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MODÜLÜN TANIMI
Kivi yetiştiriciliğinde; fidelerin dikimi, kültürel bakım
işlemleri ve meyve hasadı konularının anlatıldığı öğrenme
materyalidir.
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ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur.

YETERLİLİK Kivi yetiştirmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak kivi
yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun kivi bahçesi
kurabileceksiniz.

2. Zamanında ve tekniğine uygun olarak kültürel
bakım işlemlerini yapabileceksiniz.

3. Tekniğine uygun olarak meyvelerin hasadını
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Türkiye değişik iklim özellikleriyle bir kıta manzarası göstermektedir. İklimde
görülen bu değişiklik dolayısıyladır ki dünyada kültürü yapılan 138 meyve türünden 80’den
fazla tür ülkemizde yetiştirilmektedir. Bu tür zenginliğinin yanında büyük bir çeşit
zenginliğe sahip olan ülkemiz meyvecilik kültürünün tabii bir müzesi gibidir.

Meyveler insan vücudunun gelişmesi, hastalıklardan korunması ve sindirim
organlarının iyi çalışması için gereken besin maddelerini bünyelerinde bulundurur. Bunlar
ayrıca kalori sağlar, görünüşleri ile iştah üzerine etki yapar. Yapılarındaki selüloz ve lifli
maddeler nedeniyle hazmı kolaylaştırır ve pek çok hastalığı önler. Karaciğer ve böbreklerin
iyi çalışmasında etkili olur.

Türkiye gibi ormanları hızla azalan ülkelerde meyve bahçeleri ülke topraklarının
korunması, güzelleştirilmesi ve yeşilliğin korunmasında daha da önem kazanmaktadır.

Dünya meyve üretim miktarında birçok üründe ilk sırada yer almamıza rağmen verim,
dış satım ve kişi başına tüketim miktarlarında oldukça gerilerde bulunduğumuz bir gerçektir.
Bunu aşmanın ve dış satımda da hak ettiğimiz yere ulaşmamızın tek çaresi modern teknik ve
teknolojiler kullanılarak modern meyveciliğin bir an önce uygulamaya konulması ile
mümkün olabilecektir. Ayrıca insan nüfusu ile birlikte artan gıda ihtiyacını da karşılamak
için birim alandan ve ağaçtan en yüksek verimi almak zorundayız.

Ülkemizde son yıllarda yetiştirilmeye başlayan kivi bitkisi giderek yayılmaktadır. Kivi
C vitamini yönünden çok zengindir. Bu yüzden insan sağlığı açısından kivinin çok önemli
bir yeri vardır. Kivide proteinler ve çok sayıda mineral tuzları bulunmaktadır. Ayrıca kivi
suyunda bulunan bazı maddelerin kansere neden olan bileşiklerin oluşumunu önlediği de
bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca astım ve öksürüğün tedavisinde de nefes açıcı
özelliğinden yararlanılmaktadır. Özellikle soğuk algınlığına karşı vücut direncini artırmak
için de kış günlerde kivinin çok tüketilmesinde yarar vardır.

Bu modül, kivi yetiştiriciliği konusunda teknik bilgiler vermektedir. Kivinin
yetiştirilmesi için gerekli olan tüm aşamalar sırası ile anlatılmıştır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun kivi bahçesi kurabileceksiniz.

 Ülkemizde kivi yetiştiriciliğinin Türkiye ekonomisine katkılarını araştırınız.
Bilgilerinizi rapor hâline getirip arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

1.1. Tanımı ve Önemi

 Âlem : Plantea
 Şube : Magnoliophyta
 Sınıf : Magnoliopsida
 Familya : Ericales
 Cins : Actinidia
 Tür : A.Deliciase

Fotoğraf 1.1: Kivi

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Kivi, Güney Doğu Asya kökenli bir bitkidir. Anavatanı doğu Çin’dir. Anavatanında
orman altlarında doğal olarak yetişir. Kış mevsiminde yaprağını döken asma formunda
sarılıcı gövdeye sahip bir bitkidir. Elli çeşidi bulunmaktadır. Meyvesi için üretilir. Meyvesi
tavuk yumurtası büyüklüğünde, kahverengi kabukludur. Kabuğun üzeri tüylüdür. Kivi
meyvesi ferahlatıcı ve hoş bir tada sahiptir. Taze tüketildiği gibi meyve tatlılarında ve
pastalarda kullanılmaktadır. Meyveler yüksek oranda C vitamini içerir. Ayrıca vitamin ve
mineraller yönünden oldukça zengindir.

100 Gram Kivinin Gıda Değeri

Analizler Taze Konserve Donmuş

Kalori 66 * 66

Rutubet 81.2 g 73.0 g 80.7 g

Protein 0.79 g 0.89 g 0.95 g

Yağ 0.07 g 0.06 g 0.08 g

Karbonhidratlar 17.5 g 25.5 g 17.6 g

Kül 0.45 g 0.45 g 0.53 g

Kalsiyum 16 m 23 mg 18 mg

Demir 0.51 mg 0.40 mg 0.51 mg

Magnezyum 30 mg 30 mg 27 mg

Fosfor 64 mg 48 mg 67 mg

Thiamine 0.02 mg 0.02 mg 0.01 mg

Niacin 0.50 mg 0.40 mg 0.22 mg

Riboflavin 0.05 mg 0.02 mg 0.03 mg

Vitamin A 175 I.U. 155 I.U. 117 I.U.

Ascorbic Acid 105 mg 103 mg 218 mg

Tablo 1.1: Kivinin besin değerleri

1.2. Kivinin Bitkisel Özellikleri

Çalı formunda bir bitki olan kivi, sarılıcı, tırmanıcı bir gövdeye sahiptir. Gövde
odunsu yapıdadır. Buna rağmen hızlı sürgün gelişiminden dolayı bitki kendi ağırlığını
taşıyamamaktadır. Bunun için telli terbiye sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yabani
formları ağaçlara tırmanarak büyümektedir.

Kışın yaprağını döken çok yıllık bir bitkidir. Sürgün gelişmesi çok kuvvetlidir.
Özellikle erkek bitkilerin sürgün gelişmesi daha hızlıdır. Tırmanıcı olmasını sağlayan sülük
gibi yapılara sahiptir.
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Fotoğraf 1.2: Kivi bitkisinin genel görünüşü

 Kök yapısı: Kivi saçak köklü bir bitkidir. Kökler şişkince ve etli bir yapıdadır.
Toprağın yaklaşık 40 cm’lik kısmında yoğunlaşır. Derin, hafif ve süzek
topraklarda kökler daha derinlere inmektedir. Bu durumda bitki daha çok bitki
besin elementlerinden faydalanmaktadır.

Kivi bitkisine uygun olmayan topraklarda kökler mantari hastalıklar ve
zararlılardan çok etkilenmektedir. Bu durumda bitki gelişimi yavaşlamakta ve
bitki ölümü gerçekleşmektedir.

Fotoğraf 1.3: Kivi bitkisinde kök yapısı
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 Gövde yapısı: Gövde sarılıcı ve odunsudur. Sürgün gelişimi çok olduğundan
bitki kendi ağırlığını taşıyamamaktadır. Bu nedenle kivi yetiştiricileri destek
kurmak zorundadır. Özellikle yeni dikilmiş bitkilerde gövde zayıf ve
kırılgandır.

Fotoğraf 1.4: Kivi bitkisinde sürgün ve gövde yapısı

Kivi çok sürgün veren bir bitkidir. Sürgün boyları 5-7 metreye ulaşmaktadır.
Sürgünlerin uç kısmı sarılıcı kahve renkli ve tüylüdür. İyi meyve veren sürgünlerin boğum
araları daha kısa, belirgin, dolgun olmakta ve sürgünün ucu bir gözle son bulmaktadır. Ana
dallar üzerinde boğum araları uzun, çapları geniş, boyları uzun ve dik büyüyen sürgünler ise
obur dalları oluşturmaktadır. Bu sürgünler eğer vegetasyon periyodu içerisinde (yaz
ortasında) sürerse hiç meyve vermez.

 Yaprak yapısı: Yapraklar sürgün üzerinde bulunan gözlerin alt kısımlarından
meydana gelmektedir. Yapraklar oval, kalp şeklinde olup üst yüzeyleri koyu, alt
yüzeyleri ise açık yeşil ve ince tüylerle kaplıdır. Yaprak kenarları dişlidir.
Görünümü çok güzel olan yapraklar, oldukça büyük olmakla beraber kâğıt
yapımında da kullanılabilmektedir.

Fotoğraf 1.5: Kivi bitkisinde yapraklar
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 Çiçek yapısı: Kivi bitkisinde çiçekler yaprak altında tek tek veya salkım
hâlinde oluşur. Dişi bitkilerde oluşan çiçekler çoğunlukla tek tek bazen de üçlü
salkımlar şeklinde oluşur. Erkek bitkilerde ise üçlü veya beşli salkımlar hâlinde
oluşur.

