 
kg/da süperfosfat, Potasyum 10-15 kg/da        
potasyumklorür olarak verilmelidir.



Frenk üzümlerinin doğal büyüme formu
çalıdır. Genel olarak şekil budamasında ilk
yıl çatıyı oluşturacak 5-6 ana dal bırakılır,
sonraki yıllarda bu çatı üzerinden budama
işlemleri gerçekleştirilir.

Ürün budamasında ilk olarak yaşlı, üründen
düşmüş ana dallar kesilmelidir. Daha
sonra ana dallardan sürmüş obur dallar
ve birbirine rakip olan dallar kesilmelidir.
Son olarak uzun dallar yarıya veya 2/3
oranına kadar kesilirken bütün yan dallar
kısaltılmalıdır.



Kırmızı frenk üzümleri dikimden 4 
sene, siyah frenk üzümleri ise 4-5 sene 
sonra tam verime geçmektedirler. İyi 
bir bakımla bunların ekonomik ömürleri 
12-15 sene hatta 20 sene kadar 
olabilmektedir. Ortalama olarak 
hektara 6-12 ton arasında ürün 
alınabilmektedir. Olgunlaşma  Ankara 
şartlarında ortalama Haziranın ikinci 
yarısında başlamaktadır.



Meyvelerin hasat olgunluğu kullanılış 
amacına göre değişmektedir. Jöle 
yapımında kullanılacak ise tam 
olgunlaşmadan önce toplanmalıdır. 
Taze tüketim amacı ile hasat tam olum 
devresinde yapılmalıdır.
Genel olarak hasat anında salkımdaki 
bütün taneler mümkün olan en iyi 
oranda renklenmiş olmalıdırlar. 
Frenk üzümlerini naklederken tane 
şeklinde değil salkım halinde hasat 
edilmelidir.



Frenk üzümlerinde hasat elle veya bazı 
mekanik uygulamalarla yapılmaktadır. 
Toplanan frenk üzümleri çeşitli tipteki 
kasalara, sepet veya kovalara doldurulur. 
Perakende satış için 0.5 kg’lık paketlere 
doğrudan hasat esnasında ambalaj 
yapılır.



Frenk üzümünün su kapsamı yüksek 
olduğundan muhafaza süresi 
kısadır.Kırmızı ve beyaz frenk üzümleri 
0 0C veya -1 0C’de ve %90 bağıl nemde 
beş haftaya kadar soğuk hava 
depolarında muhafaza edilebilmektedir. 
Ancak bunları depolamadan evvel +4 
0C’de bir ön soğutmaya tabi tutmak 
gerekir. Depolama esnasında %3’lük bir 
ağırlık kaybı meydana gelir.



Frenk üzümleri daha çok endüstride 
kullanılmaktadır. Taze meyve olarak 
tüketimleri daha azdır.Gıda endüstrisine 
çok uygun bir üzümsü meyve türdür. 
Tat, koku, vitamin ve diğer 
biyokimyasal özellikleri insan sağlığı 
için çok değerlidir. 



 Meyve suyu

 Konsantre 

 Jöle
 Reçel
 Marmelat

 Komposto

 Şeker
 Pasta

 Dondurma

 Şarap ve şampanya
 Meyveli yoğurt vb.



• İştah açar. 
• Hazmı kolaylaştırır. 
• İdrar söktürür. 
• Vücuda rahatlık verir. 
• Karında toplanan suyu söker. 
• Karaciğer şişliğini giderir. 
• Sarılığı giderir. 
• Şurubu, çok besleyicidir. 
• Romatizma ve mafsal kireçlenmelerinde de faydalıdır. 
• Sindirim yollarındaki iltihapları temizler.
• Böbreklerdeki taşların düşürülmesine yardımcı olur. 
• Frenk üzümü kanser hücrelerinin ilaçlara gösterdiği direnci kırıyor. 
• Frenk üzümünün aktif oksijen radikalleri üzerinde antioksidan 

özelliği vardır. 
• Frenk üzümünün kronik hepatit hastalarının karaciğer 

fonksiyonlarını geliştirdiği de tespit edildi. 
• Frenk üzümün çekirdeğinde karaciğeri koruyan ve bağışıklık 

sistemini güçlendiren, şizandrin lignanları, deoksişizandrin, gomisin 
ve pregomisin maddeleri bulunuyor. 