Fotoğraf 1.6: Kivi bitkisinde üçlü ve tekli çiçekler

Kivi bitkisi çiçeklerinde çanak yapraklar çoğunlukla 5 bazen 2–4 tanedir. Taç
yapraklar ise 6 tanedir. Taç yapraklar beyaz renge sahiptir. Kivi bitkisi iki evciklidir.
Bitkinin meyve vermesi için tozlayıcı erkek bitkilere ihtiyacı vardır. Dişi çiçeklerde erkek
organlar bulunur ancak erkek organın başçığında bulunan polen tozları döllenme yeteneğine
sahip değildir. Bu nedenle erkek çiçeklerden dişi çiçeklere polen tozlarının taşınması gerekir.
Tozlaşmaya yardımcı olmak için bal arıları kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.7: Kivi bitkisinde dişi ve erkek çiçekler
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 Meyve yapısı: Kivide meyve oluşumu dişi çiçeğin döllenmesi ile olur.
Döllenmeden yaklaşık 20–24 hafta sonra meyve oluşumu tamamlanır.

Meyve dışı kahverengi olup yumuşaktır. Kabuk üzeri tüylerle kaplıdır. Meyve
boyu ortalama 6–9 cm, eni ise 4–5 cm’dir. Ortalama meyve ağırlığı 40–150
gram arasında değişmektedir. Meyvenin şekli yumurta gibi; rengi ise yeşildir.

Fotoğraf 1.8: Kivi bitkisinin meyveleri

Meyve şekli dıştan içe doğru tüyler, kabuk, dış meyve eti, iç meyve eti,
çekirdek, çekirdek evi yumurtalık izleri ve meyve özünden meydana gelmiştir.
Kivi meyvesi % 80 oranında su, % 20 oranında kuru madde ihtiva eder. Kivi
meyvesi C vitamini bakımından zengindir. 100 gram taze meyvede 100–400 mg
C vitamini bulunur.

 Tohum yapısı: Kivi meyvesinde ortalama 1000 adet tohum bulunur. Tohumlar
çok küçüktür. 1000 tanenin ağırlığı yaklaşık 1 g’dır.

Tohumdan bitki yetiştirilicekse olgun ve sağlıklı meyveler tercih edilmelidir.
Meyvelerden özel yöntemlerle çıkarılan tohumlar serin bir yerde 15–20 gün
bekletildikten sonra ekim yapılabilir.

Fotoğraf 1.9: Kivi bitkisinin tohumları
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1.3. Çeşitleri

Kivi bitkisinde erkek ve dişi çiçekler ayrı bitkilerde bulunur. Bu nedenle bitki yabancı
tozlaşma yoluyla döllenir. Yabancı tozlaşmadan dolayı kivi bitkisi çok geniş türlere sahiptir.
Tohumdan üreyen her bitki ise ayrı bir özellik taşır. Bu özellikleri fark eden Yeni Zelandalı
fidancılar, çeşitli tohumları kullanarak yeni ve kaliteli fidanlar oluşturmuşlardır. Abbot,
Allison, Bruno, Haywart ve Monty bu çeşitler arasındadır. Bu çeşitler aynı zamanda dişi
bitkilerdir. Bunlardan Haywart, son yıllarda en yoğun yetiştirilen çeşit olmuştur.

Fotoğraf 1.10: Kivi bitkisinde meyve çeşitleri

 Haywart: Yeni Zelanda’da fidancı Haywart R. Wright tarafından seçildiği için
bu ad verilmiştir. Bu çeşit iri, oval meyve şekliyle tanınır. Dünyada en çok
rağbet gören çeşittir. Oldukça geç çiçek açar. Rize bölgesinde genel olarak
mayıs sonu haziran ayı başında çiçekler görülür. Meyveleri iri (80-100 g) ve
ovaldir. Kabuk yeşilimsi kahverengi ve sık ince tüylerle kaplıdır. Meyve eti
parlak yeşildir. Asmalar diğer çeşitlere nazaran daha zayıftır. Ekim ayı sonu ve
kasım ayı başlarında meyveler hasat etme olgunluğuna ulaşır. Uzun süre
depolanma özelliğine sahiptir.
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yapılacak olan kivi yetiştiriciliğinde Hawyart
fidanları kullanılması gerekir. Yapılan çalışmalarda bölgemiz için en uygun
olan çeşidin bu olduğu ve verimin en fazla bu çeşitten alındığı bilinmektedir.

 Burano: Bruno Jast tarafından 1920 yılında Yeni Zelanda’da seçilmiştir. Bu
sebeple bu isimi almıştır. Meyvelerinin ortalama ağırlığı 65–75 g civarındadır.
Meyve kesiti yuvarlak olup et rengi yeşildir. Kabuk koyu kahverengi ve sık
tüylüdür. Tohumla fidan üretimine Bruno tavsiye edilmektedir.

 Allison: Çiçeklenmesi Hawyart’tan hemen sonra olur. Meyvenin ortalama
ağırlığı 70-80 g’dır. Kabuk kahverengi tüylü olup meyve eti yeşil renklidir.
Bitkinin kendisi kuvvetli ve verimlidir.

 Abbott: En erken çiçeklenen kivi çeşididir. Meyveleri orta irilikte elips
şeklinde sık tüylüdür. Allison ile aynı bitkiden türetildiği sanılmaktadır. Çok
verimli bir çeşit olup meyve eti yeşil renklidir. Meyvenin ağırlığı 70–80 g
civarındadır.

 Monty: Meyveler orta irilikte olup elips veya yuvarlak şekildedir. Meyve orta
irilikte 60–70 g kadardır. Meyve kabuğu kahverengi, meyve eti sarımsı parlak
yeşil renklidir. Hawyart’tan önce çiçeklenir ve çok verimli bir çeşittir.

 Matua: Çiçeklenmesi en erken ve çiçeklenme süresi en uzun olan çeşittir. Bol
miktarda çiçek açıp yeteri kadar polen vermektedir. Dünyanın çoğu yerlerinde
tozlayıcı olarak bu çeşit kullanılmaktadır. Çiçekleri beyaz olup kendisi oldukça
güçlü gelişir. Bir çiçek salkımında 1–5 arası çiçek bulunur.

 Tomourı: Çiçeklenmesi geç olmakla birlikte çiçekte kalma süresi orta
seviyededir. Serin iklim kuşaklarında daha iyi verim alınır. Çiçekler beyaz
renkli olup bitkinin orta kuvvette geliştiği gözlenir.

Daha öncede belirttiğimiz gibi kivi, erkeği ve dişisi ayrı fidanlarda olan bir
bitkidir. Bu sebeple bahçe hazırlanırken dişi fidanların yanında yeteri kadar
erkek (tozlayıcı) fidan koyulması gerekir. Aynı zamanda erkek çeşit seçilirken
iki çeşidin de dikiminin işi garantiye alacağı düşüncesiyle tavsiye edilmiştir.
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Fotoğraf 1.11: Kivi bitkisinde meyve çeşitleri

1.4. Genel İstekleri

Kivi genelde kışları ılık, yazları sıcak ve nemli olan bir iklime ihtiyaç duymaktadır.
Don olaylarına dayanıklı değildir. Bu nedenle ikbahar ve sonbahar donlarının görülmediği
yerlerde yetiştirilmesi uygundur. İlkbaharda gözlerin sürmesi ile yaprak dökümü arasında
230- 260 gün don olmayan yerlerde yetiştiriciliği rahatlıkla yapılabilmektedir. Özellikle
gözlerin sürmesi ve yapraklanmadan sonra meydana gelen don olayları bitkiye büyük zarar
vermektedir. Soğuklanma isteği, kültürü yapılan çeşitlere göre değişmekle beraber +7
0C altında 400–1000 saattir. Soğuklanma ihtiyacının karşılanmayan gözlerin uyanması daha
az olmakta ve verimde düşüşlere neden olmaktadır.

Yıllık sürgünler aşırı rüzgârlardan olumsuz şekilde etkilenmektedir. Bunun için
bahçeler tesis edilirken rüzgâra karşı gerekli önlemler (rüzgâr kıran) alınması gerekir. Aksi
takdirde yeni sürgünlerin dallara bağlantısı kuvvetli olmadığından kolayca kırılabilmekte ve
verimi olumsuz etkilemektedir.

Kivi bitkisi toprak isteği bakımından seçicidir. Kökler olumsuz toprak şartlarından
etkilenmektedir. Özelikle saçak köklerin çokluğu ve hassas oluşu kivinin toprak isteğinin
önemini göstermektedir. Bu bakımdan ağır olmayan derin, süzek, geçirgen ve gevşek yapılı
organik maddece zengin nötr veya orta asit karakterli Ph 5 – 7 arasında olan topraklar kivi
için uygun topraklardır. Ağır, su tutan, drenajı iyi olmayan ve taban suyu yüksek olan
topraklar ise uygun değildir.

1.5. Üretimi

Kivi, üretilmesi kolay olan meyve türlerinden biridir. Her türlü çoğaltma teknikleri
kullanılabilir. Tohumla üretim, aşı, çelik ve doku kültürü bu yöntemlerdendir.
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1.5.1. Tohumla Üretim

Anaç bitki yetiştirmek ve ıslah çalışmalarında tohumla üretim yapılmaktadır. Bir kivi
meyvesinde 1000 adet tohum bulunmaktadır. Tohumlar oldukça küçüktür. Tohumlar olgun
meyvelerden elde edilir. Tohum elde etmek için meyveler parçalanır. İnce olarak öğütülür.
Elde edilen püre elekten süzülür. Tohumlar püreden ayrılır. Serin bir yerde kurutulur.
Kurutma süresi ortalama 15-20 gündür. Tohumlar bu süre sonunda ekilebilir.

Fotoğraf 1.12: Kivi bitkisinin tohumu ve çimlenmesi

Çimlenme ortamında kullanılacak meteryal hafif ve ince yapılı olmalıdır. Çimlenme
ortamı hazırlanırken özellikle bir ölçü torf, bir ölçü yanmış ahır gübresi karışımı
kullanılabilir. Bir başka karışım ise aynı ölçülerde olmak üzere perlit, dere kumu, bahçe
toprağı, yanmış ve elenmiş ahır gübresi karışımı olabilir. Hazırlanan bu karışım üzerine
tohum atılır ve tohumların üzeri harç toprağı ile kapatılır.

Tohumların çimlenmesi için toprak sıcaklığının 210C olması gerekir. Ayrıca toprak
nemli olmalıdır.

Tohumların çimlenme süresi 20–30 gündür. Çöğürler iki yapraklı olduğunda ve
tutulabir büyüklüğe ulaştığında plastik torbalara şaşırtma yapılabilir.
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Fotoğraf 1.13: Plastik torbalara dikilmiş kivi fidanları

1.5.2. Aşı ile Üretim

Aşıyla çoğaltmada tohumdan üretilen çöğürler anaç olarak kullanılmaktadır. Aşı ile
çoğaltım sayesinde nitelikleri iyi olan ve kök yapısı iyi gelişmiş kaliteli fidanlar elde
edilmesi mümkün olmaktadır. Kivilerde kök yapısının kuvvetli olması özel bir önem taşır.
Çünkü kivilerdeki yaprak alanı diğer meyve türlerine göre oldukça büyüktür ve su ihtiyacı
fazladır.

Kivilerde sürgün ve durgun aşılar rahatlıkla yapılabilmektedir. Sürgün aşılar
yapılırken aşı kalemlerinin alınma zamanı çok önemlidir. Bitkiye su yürümeden 1 yıllık
odunlaşmış sürgünlerden uyanma olmadan önce alınan kalemler nemli samanlı kağıda
sarıldıktan sonra hava almayacak şekilde plastik torbalara konularak saklanır. Soğuk hava
deposunda, buzdolabının sebzelik kısmında veya serin bir yerde toprağa gömmek suretiyle
saklamak ve muhafaza altına almak uygun olur.

 Göz aşısı

 Yongalı göz aşısı: Kivi bitkisinde başarıyla uygulanabilen aşı çeşididir.
Yapılması oldukça kolaydır. Aşının tutma oranı yüksektir. Çapı 1-2.5 cm
olan oldukça küçük materyalde uygulanma üstünlüğüne sahiptir. Yapılış
zamanına göre sürgün veya durgun göz aşısı olmak üzere iki çeşidi
vardır: Aşı, mayıs sonu haziran ayı başında yapıldığında sürgün göz
aşısı; ağustos-eylül ayları arasında yapıldığında durgun göz aşısı adını
alır. Ancak sonbaharda yapılan aşılamalarda hava koşulları uygun
olmazsa aşının tutma oranı düşebilir. Onun için ilkbahar aşılarında
(sürgün) başarı daha yüksektir.



14

Sürgün göz aşısı için gerekli aşı kalemleri, seçilmiş asmalardan kışın
alınır. Alınan aşı kalemleri nemli ortamda 0-4 0C sıcaklıkta aşı zamanına
kadar saklanır. Aşılama zamanı, anacın toprağa yakın kısımlarında iki
boğum arasındaki düzgün bir yerden 2-3 cm uzunlukta 8-10 mm
genişlikte kabukla birlikte bir parça odun (yonga) kesilir. Kesimin bitiş
yerinde dıştan içe doğru 450’lik açı verilir. Aşı kalemlerinden göz, aynı
irilikte yine yongalı olarak alınır ve anaçta açılan yuvaya yerleştirilir. Göz
yerleştirilirken kabuk kısımlarının tam çakışmasına dikkat edilir. Eğer
tam çakışma olmuyorsa bir kenarın çakışması da yeterli gelmektedir. Göz
tam yerleştirildikten sonra gözün sürgün vereceği uç açıkta kalacak
şekilde plastik bantla bağlanır.

1.Aşı gözünün alınması 2. Gözün yerleştirilmesi 3. Aşı gözünün bağlanması

Fotoğraf 1.14: Kivi bitkisinde aşılama

Kısaca yapılışı şöyledir:

o Kalemden yongalı gözün alınışı
o Anaçta yuva açılması
o Yongalı gözün anaca yerleştirilmesi
o Gözün plastik bantla bağlanması

Durgun yongalı göz aşısı yapmak için aşı gözleri, aynı yılın ilkbaharında sürmüş ve
odunlaşmış sürgünlerden alınır. Gözler yaprak koltuklarında oluşmaktadır. Yapraklar, biraz
yaprak sapı kalacak şekilde kesilir. Sürgün göz aşısında olduğu gibi yongalı olarak kesilen
gözler, anaçta açılan yuvaya yerleştirilip yine sürgün aşısındaki gibi plastik bantla bağlanır.

Kaynaşma her iki aşı döneminde de hava durumuna göre 2–3 hafta içerisinde
gerçekleşir. Kaynaşma gerçekleştikten sonra aşı bağları kesilmelidir. Eğer aşı bağları
kesilmezse aşı yerinin boğumlanmasına neden olur. Yongalı göz aşısında da aşı tamamen
kaynayıncaya kadar anacın tepesi aşı gözünün üstünden vurulmaz. Yongalı göz aşısı ilkbahar
döneminde yapılmışsa anacın tepesi aşı tam kaynadıktan sonra aşı gözünün üst tarafında 2–3
yaprak kalacak şekilde; eğer sonbahar döneminde yapılmışsa anacın tepesi ilkbaharda gözün
üstünden vurulur. Süren aşı gözleri 20–25 cm olduğunda bir direğe veya aşı parselinde daha
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önce hazırlanmış tele bağlanarak düzgünce büyütülür. Bir yıl bakım yapıldıktan sonra fidan
satışa sunulabilir.

Fotoğraf 1.15: Göz aşısı, aşılı göz solda, yabani göz sağda

 Kalem aşısı: Kalem aşıları odunlaşmış aşı kaleminin anaç olarak kullanılacak
bitkiye uygun zamanda ve uygun şekilde birleştirilmesidir. Bunun için yaprak
dökümünden ve ilk soğuklar geçtikten sonra aşı kalemleri alınır. Aşı kalemleri
alınacak bitkiler hastalıksız, iyi gelişen ve iyi ürün veren bitkiler olmalıdır.
Alınan bu aşı kalemleri O–4 0C’de aşı zamanına kadar muhafaza edilir. Kalem
aşıları için en uygun zaman yöreye göre değişmekle birlikte şubat-mart
aylarıdır.

Kalem aşıları ilkbaharda bitkiye su yürümeden önce yapılır. Aşılamada başarı
oranı % 95'in üzerindedir. Bitkiye su yürüdükten sonra yapılacak aşılarda başarı
oranı düşer. Anaçtan gelen öz su kalemle anaç dokuları arasına girerek sıkı
şekilde temas etmelerini önler. Bunun içindeki öz su akışının durması beklenir.
Öz su akışı durduktan sonra aşılama yapılır veya kalemler damızlık ağaçtan aşı
günü kesilir. Yarma aşı, kakma aşı ve dilcikli aşı kivilerde kullanılan aşılardır.

 Yarma aşı: Çapı en çok 5 cm olan gövde ve dallara yapılır. Aşılanacak
anacın gövdesi yerden 30–50 cm yüksekten testere ile yatay olarak
kesilir. Yarma aşı üzerinde iki göz bulunan ve uzunluğu 10–15 cm olan
kalemler kullanılır. Kalemlerin anaçla aynı kalınlıkta olması tercih edilir.
Bu amaçla önce anaç ortadan bir kesici yardımı ile yarılır. Kalem bu
yarılan yere karşılıklı kabuk kısımlarının temas edecek şekilde
yerleştirilir ve yara yüzeyinin kurumasını önlemek için bu kısımlara
macun sürülür. Daha sonra aşı bağı ile sıkıca bağlanarak yağmur suyu,
böcek girecek yer bırakılmaz ve anacın kalemi sıkması sağlanır.
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 Kakma aşı: Aşılanacak materyalin çapı aşı kaleminden fazla olduğu
zaman uygulanır. Bunun için anaç olacak ağaç dipten 15–20 cm
yukardan azıcık eğimli olarak testere ile kesilir. Tepede V harfine benzer
2 – 2,5 cm uzunlukta dış üst genişliği 4–5 mm ince bir oyuk açılır.
Kalemde bu oyuğa uyacak şekilde hazırlanır ve anaçla kalemin kabukları
tam olarak çakışmalıdır. Daha sonra aşı bağı ile bağlanır. Kesik yerler ve
bağların üzeri aşı macunu ile kapatılır.

Şekil 1.1: Yarma aşı Şekil 1.2: Kabuk ve kakma aşı

 Dilcikli aşı: Yaklaşık eşit kalınlıktaki anaç ve kalemin aşılanmasında
uygulanan bir kalem aşısı yöntemidir. Anaç ve kalem 450 C eğimle
kesilir. Her ikisinin uç kısmından aşı bıçağı ile 1 - 1.5 cm derinliğinde bir
kesik açılır sonra diller iç içe gelecek şekilde kalemle anaç yerleştirilir.
Anaçla kalemin kabukları birbirine çakışacak şekilde yanaştırılır ve
bağlanır. Kesik yerlerin ve aşı bağının üzerine macun sürülür.
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Şekil 1.3: Dilcikli kalem aşı

1.5.3. Çelikle üretim

Kivi bitkisi çelikle çoğaltılabilir. Çelik alınma zamanına göre yeşil çelik, yarı odunsu
çelik ve odun çeliği şeklende adlandırılır.