BEKTAŞİ ÜZÜMÜ



ÜRETİM ALANLARI
(FAO 2014 VERİLERİ)

Hasat edilen alan (ha) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Almanya 12.300 12.300 12.400 12.300 12.326 12.329 12.310 12.500

Rusya Federasyonu 16.600 16.000 16.000 12.400 12.300 12.300 12.000 11.000

Polonya 3.131 2.980 3.122 2.902 2.824 3.159 3.096 3.108

Ukrayna 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Çek Cumhuriyeti 660 650 640 650 644 650 664 664

Avusturya 350 350 350 350 343 345 348 350

Litvanya 137 189 189 139 146 347 300 300

İngiltere 215 295 268 265 290 277 279 280

Macaristan 451 363 408 420 435 282 261 244

Estonya 362 264 230 231 231 183 183 166

Dünya 35.410 34.576 34.761 30.788 30.793 31.052 30.622 29.800



ÜRETİM MİKTARI
(FAO 2014 VERİLERİ)

Üretim 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Almanya 83.137 83.137 90.333 83.888 82.000 64.246 75.904 77.000

Rusya Federasyonu 64.000 65.000 67.000 52.000 54.000 48.000 54.000 51.000

Polonya 16.719 16.223 13.736 16.156 15.787 14.189 14.590 16.318

Ukrayna 8.200 6.900 6.900 6.800 6.100 6.800 7.300 7.500

Çek Cumhuriyeti 3.568 2.092 3.087 3.021 3.326 3.000 3.100 3.100

İngiltere 1.610 1.860 2.300 2.200 2.600 2.550 2.514 2.620

Avusturya 1.657 1.756 1.867 1.815 1.654 1.654 2.359 1.875

Macaristan 1.305 2.050 1.151 1.700 1.870 904 829 745

Danimarka 115 115 100 106 98 249 358 436

Litvanya 274 341 216 270 347 350 300 300

Dünya 181.755 180.311 187.399 168.384 168.397 142.511 161.833 161.462



KİMYASAL BİLEŞİMİ
100 GR. BEKTAŞİ ÜZÜMÜNDE:

 Su                     88 g

 Kalori                 44 kcal

 Protein               0.88 g

 Yağ                    0.58 g
 Karbonhidrat       10.18 g

 Lif                      4.3 g

 Kalsiyum             25 mg

 Potasyum            198 mg

 Demir                 0.31 mg

 Fosfor                 23 mg

 Niacin 0.30 mg

 Thiamin 0.04 mg

 Riboflavin 0.03 mg

 Vitamin C            27.7 mg



TARİHÇESİ
 Yabani formu ilk olarak Avrupa ve Batı Asya da bulunmakla beraber 

16. yy da Londra’da kültüre alınmıştır.
 19.yy da İngiltere’de bektaşi üzümün popüleritesi artmış ve bektaşi

üzümünden şarap, turta , pudingler elde edilmeye başlanmıştır.



SİSTEMATİĞİ
 TAKIM:Saxifragales

 FAMİLYA:Grossulariaceae     
 CİNS:Ribes
 ALT CİNS:
 Grossularia (Bektaşi üzümü),



 Avrupa Türleri
. Ribes uva-crispa L. (Günümüzde tarımı yapılan çeşitler bu 

tür içinde bulunmaktadır.)

 Asya Türleri
. R. alpestris

. R. formosanum

. R. bureiense

. R. asiculara

 Amerika Türleri
. R. divaricatum

. R. hirtellum

. R. cynosbati

. R. pinetorum

. R. niveum

. R. oxyacanthoides



BEKTAŞİ ÜZÜMÜN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

 Çok yıllık bir bitkidir.
 Yazın yeşil karakterli çalı formunda 

bitkilerdir.

 Genç sürgünleri yeşil renkli ve tüylüdür.
 Yaşlı sürgünlerinin boğumları dikenlidir.
 Bitkileri güçlü büyür.



BEKTAŞİ ÜZÜMÜNÜN ÇİÇEKLERİ
 Çiçek salkımları küçük, iki veya üç çiçekli olup çan veya 

boru şeklindedir.
 Çanak yapraklar dil formundadır ve taç yapraklarından çok 

büyüktürler.



 Çiçek formülü  S(5)P5A5G(2) olup kaliks tabanda 
birleşik ve petallerden daha büyük ; dişi organ 
tamamen birleşik meyve yapraklı , stilus 2 ve 
serbest; ovariyum eksen tarafından kısmen  
sarılmış alt durumlu ; çiçek tabanında nektarium
diskusu bulunmaktadır.