 Yeşil çelikler: Yeşil çelikle üretim yapacak yetiştiriciler mayıs ve haziran
aylarında çelik alımı yaparlar. Alınan çeliklerin kalınlığı 4-10 mm, boyu 10-20
cm ve boğum sayısı 2-3 olmalıdır. Çeliğin üst kısmı gözün 1,5-2 cm
yukarısından, alt kısmı ise boğumun hemen altından 45 derecelik açıyla
kesilmelidir. Alınan çeliklerde en üsteki yaprak dışındaki yapraklar
koparılmalıdır. Aynı zamanda su kaybını önlemek ya da en aza indirmek için en
üstte kalan bu yaprağın da eğer yüzeyi genişse yarısı kesilir. Bu durumdaki bitki
çok su kaybeder. Yapraklar nemlendirilmelidir. Bu durmdaki bitkiler mantari
hastalıklara ve olumsuz şartlara dayanıksızdır.

 Yarı odunsu çelikler: Yarı odunsu çelikler, aynı yıl süren tam olarak
odunlaşmamış sürgünlerden temmuz ağustos aylarında alınır. Çelik olarak
alınacak dalların uzunlukları 15-25 cm, kalınlıkları 7 - 12 mm olmalıdır. Çelik
olarak alınacak parçada 2-3 boğum olmalıdır. Alınan çelikler hemen en üst
gözün üstünden 1,5 cm ve alt gözün hemen altından 45 derece çapraz gelecek
şekilde kesilir. Alınan parçadaki bütün yapraklar en üstteki dışında koparılır.
Kalan üst yaprağının yarısı bırakılır. Yeşil çeliklerde olduğu gibi su kaybını
önlemek için mistleme (yaprakları nemlendirme) zorunludur.
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Fotoğraf 1.16: Sisleme altında köklendirilen yeşil çelikler

Fotoğraf 1.17: 1. Yarı odunsu
çelik

Fotoğraf 1.17: 2.
Köklendirme ortamı

Fotoğraf 1.17: 3. Köklenmiş
çelik

 Odun çelikleri: Bir yıllık iyi odunlaşmış hastalıksız ve düzgün sürgünlerden
alınır. Odun çeliklerinin alınması bitkinin yaprağını dökmesinden sonra şubat
ayının ilk haftalarında yapılmalıdır. Alınan çeliklerin boyları 10-25 cm arasında
olmalıdır ve en az iki gözü bulunmalıdır.
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Fotoğraf 1.18: 1.Odun
çeliğinin alınması

Fotoğraf 1.18: 2.Odun
çelikleri

Fotoğraf 1.18: 3. Odun
çeliklerini köklendirme

ortamı

1.6. Bahçe Tesisi

Meyve bahçeleri yapılırken çok dikkatli olmak gerekir. Çok yıllık bitki olan
meyvelerin yetiştirilmesinde başlanğıçta yapılan hataların giderilmesi çok zordur. Bu
nedenle bahçe tesisinde ön hazırlık aşamasında bazı noktalara dikkat edilmelidir.

Bunlar:

 Bahçe tesisi için yer seçimi

 Toprağın yapısı
 Fidan seçimi
 Fidanlar dikilirken aradaki mesafeler
 Tozlayıcı bitki oranı
 Dikim planı
 Destek sistemi
 Rüzgârın yön ve şiddeti
 Sulama tesisi

Kivi bahçesi kurulurken dikkat edilecek en önemli konu toprağın kivi yetiştirmeye
uygun olmasıdır. Uygun olmayan topraklarda iyi verim alınmaz. Kivi bitkisinin kök yapısı
olumsuz şartlara karşı aşırı duyarlılık gösterir. Bu durum bitkinin gelişmesini durdurur.
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Şekil 1.4: Kivi fidanı dikimi

Kivi fidanları bahçeye kuzey-güney yönünde dikilmelidir. Bahçenin taban suyu
yüksek olmamalıdır. Kivi fidanı ilkbahar veya sonbaharda dikilir. Fidanlar için açılan
çukurlar 45–50 cm derinliğinde ve çapında olmalıdır. Açılan çukurlardan çıkarılan toprak
hayvan gübresiyle karıştırıldıktan sonra tekrar çukura doldurulur. Bahçeden erken verim
alınmak isteniyorsa 2 yaşındaki fidanlar seçilmelidir.

Fidanlar dikilirken aşı yeri veya sürgün yerinin toprağın altında kalmamasına özen
gösterilmelidir. Fidanlar dikimden sonra mutlaka sulanmalıdır. Yağmuru az olan bölgelerde
3–4 günde bir sulama yapılmalıdır.

Fotoğraf 1.19: Kivi fidanında dikim sonrası sulama
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Kivi bitkisi iki evciklidir. Dişi ve erkek çiçekler ayrı bitkiler üzerinde bulunur. Bahçe
düzenlenirken erkek ve dişi bitkilerin uygun şekilde dikilmesi gerekir. Sekiz dişi fidana
karşılık bir erkek fidan dikilmelidir.

Şekil 1.5: Dişi ve erkek fidanların dikilme planı

Kivi gövdesinin dik büyümesi için 3–4 cm çapında 2 m uzunluğunda desteklerle
desteklenmelidir. Ana gövde 2 m olunca tepesi kesilir. Yan sürgünler sağa ve sola büyümek
üzere bırakılır.

Fotoğraf 1.20: Kivi bitkisinin hereklere bağlanması
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları Öneriler

 Bahçe tesisi için yer belirleyiniz.
 Kivi bahçesi oluştururken taban suyu

yüksekliğine ve rüzgâra dikkat ediniz.

 Toprağın yapısının kivi yetiştirmeye
uygun olup olmadığını araştırınız.

 Bölgenizde yetişmeye uygun fidan
seçimi yapınız.

 Toprağın yapısına dikkat ediniz.

 Dikim planı yapınız.
 Dikim planını iyi yapınız. Dişi ve erkek

bitkileri uygun aralıklarla yerleştirmeyi
unutmayınız.

 Fidanları dikmek için çukurları
hazırlayınız.

 Fidanlar için çukur açarken uygun
büyüklükte olmasına dikkat ediniz.

 Çukurların içini hayvan gübresi
karıştırılmış toprakla doldurunuz.

 Çukurlardan çıkarılan toprağa
karıştıracağınız hayvan gübresinin
yanmış olmasına dikkat ediniz.

 Erkek ve dişi fidanları dikim planına
uygun yerleştiriniz.

 Dikim yapınız.

 Fidanların düzgün büyümesi için destek
sistemi kurunuz.

 Fidanları dikerken aşı gözünün veya kök
boğazının toprak altında kalmamasına
dikkat ediniz.

 Can suyu veriniz.  Can suyu vermeyi unutmayınız.

 Sulama tesisi kurunuz.  Düzgün aralıklarla sulama yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda kivi bitkisinin
çelikle üretimini yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kivi bahçesine gittiniz mi?

2. Çelik alacağınız sürgünleri belirlediniz mi?

3. Çelikleri temiz araçlarla almaya dikkat ettiniz mi?

4. Çelikleri köklendirmek için ortam hazırladınız mı?

5. Çelikleri köklendirme ortamına yerleştirdiniz mi?

6. Bakımlarını yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.

1. Kivinin anavatanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya
B) Mısır
C) Çin
D) Kanada

2. Kivi yetiştirmek için en uygun hava şartları aşağidakilerden hangisidir?
A) Kışları ılık, yazları sıcak ve nemli
B) Kışları soğuk, yazları sıcak ve kurak
C) Kışları soğuk, yazları sıcak ve nemli
D) Yaz kış sıcak iklim

3. Kivi için toprağın pH derecesi ne olmalıdır?
A) 6-8
B) 5-7
C) 7-8
D) 3-5

4. Kivi bahçesi kurulurken kaç dişi ağaca bir erkek ağaç dikilmelidir?
A) 5
B) 6
C) 8
D) 12

5. Kivi fidanı yetiştiricileri odun çeliği almak için hangi ayı beklemek zorundadır?
A) Nisan-mayıs
B) Temmuz-ağustos
C) Eylül-ekim
D) Ocak-şubat

6. Kivi bitkisi aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile üretilmez?
A) Tohumla
B) Çelikle
C) Kardeşleme
D) Aşılama

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Zamanında ve tekniğine uygun olarak kivinin kültürel bakım işlemlerini
yapabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan kivi bahçelerini gezerek destekleme sistemleri hakkında
bilgi alınız.

2. KÜLTÜREL İŞLEMLER

2.1. Sulama

Kivi suyu seven bir bitkidir. Düzenli sulama verimi artırır. Kivi bitkisinin kökleri
toprak üstü kısımlara göre oldukça zayıftır. Köklerin toprak üstü kısımlara yeterince su
sağlaması düzenli sulamayla mümkün olmaktadır. Kivinin yaprakları oldukça geniş yüzey
yapısına sahiptir. Bu nedenle terleme yoluyla su kaybı çok olur. Kaybedilen su
karşılanmazsa yapraklarda pörsüme başlar ve bitkinin fotosentez yapması zorlaşır. Bu durum
bitkinin gelişmesini ve verimini düşürür.

Fotoğraf 2.1: Kivi bahçesinde damla sulama
sistemi

Fotoğraf 2.2: Yağmurlama sistemi

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Özellikle genç bitkiler susuzluğu daha az dayanır. Meyve döneminde susuzluk
meyvelerin küçük kalmasına neden olur. Ayrıca sürgünler de yeterince uzamaz. Gövdede
odunlaşma hızlanır.

Kivi bahçesi kurulurken sulama sistemi de kurulmalıdır. Kivi bahçesi için en uygun
sulama sistemi; dört yaşına kadar olan zamanda damlama sistemi, daha sonra yağmurlama
sistemidir. Haftada iki kez sulama yapmak yeterlidir.

2.2. İlaçlama

Kivi bitkisinin kök, gövde, yaprak ve çiçeklerinde hastalık yapan etkenler
bulunmaktadır. Bu etkenlerden kurtulmak için ilaçlama yapılmaktadır.

Kivi bitkisinin köklerinde hastalık oluşturan en önemli etken mantarlardır. Mantarların
oluşturduğu hastalıklar Armilariamelea, Phytopthora, Roselina, Rhizoctonia, Fusarium’ dur.

Bu hastalıklar yaprakların solması, yaprakların küçülmesi, bitki gelişiminde
yavaşlama, sürgünlerin zayıf gelişmesi, bitkinin olumsuz şartlara direnç gösterememesi,
sürgün ve dalların tepeden başlayarak kuruması şeklinde kendini gösterir. Hastalık şiddetli
ise belirtiler iki yılda ortaya çıkar.

Fotığraf 2.3: Armillariamelea (kök çürüklüğü)

 Armillariamelea (kök çürüklüğü): Bütün dünyayı kaplayan bir mantar
türüdür. Bu türlerin her biri büyük sayılarda odunsu bitki türlerine hastalık
bulaştırır. Hastalık etmeni şapkalı mantardır. Bu mantar hem toprakta hem de
odun dokusunda yaşar, ölü ağaçlarda ve toprakta kalan kök parçalarında uzun
süre yaşamını sürdürür. Nemli yerlerde iyi gelişme gösterir. Başlangıçta kökleri
tam işgal etmeye, çürütmeye başlar. Daha sonra hastalık toprak yüzeyine yakın
ve kökle sapın birleştiği noktada devam eder ve son olarak çürüme bitkinin ana
gövdesi içine yayılır.
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Kültürel tedbirler: Kuruyan ağaçlar bahçeden sökülerek uzaklaştırılmalıdır.
Bitkinin söküldüğü yerlere kireç dökülmelidir. Tekniğine uygun olarak dikim
yapılmalı ve bakım işlemleri zamanında yapılmalıdır. Hastalığın yayılmasında
etkili olan konukçu bitkilere dikkat edilmelidir. Sonbaharın ilk yağmurları ile
oluşan funguslar imha edilmelidir. Derin dikilmemeli, aşırı sulanmamalı ve
köklerin yaralanmamasına dikkat edilmelidir.

Drenaj kanallarının yapılması ve taban suyu seviyesinin yüksek olmaması
gereklidir.

 Pseudomanas Viridiflava: Çiçek küfü veya tomurcuk çürümesi olarak
adlandırılır. Erken belirtileri, açılmamış çiçek tomurcuklarının çanak yaprakları
üstündeki çökmüş bölgelerdir. Tomurcuk içinde enfeksiyon olduğu zaman çiçek
yaprakları sarı ve portakal rengindedir. Çiçek açıldığı zaman dokuların içinin
koyu kahverengi ve çürümüş olduğu görülür. Bu şartlarda çiçek hemen dökülür.
Şiddetli enfeksiyon durumlarında bütün dişicik başları ve ercik sapı çürümüştür.
Dişicik borusunun sapı bodur kalmıştır.

 Sclerotnia Sclerotionum (beyaz çürüklük): Hastalık genel olarak kök ve kök
boğazında ıslak çürümeler, yaprak ve sürgünlerde solgunluk şeklinde kendini
gösterir. Özellikle nemli havalarda meyveler, hastalanmış yapraklar ve hastalıklı
çiçekler üstünde beyaz misellerin çokluğu ile dikkati çeker.

 Botrytis Cinerea (kurşuni küf): Genelde depolarda havalanmanın yetersiz
olduğu durumlarda ortaya çıkar. Sporları renksizdir. Fungus kış mevsimini
Sklerot (yumak) hâlde geçirir, ilkbahar gelince Sklerotlar çimlenerek
Miselyumlar oluşturur. Çok geniş bir konukçu dizinine sahiptir. Borytis cinerea
(gri küf mantarı) yaşlanmış ve yaralanmış bitki dokularında Saprofit (çürümüş
organik maddelerle beslenen bitkisel organizma) olarak beslenir. Bu hastalık,
meyve soğuk depolamada iken gelişir. 0-35 ºC’de enfeksiyon yapıp
gelişebilmektedir. Bu şekilde, çürüme ve zarar görmemiş meyvelerde bile
hastalık oluşturabilir.

Fotığraf 2.4: Botrytis Cinerea (kurşuni küf)



28

Zarar görmüş meyvelerde yaralanmamın herhangi bir noktasında hastalığa
bulaşma olabilir. Hastalıklı etli kısım ıslak ve cam gibidir; dıştan etkilenmiş
bölge meyvenin sağlıklı kısmından daha koyudur. Bir gelişme aşamasında olan
tüysüz yumuşak misel, başta beyaz sonra gri olarak çürümüş meyvede ortaya
çıkar. Bu misel bitişik sağlıklı meyvelere de yayılabilir ve ikinci bir enfeksiyona
sebep olabilir. Enfeksiyonun ilk belirtileri meyve soğuk depoya konulduktan
birkaç haftaya kadar gözükmemektedir.

 Meloidogyine ssp. (kök ur nematodu): Toprak altında kalan yapılara zarar
veren önemli zararlı kök ur nematodudur. Mikroskobik canlı olan kök ur
nematodları köklerde oluşturdukları toplu iğne başı büyüklüğünde veya daha
büyük urlarla anlaşılır. Bitkideki zararı kök sistemini zayıflatmakta ve buna
bağlı olarak bazı saçak kökler ölmektedir.

Bu nedenle bitkinin su dengesi ve besin alımı sekteye uğradığı için toprak üstü
organlarda büyüme yavaşlamakta verim düşüşüne neden olmaktadır.

Fotığraf 2.5: Meloidogyine ssp. (kök ur nematodu)

 Tetranychus urticea (kırmızı örümcek): Bitkilere en fazla zarar veren
canlıdır. Sıcak bölgelerde kış aylarında da faaliyet gösterir. Tarla kenarları,
bahçe ve çalılıktaki bitkilerle beslenir. Soğuk bölgelerde kışı döllenmiş dişi
hâlinde ağaç gövde ve dallarda gizlenebilecek yerlerde çatlak ve yarıklar
arasında, dökülmüş yaprak ve bitki artıkları arasında diapoz hâlinde geçirir.

Özellikle mart ayında faaliyete geçen dişiler, konukçu bitkilerin yapraklarının
alt yüzeyinde ağ örer ve beslenir. Daha sonra bu ağlar içerisine yumurtalarını
koyar.

Bitkideki zararlı, beslenmek için devamlı genç yaprakları tercih eder. Yaprak
damarlarındaki bitki öz suyunu emerek beslenir. Bu durumdaki yapraklar geriye
doğru kıvrılır, sertleşir ve büzüşür.
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2.3. Gübreleme

Bir bitkinin ihtiyacı olan gübreyi belirlemek için yaprak ve toprak analizi yapılır. Kivi
bitkisine verilecek gübre miktarı yapılan araştırma sonuçlarına göre tespit edilir. Kivi
bitkisinin kökleri, toprak yapısı ve derinliğine uygun olarak yanlara ve derinlere dağılır. Bol
saçak kök yaptığı içinde toprağı sömürme gücü fazladır. Gübreleme, bitkinin topraktan aldığı
bütün elementleri en az alındığı miktar ve alınabilir formda olmak üzere toprağa geri
vermektir.

Fotoğraf 2.6: Organik gübrenin toprağa verilişi

Kivi bitkisinin büyüme ve gelişmesine bağlı olarak her yıl artan miktarda gübre
verilmelidir. Verilecek gübrenin miktarı ve zamanı önemlidir.

Şubat-mart aylarında organik gübre verilir. Bitkinin yaşına göre gübre miktarı
ayarlanmalıdır.

Kimyasal gübreler ise ihtiyaca göre verilir. Azotlu gübre bir seferde verilmemelidir.
İhtiyaç belirlendikten sonra gübre üçe bölünür. Mart, mayıs ve haziran aylarında toprağa
verilir. Fosforlu ve potasyumlu gübreler ise kasım-aralık aylarında verilir.

Dikimden sonra ilk üç yıl genç kivi fidelerine uygulanacak olan gübre miktarı üçe
bölünmek üzere 1/3 mart, 1/3 mayıs, 1/3 haziran ayında verilmelidir. Gübre verilirken en az
1m²lik alana yayılmalıdır.