 Çiçekleri iki yaşlı dallar üzerinde veya en fazla 
dikensiz olan kısa sürgünler üzerinde 
oluşmaktadır.

 Çiçekler genellikle 1 , bazı çeşitlerde ise 2-3 adet 
olabilmektedir; fakat meyve bağlama esnasında 
sadece tek bir meyve tutumu görülmektedir.



 Çiçekleri yeşilimtrak sarı renklidir.
 Uzunluğuna kesiti alındığında yuvarlağımsı veya oval 

şekilli bir yapı gösterir.
 Birçok bektaşi üzümü çeşidinde çiçek salkımında tek 

çiçek bulunduğundan , çok sayıda çiçek içeren frenk
üzümü çeşitlerine oranla ilkbahar geç donlarında 
daha fazla problem oluşmaktadır. Bu nedenle, böyle 
bölgelerde çok çiçekli salkım oluşturan ‘ Rote
Triumphbeere’ gibi çeşitlerin dikilmesi tavsiye 
edilmektedir.

 Çanak yaprakları çan şeklinde olup yumurtalığın 
üzerine oturmuş durumdadır.

 Taç yaprakları belirsiz bir şekildedir.



BEKTAŞİ ÜZÜMÜ MEYVELERİ
 Meyveleri değişik büyüklükte ve renkte, tüylü veya parlak, 

yuvarlak veya uzundur.

 Meyveler bir sap ile meyve dalına bağlıdır.
 Daha sonra bu sapın yumurtalığın devamı şeklinde kalan 

kısmı hafifçe etlenip sulanmakta ve sapçık adını almaktadır. 



 Sap, sapçık, meyve üzerinde kuruyarak kalan çanak yaprakları, 
meyve üzerindeki stomalar, tüyler ve meyve rengi çeşit 
özelliklerini oluşturmaktadırlar.Olgunlaşma esnasında sap ile 
sapçık arasında bir ayrılma tabakası meydana gelmektedir. İleri 
safhada sap ile sapçık birbirinden ayrılarak sapçık kısmı meyve ile 
düşmekte , sap kısmı dal üzerinde kalmaktadır.

 Çeşit ayrımında meyve üzerindeki bariz olarak görünen damarların 
da büyük rolü vardır. Meyvenin yan küresinde çeşide has ‘ 
solunum noktaları’ adı verilen stoma görevi yapan dokular 
bulunmaktadır.

 Meyve üzerinde bulunan tüyler de çeşitlere göre çok inceden fırça 
gibi sert dokulara kadar değişen yapılar göstermektedirler. 



BEKTAŞİ ÜZÜMÜNÜN DÖLLENME 
BİYOLOJİSİ

 Bektaşi üzümlerinde serbest tozlanma ile ortalama meyve 
tutum oranı % 69 civarındadır.

 Bektaşi üzümleri de frenk üzümleri gibi kendi kendini 
tozlama ve dölleme kabiliyetindedirler.

 Ancak, bu durum erkek organların dişi organdan daha uzun 
olduğu çeşitlerde mümkün olabilmektedir.

 Bir çok çeşitte dişi organın boyu anterlerden daha uzun 
olduğundan mutlak surette bir dölleyiciye daha çok da arı 
vb. böcekler yardımına ihtiyaç duyulmaktadır.

 Ayrıca bunlardan erkek organlar dişi organdan daha evvel 
olgunlaşıp tozlarını dağıttığından yabancı tozlanmayı 
sağlayacak çeşit karışımın bahçelerde temin edilmesi 
gereklidir.



BEKTAŞİ ÜZÜMÜNÜN EKOLOJİK 
İSTEKLERİ

 Fazla sıcaklar bitkinin gelişimini ve meyve olumunu 
olumsuz yönde etkilemektedir.

 Çok şiddetli soğuklarda sürgünleri ve kolları zarar 
görebilmektedir.

 Çiçekleri ve meyveleri soğuklara çok hassastır. Meyve 
bağlama döneminde bu hassasiyet daha da artmaktadır -3°
veya -4°C’ lerde meyveleri hemen kararmaktadır.

 Yabani formları arasında soğuğa dayanıklı türler 
bulunmaktadırlar.

 Yağış, sis, dolu ve rüzgar gibi faktörlere karşı olan 
duyarlılığı diğer üzümsü meyveler gibidir.

 İyi hava sirkülasyonu olan yerler tercih edilmelidir.



 Çiçeklerini erken açtığı için , çok soğuk olmayan yerlerde 
kuzeye bakan yamaçlar tercih edilmelidir.