 1.yıl: 14 g saf azot karşılığı 30g.üre

 2.yıl: 55 g.saf azot karşılığı 120g.üre

 3.yıl: 110 g.saf azot karşılığı 250-350 g üre

Tam verim çağında olan bir kivi bitkisi için 500 g saf azot karşılığı azotlu gübrelerden
üre için 1 kg; amonyum nitrat için 1.5 kg olmak üzere üçe bölünerek1/3 mart,1/3 mayıs, 1/3
haziran ayında verilmelidir.
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Fosforlu ve potasyumlu gübreler bir defada sonbaharda verilmek üzere 200 g P2O5,

300 g K2O verilmelidir.

2.4. Budama ve Destek Sağlama

Kivi bitkisi kuvvetli büyüme ve gelişme göstermesi nedeni ile düzenli budamaya
ihtiyaç gösterir. Kivilerde budama; şekil budaması, kış budaması ve yaz budaması olarak üç
şekilde uygulanır.

 Şekil budaması: Yeni dikilmiş ve aşılanmış genç bitkilerin düzgün ve dik
büyüyen bir gövdeye sahip olması için yapılır. Dikimi yapılan fidanın birinci yıl
sadece sarılmadan, düzgün, dik bir gövde oluşturması sağlanır. Aynı yıl
sonunda gövde yüksekliği istenilen taçlandırma seviyesine (1.80-2 m) ulaşmışsa
sürgün tepesi kesilerek hemen altından sürecek olan gözlerden kolların uygun
bir şekilde oluşması sağlanır. İkinci yıl kolları oluşturacak sürgünler, iyi bir
şekilde takip edilerek yıl sonunda istenilen uzunlukta (1.5-2 m) kesilir. Bu
zaman aralığında gövdeden çıkan sürgünler koparılır. Daha sonraki yıllarda
oluşan bu yan kollardan ürün çubukları dengeli bir şekilde bırakılır.

Kivi bitkisi kuvvetli büyüme ve gelişme göstermesi nedeni ile düzenli
budamaya ihtiyaç gösterir. Budama üç şekilde uygulanır:

Şekil 2.1: Birinci yıl şekil budaması
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Şekil 2.2: İkinci yıl uygulanan şekil budaması

Şekil 2.3: Üçüncü yılda ana gövde, kollar ve ürün çubuklarının oluşması
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 Kış budaması (ürün budaması): Kış budaması uyku döneminde yapılmalıdır.
İlkbaharda bitki gövdesine su yürümesinden sonra yapılan budamalar bitkinin
fazla su kaybetmesine neden olacağından bitki büyümesini olumsuz etkiler.
Ayrıca yaralanan bölgelerde çeşitli hastalıklar olabilir.

Kış budaması yapılırken öncelikle varlıkları istenmeyen dallar dipten kesilerek
gövdeden ayrılır. Bu dallar ters yönde büyümüş, eğilmiş, bükülmüş, üst üste
binmiş, diğer kuvvetli dalların altında kalmış sürgünlerdir. Zayıf dallardan
alınacak verim hem azdır hem de kalitesiz olur. Budama yaparken kuvvetli
dalların kalmasına özen gösterilir.

Kivi bitkisinin yaşına göre budama yapılmalıdır. Bitki yaşı gövde üzerinde kalacak
sürgün sayısını belirler. Dört yaşındaki bir bitki üzerinde 12, beşinci yaşta 18, altıncı yaşta
24, yedi ve yukarı yaşlarda 30–40 arasında dal bırakılmalıdır. Ana dallar üzerinden çıkan
kısa boğumlu meyve dalları kesinlikle budanmamalıdır. Çünkü bu dallar çok verimlidir.

Yaşlı dallar derin budanmalıdır. Dallar arasında sıkışıklığa yol açmamak için 1–2
bazen 3 yaşındaki meyve dallarının omcanın her tarafına eşit bir şekilde kalması
sağlanmalıdır. Yaşlı dallar kesildikten sonra eğer geriye yenilenecek dal kalmamış ise bu
gibi durumlarda uzunluğu 3–5 cm olan yaşlı dal parçaları bırakılarak bunlardan sonraki yıllar
için yeni sürgünler oluşturulması yoluna gidilir. Yeni sürgünler elde edildikten sonra bu dal
parçaları uygun yerlerinden kesilip atılmalıdır.

Şekil 2.4: Budanmamış (1) ve budanmış (2) kivi omcaları, iki yaşlı kivi dalları (3) ve üç yaşlı (4)
dallarda dal yenilemeleri

Çubuklar seyreltildikten sonra kalan çubukların uçları 10–14 göz üzerinden
kısaltılarak uçlarından kenar tellere bağlanır. Eğer kollardan üç ve daha yaşlı dallar varsa bu
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dalların dipten kesilerek yenilenmesi gerekir (Şekil 2.3). “Yenilenen dal” olarak adlandırılan
bu dal 15 ile 40 cm kadar ana kollara yakın olmalı ve en az kendisinin üzerinde meydana
geldiği yaşlı meyve dalı uzunluğunda olmalıdır.

Budama, omcanın bir ucundan başlanıp diğer ucuna doğru yapılır. Prensip olarak 1 cm
kalınlığındaki dalların tamamında uç alma veya kesme işlemi yapılmalıdır. Bırakılacak dal
uzunluğu normal gelişen dallarda 80-100 cm, kuvvetli gelişmiş dallarda 120-150 cm ve zayıf
gelişen dallarda 40 cm olmalıdır.

Eğer bir önceki yıl meyve verimi az olmuş ise o zaman aynı yıl meyve verimini
normalin üstünde beklemek gerekir. Böyle bir durumda bırakılacak dal uzunluğu olması
gerekenden 20 cm kadar daha kısa olmalıdır. Böylece daha az sayıda fakat daha iri meyve
elde edilmesi teşvik edilmiş olacaktır. Tersine olarak bir önceki yılaşırı miktarda verim elde
edilmiş ise aynı yıl az sayıda meyve teşekkül edecek demektir. Bu gibi durumda verimin
daha da aşağı düşmemesi için şiddetli budamadan kaçınılmalı dallar normale göre biraz daha
uzun bırakılmalıdır. İzlenecek bir başka yöntem de dallar üzerindeki meyve gözlerini sayıp
bunlardan % 10-14'ünü bırakıp diğerlerini kesmektir. Genel olarak bırakılan bu gözlerin
yarısından üzerinde 4–6 adet meyve veya meyve salkımı veren sürgünler elde edilir.

Örneğin bir dal 10 göz üzerinden budanmış ise bu gözlerin 5 tanesi sürecektir. Her bir
sürgünden 5 adet meyve elde edileceğinden bu daldan toplam 25 adet (yaklaşık 2,5 kg)
meyve elde edilecek demektir.

Bu orana göre normal bir kivi omcasından 75–100 kg meyve elde edilebilir. Bu
şekilde bir verim zamanında sulanmış, bakım ve seyreltme işlemleri usulüne göre yapılmış
omcalar için geçerlidir.

Erkek kivi bitkilerini budamaktaki amaç, bunlardan çiçek zamanı maksimum sayıda
çiçek elde etmek ve bu çiçek verimliliğini her yıl devam ettirmektir. Ancak omca çatısının
genel yapısını bozmamaya dikkat etmek gerekir. Erkek bitkiler budanırken izlenecek
yollardan biri, çiçeklenme bittikten sonra dalların çoğununun 15–30 cm üzerinden kesilip
atılmasıdır. Aynı yıl meydana gelecek yeni sürgünlerden ertesi yıl yeteri oranda çiçek elde
edilebilecektir. Erkek bitkiler dişi bitkilere oranla daha hafif budanırlar. Sadece ışık girişini
engelleyen birbiri içine girmiş dallarda şiddetli budama yapılır. Diğer dallarda hafif uç alma
ile daha fazla sayıda erkek çiçek açtırılması yoluna gidilir.

 Yaz budaması: Kivilerde yaz budamaları, bütün dalların güneş ışığını almasını
sağlamak, kış budaması ile omcalar arasında sağlanmış olan mesafe ve düzeni
devam ettirmek, yeterli yaprak alanı oluşturarak meyve gelişimini sağlamak,
budama sonrası çubuklar üzerinde kalan gözlerin pişkinleşmesini sağlamak ve
ertesi yıl daha fazla ürün almak amacıyla yapılır.

Yaz budamalarına çiçeklenmeden hemen sonra başlanabilir. İlk önce çiçek
açmayan tellerden dışarıya sarkmış dallar kesilip atılır. Ayrıca çiçek açmış
koltuk altı meyve dalları da son meyveden itibaren 4–6 yaprak sayılarak kalan
kısmı kesilir. Yaşlı dallardan çıkan yan dallar ve diğer dallara sarılmış dallar da
kesilip atılır. Yaz boyunca vejetatif büyüme çok kuvvetli olabilir. Ertesi yıl
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varlığı istenmeyen dalların yaz budamaları ile kesilip atılması gerekir. Yaşlı
dalların yerine konacak dallarda uç

Fotoğraf 2.7: Yaz budaması yapılan kivi bahçesi

 Destek sağlama: Kivi bitkisi çalı görünümlü bitkidir. Normal gelişme
sağlayabilmesi için desteğe ihtiyaç duyar. Kivi bitkisi gövdesi toprak üstü
organları taşıyamaz. Doğal olarak yaşadığı ortamlarda başka ağaçlara sarılarak
destek alır. Kivi bahçelerinde ise bitkinin ağırlığını taşıyacak destek direkler,
teller ve hereklerle destekleme sistemi kurulur.
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Destekleme sistemi T ve Çardak Sistemi olmak üzere iki çeşittir.