 Açık ve fazla güneşli yerler güneş yanıklığına hassas çeşitler 
için uygun değildir.

 Bektaşi üzümleri kışı devamlı yağışlı olmayan yerlerde her 
türlü topraklarda adapte olabilmektedir.

 Organik maddece zengin topraklarda daha fazla verim 
verir.

 Kuru topraklarda erken yaprak dökümü olur;  bu da 
meyvelerin güneşten yanmasına neden olur.

 Orta ağır topraklarda en iyi şekilde yetişir.
 pH olarak 6-7 arasını tercih eder.
 Ağır ve ıslak topraklarda meyveleri geç olgunlaşır ve 

tatlılaşmaz.



BEKTAŞİ ÜZÜMÜNÜN ÇOĞALTIM 
METOTLARI

 Bektaşi üzümleri genellikle dört yolla çoğaltılmaktadırlar.
Bunlar;

1. Tohum ile çoğaltma,
2. Çelikle çoğaltma,
3. Daldırma ile çoğaltma,
4. Aşı ile çoğaltma,

1.Tohum ile çoğaltma:
Generatif bir üretme şeklidir. Pratikte kullanılmaz, ıslah amaçlı 

kullanılan bir çoğaltma metodudur. Meyveler toplanır toplanmaz 
hemen 0°C bir yere konmalı ; çekirdekleri hemen çıkartılmalı ve 
derince bir katlama ile kurumasına meydan vermeden nemli bir 
ortama bırakılmalıdır. Bu durumda dahi iyi çimlenme oranı %50-
80 civarında olmaktadır. Katlanmadan çıkarılan tohumlardan 
fidan eldesi frenk üzümü ve asmalarda olduğu gibidir.



2. Çelikle çoğaltma:

Çelikler , Mayıs- Haziran aylarında yeni sürgünlerden , 
hafifçe odunlaşmanın başlamasından sonra , alınırlar. 
Bunlar 6-8cm uzunluğunda kesilirler ve üzerinde 1 veya 2 
göz bulunmalıdır ve 2-3 cm derinliğinde, biraz torf
karıştırılmış kumlu bir ortamda köklendirmeye bırakılırlar. 
Çelikler kum içerisinde iyice sıkıştırılmalıdır. Bu işlemden 
önce çeliğin alt kısmındaki yapraklar koparılmalıdır. 
Bazı çelikler odun çeliğiyle de çoğaltılabilir. Bunun için 
çelikler Ekim ayında 12- 15 cm uzunluğunda alınmakta ve 
frenk üzümlerindeki gibi çoğaltılmaktadırlar.



3. Daldırma ile çoğaltma :

Bu üzümsü meyvelerin ticari olarak çoğaltılmasında tepe 
daldırması yöntemi uygulanmaktadır. Daldırmaya tabi 
tutulan Amerikan çeşitleri genellikle bir mevsim sonra iyi bir 
şekilde köklenirler. Bu bitkiler daimi yerlerine dikilmeden 
önce fidanlığına şaşırtılarak , bir mevsim daha büyümeye 
bırakırlar. Avrupa çeşitleri daldırmada iki mevsim 
bırakılırlar. Böylece ana bitkiden ayrılacakları sırada yeterli 
miktarda kök oluşturmuş olurlar. Tepe daldırmadan başka  
adi daldırma da yapılabilmektedir.



4. Aşı ile çoğaltma:

Bektaşi üzümlerinde çok az kullanılmakla beraber aşı ile 
çoğaltım tekniği de uygulanmaktadır. Özellikle yüksek 
formlu bitkiler elde etmede anaç olarak kullanılmaktadır. 
Bunlarda daha çok kalem aşı yöntemleri kullanılmaktadır. 
Kakma aşı ve kenar aşı tekniklerini uygulamak mümkündür. 
Anaç olarak Ribes aureum kullanılmaktadır. Bu amaçla anaç 
yetiştirmek için yabani formlar sonbaharda fidanlığa 
dikilmeli ve ertesi yıl geç yaz aylarında aşı işlemi 
geçekleştirilmelidir.



BEKTAŞİ ÜZÜMÜ BAHÇESİNİN 
KURULMASI

 Bahçe yerinin seçiminde ekolojik ve ekonomik faktörlerin önemi 
büyüktür.

 Bektaşi üzümü bitkileri yüzlek köklü gelişmekle beraber, dikimden 
önce toprak derin olarak işlenmeli ve aynı zamanda temel 
gübrelemesi de yapılmalıdır. Gerekiyorsa dikimden önce 
rotovatör, merdane veya sürgü geçirilerek kesekler kırılmalı, 
toprak düzeltilmelidir.

 DİKİM:
 Dikim şekli frenk üzümüne benzemektedir.



 Dikim aralıkları ve mesafeleri tür ve çeşitlerin büyüme gücü 
ve şekillerine , terbiye sistemlerine v.b. faktörlere bağlı 
olarak değişebilmektedir.

 Genel olarak bektaşi üzümleri 1.2-1.5 x 2.1-2.7 m 
aralıklarla dikilmektedirler.

 Geniş aralık ve mesafe ile dikildikleri vakit sıra araları 2.4-
3.0 m , sıra üzerleri 1.5 m olmalıdır.

 Kare şeklinde veya hekzagonal sistemde dikildikleri zaman 
2.0 x 2.0 m aralıklarla dikilmektedirler.

 Dikim sırasında toprak üstünde kalan sürgünler 10 – 15 cm 
mesafeden kesilmelidir. 

 Kökboğazı en az 10 cm toprak altında kalacak şekilde 
çukura yerleştirilmeli ; toprakla kapatılarak iyice 
sıkıştırılmalıdır.



BEKTAŞİ ÜZÜMÜ BAHÇESİNİN 
BAKIMI

1. Toprak işleme ve yabancı otlarla mücadele:
 Sıra üzerleri ilkbaharda bellenerek işlenir.
 Sıra araları da ilkbaharda sürülür; yazın çeşitli alet ve makinelerle 

toprak sık sık kabartılır  sonbaharda derin bir sürüm daha yapılır.
 Herbisitlerle yabancı ot mücadelesi yapılacak olursa çok dikkatli 

olunmalıdır.
2. Sulama:

 Bektaşi üzümlerinde sulama , özellikle kurak bölgelerde gerekli 
olup ürün miktarına ve kalitesine olumlu etkiler yapmaktadır.

 Sulama suyu miktarı ve sıklığı bölgenin ekolojik şartlarına göre 
değişir.



3. Gübreleme:
 Ahır gübresi dekara 2.5 ton kadar verilmeli gerekirse az 

miktarda ticaret gübreleri ilave edilmelidir.
 Komple olarak inorganik gübrelerle yapılacak gübreleme 

için aşağıdaki miktarda uygundur:

Azot : 25-30 kg /da Amonyum sülfat veya eşiti;
Fosfor :25-40 kg/da Süperfosfat veya eşiti;
Potasyum :15-25 kg/da Potasyum sülfat

 Azotlu gübrelerin 2/3 ü erken ilkbaharda , 1/3 ü 
çiçeklenmeden sonra verilmelidir. 

 Rutin olarak toprak analizi yapılarak gübrelemenin ona göre 
yapılması en uygun yöntemdir.



4.Budama ve Terbiye Sistemleri

Bektaşi üzümlerinde en fazla ve kaliteli ürün bir yıl önce 
oluşmuş dallardan, yani bir yaşlı sürgünlerden elde 
edilmektedirler. Bunların yanında yaşlı kolların yan 
sürgünlerinde de meyve oluşturan gözler bulunabilmektedirler. 
Bu nedenle budama yapılırken bu hususları unutmamak 
gerekir.

Çalı formlu bektaşi üzümlerinde budama:
Bektaşi üzümlerinde çatıyı oluşturan sürgünlerin 6-8 adetten 

fazla olmamasına dikkat etmek gerekir. Bunlardan bir tanesi 
ana dal pozisyonunda tutulmalı, diğerleri bunun etrafında 
düzenli bir şekilde dağıtılmalıdır. Muhafaza edilmek için ayrılan 
yer sürgünleri ise üçte birinden veya yarısından geriye 
budanmalıdırlar. Ondan sonra çatıyı oluşturan sürgünler 
arasında seyreltme yapılmalıdır. Birbirine rakip olan, kuvvetli 
ve içe doğru büyüyen ve  kalın duran dallar seyreltmeye tabi 
tutulmalıdır.

Bektaşi üzümlerinde bir yıllık sürgünler ürünü taşıdığı için, 
çalı gurubunun oluşturulmasından sonra, bırakılan bütün yıllık 
sürgünlerin düzenli bir budamaya tabi tutulması tavsiye edilir. 
Bununla fazla miktarda meyve bağlamasının önüne geçilir ve 
dolayısıyla tanelerin küçük kalmaları önlenir. Ayrıca küllemeye 
karşı hava hareketi daha iyi olan bir ortam yaratılmış olur. 