Bunlar:

 T sistemi:

 Dünyada en çok kullanılan sistemdir.
 Özellikle arazi yapısının meyilli olduğu yerlerde T sistemi uygundur.
 T sistemi meyilli arazilerde setlendirmek (teraslamak) sureti ile

yapılmalıdır.
 Bu sistemde dikim aralık ve mesafeleri ekolojik şartlara göre değişmekle

birlikte uygulanan sıra arası 4 m, sıra üzeri 5 m’dir.

Şekil 2.5: T destekleme sistemi

 T sisteminin avantajları:
o Tesisi kurmak daha kolay ve ucuzdur.
o Budama yapılması daha kolaydır.
o Daha az yoğunlukta iş gücü ister.
o Arı girişi daha kolaydır.
o Mantari hastalıkların bulaşması daha az olur.

 Çardak (pergola) sistemi:

o Bu terbiye sistemi düz olan arazilerde uygulanmaktadır.
o Bu sistemde sıra arası 5 m, sıra üzeri 4 m olmalıdır.
o Direklerin toprak üstünde kalan boyu 2 m olmalıdır.
o Direkler üzerinden dik olarak dört yana taşıyıcı teller en az 6–8

mm çapında gayet düzgün, esnemeye meydan vermeyecek şekilde
çekilmelidir.

o Ara tellerin ürün çubuklarını bağlayacak şekilde 50–70 cm
aralıklarla geçirilmesi gerekir.

 Çardak sisteminin avantajları:

o Rüzgârın verdiği zararlar daha az risk taşır.
o Yabancı ot daha az gelişir.
o Meyve yanığı daha az olur.
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Şekil 2.6: Çardak destekleme sistemi

2.5. Yardımcı Kültürel İşlemler

 Yabancı ot kontrolü: Kivi kökleri yüzeye yakın olduğundan toprak işleme
yolu ile yabancı otların kontrol altına alınması doğru değildir. Toprak işleme
sırasında köklerin önemli bir kısmı zarar görebilir. Bu nedenle toprak işleme
yerine omca altlarının gövdeye zarar vermeden ot öldürücü ilaçlarla ilaçlanması
gerekir. Sıra aralarının ise çimenli bırakılarak sürekli biçilmesi gerekir.

Fotoğraf 2.8: Yalnızca sıra üzerinde yabancı ot mücadelesi yapılmış kivi bahçesi

 Meyve seyreltmesi: Kivilerde meyveler hasat zamanına kadar omca üzerinde
kalır. Diğer meyvelerde olduğu gibi kendiliğinden dökülmez. Dallarda çok
sayıda meyvenin olması verimi düşürür, ayrıca fazla yük taşıyamayan dallarda
zarar meydana gelir. Bu nedenle meyvelerin seyreltilmesi önemlidir.
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Bitkiden iyi verim almak için seyreltilmenin elle yapılması gerekir. Kivilerde
meyve seyreltmeye daha çiçekler açmadan başlamak gerekir. Çünkü çiçek açma
döneminde yassılaşmış (fan) meyve oluşturacak gözleri normal meyve
gözlerinden ayırmak mümkündür. Meyveler teşekkül ettikten sonra seyreltme
yapılacaksa mümkün olduğu kadar seyreltme işlemine erken başlanmalıdır. Bu
işlem kalan meyvelerin irileşmesine neden olur. Üçlü gruplar hâlinde oluşan
meyvelerden ortadaki iri olanının bırakılıp diğer ikisinin seyreltilmesi gerekir.
Prensip olarak yan yana duran her iki gözden 3 adet meyve oluşması, kalan
meyvelerin seyreltilmesi tavsiye edilir.

Fotoğraf 2.9: Seyreltilmiş ve normal yükleme yapılmış bir meyve dalı

 Tozlaşma: Kivi iki evcikli bir bitkidir. Erkek ve dişi çiçekler ayrı bitkiler
üzerinde bulunur. Tozlaşmayı sağlamak için arılardan faydalanılır. Rüzgarla
tozlaşmadan yeterince verim alınamamaktadır.

Dişi çiçeklerin % 10’nu açtığı zaman bahçeye arı kovanı yerleştirilmelidir.
Bahçenin büyüklüğüne göre kovan sayısı ayarlanmalıdır. Dönüme iki kovan
yerleştirmek yeterli olur.

Fotoğraf 2.10: Kivi bahçesinde arılarla tozlaşma
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları Öneriler

 Kivi bahçesinde kültürel bakım işlemleri
yapınız.

 Sulama yapınız.

 Kivi su seven bir bitkidir. Sulamayı
ihmal etmeyiniz.

 Gübreleme yapınız.
 Bitkinin ihtiyacına göre gübreleme

yapınız.

 Bitkileri kontrol ederek hastalık ve
zararlılar varsa ilaçlama yapınız.

 Gövde ve yaprakları dikkatlice
gözlemleyiniz. Hastalık ve zararlıları iyi
tespit ediniz. Kullanacağınız ilaçlar
konusunda öğretmeninizden bilgi alınız.

 Budama yapınız.

 Destekleme yapınız.

 Zamanına göre budama yapınız.
Budanacak dalları dikkatli seçiniz.
Bitkiye zarar vermemeye özen
gösteriniz.

 Yeni sürgünleri bağlayınız.

 Yeni sürgünleri düzgün büyümeleri için
hereklere bağlayınız. Bu işlemi yaparken
dikkatli olunuz (Çok sıkı bağlamak
bitkiye zarar verir.).

 Seyreltme yapınız.  Seyreltme yaparken dikkatli olunuz.

 Tozlaşma için bahçeye kovan
yerleştiriniz.

 Çiçeklenme zamanında bahçeye arı
kovanı yerleştirmeyi unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda kivi bitkisinin
kültürel bakım işlemlerini yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kivi bahçesine gittiniz mi?

2. Sulama yaptınız mı?

3. Gübreleme yaptınız mı?

4. Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama yaptınız mı?

5. Yabancı ot mücadelesi yaptınız mı?

6. Seyreltme yaptınız mı?

7. Budama yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.

1. Kivide sulama hangi sürelerle yapılmalıdır?
A) Haftada 1
B) Haftada 2
C) Her gün
D) Sabah – akşam

2. Hangi gübre üç eşit parçaya ayrılarak toprağa verilir?
A) Azot
B) Fosfat
C) Çinko
D) Kükürt

3. Kivilerde tozlaşma hangi canlılarla yapılmaktadır?
A) Sinekler
B) Karıncalar
C) Arılar
D) İpek böceği

Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

4. Kivilerde yabancı ot mücadelesi ………………….yapılır.

5. Yabancı ot mücadelesi için …………………..yapılmaz.

6. Tozlaşmayı sağlamak için dönüm başına……………….kovan yerleştirilmelidir.

7. Kivilerde seyreltmeye…………………….açmadan başlanılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Tekniğine uygun olarak kivi hasadı yapabileceksiniz.

 El refraktometresi bularak nasıl kullanıcağınızı öğreniniz. Kullanımı hakkında
arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

3. HASAT İŞLEMLERİ

3.1. Hasat Zamanı

Kivi bitkisi meyvesinin olgunlaşması diğer meyvelerde olduğu gibi dış görünümünden
belli olmaz. Meyve kabuğu parlak ve tüylü, meyve iç rengi parlak yeşildir. Meyve
sertliğinde de değişiklik olmaz. Kivi hasadının yapılma zamanı bu nedenlerle doğal
yollardan anlaşılmaz. En uygun hasat zamanı, meyve içerisindeki suda çözünen kuru madde
miktarının ölçülmesinden anlaşılır. Bu amaçla el refraktometresi denilen aletler kullanılır.
Refraktometre adı verilen optik aletin prizma yüzeyine bir, iki damla kivinin suyundan konur
ve kapak kapatılarak % de olarak okunur. Suda çözünen kuru madde miktarı % 6,5 ve
üzerinde olduğu zaman hasat yapılabilir. Uzun süre depolanacak meyvelerde kuru madde
miktarının daha fazla olması istenir.

Fotoğraf 3.1: El refraktometresinin kullanılması

3.2. Hasadın Yapılması

Kivi, hasat zamanı geldiğinde yeterince olgunluğa ulaşmıştır. Meyvenin yeme
olgunluğunda suda çözünen kuru madde oranı % 12–18 arasında olmalıdır. Meyveler
olgunlaştıkça içerisindeki nişasta glikoz, früktoz ve az miktarda da sakkaroza
dönüşmektedir. Şeker oluşumunun yüksek olduğu nokta, kivinin yeme olumuna geldiği

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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noktadır. Meyve hasadı elle yapılır. Hasat yapılırken meyve sapının dalda kalmasına dikkat
edilmelidir.

Meyveler bez torba içine toplanır, torbalar dolduğu zaman dikkatlice sandıklara
boşaltılmalıdır. Meyveler toplandığı sandıklarda bahçeden nakledilir ve depolanır.

Kivi hasadı iki seferde yapılır. Önce büyük olan meyveler toplanır. Küçük olan
meyvelerin büyümesi beklenir. İkinci seferde tamamı toplanır.