 Ağaçcık gövde formlu bektaşi üzümlerinde budama:
 Yüksek gövde istenildiğinde 90-100 cm’lik gövde yüksekliği, 

yarı yüksek istenildiğinde 60-90 cm’lik , ayak veya dizboyu 
gövde yüksekliği istenildiğinde 20-40 cm’lik yükseklikler 
akla gelmektedir.

 Dizboyu yüksekliğinde gövde oluşturulması istenildiğinde 
aşı yöntemine başvurmadan da terbiye şekli vermek 
mümkündür. Başlangıçta bir yaşında köklü bir fidan tercih 
edilmelidir. Dikilen bu fidanın ilk süren sürgünlerinden en 
kuvvetli gelişen sürgün bırakılır; diğerleri çıktıkları yerden, 
dipten kesilerek çıkarılırlar. Bu ana sürgün istenen gövde 
yüksekliğine eriştiğinde kesilir. Kesimde tacı oluşturmak 
üzere üstten itibaren 4-5 tomurcuk bırakılır, diğerleri 
körletilir ve gövde hereğe bağlanır.

 Taç kısmının teşkili için 4-5 kol bırakılır ve ortadan bir 
tanesi doruk dal teşvik edecek şekilde hereğe doğru bir 
şekilde bağlanır. Bundan sonraki seyreltme ve budama 
işlemleri çalı formunda uygulanan şekilde yapılmaktadır.



Yan dalların budamasında taç bölgesine yeterli oranda 
hava ve ışığın girmesine imkan verecek bir budama 
yapmak gereklidir. Sıkı bir şekilde birbiri içerisine girmiş yan 
dallar dibinden kesilip çıkartılmalıdırlar. Kısa ve zayıf 
dalcıkları, meyve dalı oluşturabilmek için 2-3 tomurcuk 
üzerinden budama yapmak gereklidir. Aşağı doğru fazla 
eğilmiş dallar yukarıya doğru kaldırılmalıdır. Güzel ve 
amaca uygun bir taç oluşumu sağlamak, özellikle kaliteli 
ürün alınmasını temin eder.



Bektaşi Üzümünde Hasat, Ambalaj ve 
Muhafazası ile Değerlendirilmesi

Bektaşi üzümlerinde hasat zamanının tespiti özel bir 
önem taşımaktadır. Hasat amacına göre bir, iki veya üç 
seferde yapılabilmektedir. Bektaşi üzümlerinde bir ‘ham 
olum’ , bir ‘sert olum’ ve birde ‘tam olum’  bahis 
konusudur.

Ham olum devresinde, konserve sanayi için toplama 
(Mayıs sonu / Haziran başı): 3.5 – 4.0 kg/kişi/ saat

Sert olum devresinde , marmelat yapımı için 
toplamada(Haziran sonu): 8.0 – 10.0 kg/kişi/saat

Tam olum devresinde, taze tüketim için toplamada: 
6.0 -7.0 kg/kişi/ saat.



Bektaşi üzümlerinin standardizasyon sorunları 
halledilmiş durumdadır. Bektaşi üzümleri 1. ve 2. sınıf 
olarak ayrıma tabi tutulmaktadırlar. 1. sınıfta; meyveler 
aynı olgunlukta, eksiksiz ve kurursuz olmalıdır. Bu sınıfta 
fazla olgun meyvelere izin verilmediği halde biraz erken 
hasat edilmiş meyvelerin bulunabileceği bildirilmektedir. 2. 
sınıfta ; meyveler önemsiz kusurlu ve eksik, biraz olgun 
olabilirler. Bütün meyveler aynı olgunlukta bulunmayabilir.

Toplanan bektaşi üzümleri çeşitli tipteki kasalara, sepet 
veya kovalara doldurulurlar. Parakende satış için 0.5 kg’ lık 
paketlerce ambalaj yapılır.

Genelde 0°C veya  -1°C de ve % 90 bağıl nemde 5-6 
hafta süre saklanabilirler.



BEKTAŞİ ÜZÜMÜ KULLANIM ALANLARI
 Meyveleri taze olarak tüketilir.
 Marmelat yapımında
 Jöle yapımında
 Pasta yapımında
 Meyveleri azda olsa şarap yapımında
 Reçel yapımında kullanılır.