Kivi hasadı yapıldıktan sonra o yıl meyve veren sürgünlerle düzensiz gelişen
sürgünler mutlaka budanmalıdır.

Fotoğraf 3.2: Toplanmış kiviler

3.3. Pazara Hazırlama

Hasat edilen meyveler ağaç, karton ve plastik kutulara yerleştirilir. Eğer temin
ediliyorsa violler paketleme için kullanılabilir. Kivilerin su ve ağırlık kaybı olmaması için
üzerleri plastik filmle örtülür. Bundan sonra meyve pazara sunulur. Kivi meyvesi, viol ve
kutulardan başka strafor tabaklara 4–8 adet konarak streç filimle sarılarakda pazara arz edilir.
Bu şekilde, hem küçük ambalaj olarak satışı kolay olur hem de streç film meyvenin su
kaybını azaltarak buruşmasını önler, muhafaza ömrünü uzatır.
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Fotoğraf 3.3: Viyollere yerleştirilmiş paketlenmiş kiviler

Kivi meyvesi hasat edildikten sonra yenecek durumda değildir. Yenecek duruma
gelmesi için belli bir süre geçmesi gerekir. Kivi oda sıcaklığında 15-20 ºC’ de olgunlaşarak
yenecek duruma gelir. Olgunlaşmamış kivi meyvelerini evde olgunlaştırmak için bir torbaya
15-20 adet kivinin arasına bir adet elma konur. İki gün bekletilir. Torbanın içinden elma
çıkarılır. Torba içinde kalan kiviler 8-10 günde yenecek duruma gelir.

3.4. Depolama

Soğuk hava deposuna konulacak kivi meyvesi önce tek tek incelenerek büyüklerine
göre sınıflandırılır. Sınıflandırma yapılırken hasatta zarar görmüş, şekilsiz, yaralı, bereli ve
kusurlu olan meyveler ayıklanır. Daha sonra her meyve ayrı ayrı tartılır. Meyve büyük
miktarlarda sınıflandırıldıktan sonra dökme veya paketlenmiş olarak soğuk hava depolarında
depolanır.

Fotoğraf 3.4: Kivi meyvelerinin ayıklanma işlemi
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Hasat edilen her üründe olduğu gibi kivi meyvesinde de fizyolojik ve patolojik olarak
yaşayan canlılar olabilir. Başarılı bir hasat sonrası ön soğutma ve soğuk muhafazanın büyük
önemi vardır.

Araştırmalar sonucu bazı ürünler için hasat sonrası ön soğutmanın 1 saatlik
gecikmesinin pazardaki raf ömrünü bir gün kısalttığı görülmüştür. Ürün hasadından tüketime
kadar geçen sürede üründe kalite ve ağırlık kaybının olacağı bir gerçektir. Bu kayıpları en
asgari seviyede tutmak için tarladaki ürün sıcaklığının bir an önce ürünün depolama
sıcaklığına ve nem isteğine getirilmesi gerekir.

 Kivi meyvesi için uygun görülen optimum depolama şartları:

 Meyve sıcaklığı 0 ºC + 0,5 ºC olmalıdır.
 Depodaki oransal nem % 95 civarında olmalıdır.
 Kivi meyvesi başka meyvelerle birlikte (etilen gazı oluşturdukları için)

depolanmamalıdır.
 Kontrollü atmosfer şartları % 3 CO2 + % 3 O2 ile % 5 CO2 +% 2 O2’dir.

Bu şartlarda meyvelerde önemli bir sorun olan yumuşama kontrol altında tutulmuş
olur.

3.4.1. Oransal Nemin Etkisi

Bütün taze meyveler hasattan sonra su ve ağırlık kaybeder. Kivi meyvesinin ağırlık
kaybı % 3-4’ten daha fazla olduğu zaman meyve buruşmaya başlar. Bir üründeki su kaybına,
ürünün içinde bulunduğu ortamın buhar basıncı ile ürünün hücreleri arasındaki hava
boşluklarında bulunan suyun buhar basıncı arasındaki fark sebep olmaktadır. Taze meyve ve
sebzelerin içerisindeki hava neredeyse doymuş havadır; diğer bir deyişle % 100 bağıl neme
yakındır. Ürünün içinde bulunduğu havanın su buhar basıncını etkileyen tek faktör ürünün
sıcaklığıdır. Genel olarak düşük sıcaklıklar düşük su buharı basıncına yüksek sıcaklıklar da
yüksek buhar basıncına neden olmaktadır.

Soğutulmuş ve O ºC’ de depolanmış meyvede ağırlık kaybını etkileyen en önemli
faktör meyve etrafındaki havanın oransal nemidir. Ancak meyvenin durumu, etrafındaki
havanın sıcaklığı, taze sıcaklık ve havanın hızı da etkiler. İşleme ve depolama süresince %
1’lik ağırlık kaybı beklenebilir.

3.4.2. Depolamaya Sıcaklığın Etkisi

Sıcaklık, kivi meyvesinin hasattan sonra kalitesini etkileyen en önemli çevresel
faktördür. Meyvenin herhangi bir çeşidi için meyvenin çevresindeki yumuşama oranı,
sıcaklıktaki yükselmeyle birlikte artar. Çürüme, rutubet kaybı, olgunlaşma ve terlemeyi
içeren bütün hayati işlerin gelişme oranı esas olarak sıcaklık tarafından belirlenir. 2 ºC’ de
depolanan kivi meyvesinin depolama ömrü, optimum 0 ºC sıcaklıkta depolanma ile
karşılaştırıldığında 1–2 ay azalır. Genelde meyve sıcaklığında 0 ºC’ den 5ºC’ ye yükselme
terleme oranını iki katına çıkarır ve depolama ömrünü de yaklaşık yarıya indirir. Kivinin en
yüksek donma sıcaklığı - 1,5 olarak belirlenmiştir.



45

3.4.3. Etilenin Meyve Eti Sertliğine Etkisi

Depolamada en önemli konu meyvelerin etilene maruz kalmamasıdır. 0 ºC’ de 0,1
ppm etilen yoğunluğunda bile meyve yumuşaması artacağından depolama ömrü azalır. Hatta
0.03 ppm etilen konsantrasyonunda bile yavaş bir yumuşama görülür. Ancak yine de kivi
meyvesinin minimum etilene duyarlılık eşiği belirlenememiştir. Şayet soğuk hava deposunda
etilen ölçülmüşse genelde havayı temizlemek için 10–15 dakika fanlar çalıştırılarak kapılar
açılır. Etilen olası kaynakları kontrol edilir ve temizlenir.

3.4.4. Ön Soğutma

Bahçe ve tarladan gündüz sıcağında hasat edilen meyvelerin hasat anındaki tarla
sıcaklığının depolama sıcaklığına ve nemine kısa sürede düşürülmesi gerekir.

Bunun nedeni;

 Meyvenin solunum hızı yavaşlatmak,

 Meyvenin su kaybı azaltmak,

 Çürümeye sebep olan mikroorganizmaların üremeleri azaltmak,

 Yaralanma etkisi azaltmak,

 Etilen gazı üretimi yavaşlatmaktır.

Meyvelerin depo ömrünü uzatmak, ön soğutma ile mümkün olmaktadır. Geleneksel
soğuk depolarda optimum 00 C’ de tabla şeklinde istiflenen meyveler bir haftada soğutulur.
Havayla zorunlu soğutmada bu süre sekiz saattir. Ön soğutma işleme, nakletme veya soğuk
depolamadan evvel meyvenin soğutulması süresidir. Ön soğutmada birkaç değişik teknik
uygulanır.

Bunlar;

 Oda soğutması,

 Zorlanmış hava akımı ile soğutma

 Su ile soğutma,

 Paket buzlama,

 Vakumla soğutmadır.

Zorunlu havayla soğutmanın avantajı : İstiflenen, yüklenen meyvelerin tamamı
soğutulabilir. Aynı anda sınıflama, paketleme ve depolama işlemi rahatlıkla yapılabilir.

Kivi meyvesinin depolanmasındaki amaç pazarlama sürecini uzatmak, tatil dönemleri
için stok yapmak, üretimin fazla olduğu dönemlerde fiyat düşüşlerini önlemek ve dış
pazarlara açılabilmektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Kivi bahçesine gidiniz.

 El refraktometresi ile hasat yapılıp
yapılamayacağını tespit ediniz.

 El refraktometresi kullanmayı öğreniniz.

 Hasat zamanı gelmemiş meyveleri hasat
etmeyiniz.

 Büyük meyveleri elle toplayınız.
 Meyveleri zedelemeden toplamaya

dikkat ediniz.

 Topladığınız meyveleri sandıklara
boşaltınız.

 Hasat ettiğiniz meyvelerin içinden iyi
olmayanlarını ayırınız.

 Serin bir yere taşıyınız.

 Ayıklama yapınız.

 Uygun kaplara yerleştiriniz.

 Uygun kaplara aynı büyüklükte olanları
yerleştiriniz.

 Soğuklatma işlemi yapınız.  Soğuklatma süresine dikkat ediniz.

 Pazara gönderiniz.
 Pazara gitmeyecek olanları depolara

yerleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda kivi bitkisinin
hasat işlemlerini yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kivi bahçesine gittiniz mi?

2. Hasat zamanını belirlediniz mi?

3. Meyveleri hasat ettiniz mi?

4. Toplanan meyveleri serin yere taşıdınız mı?

5. Ayıklama yaptınız mı?

6. Soğuklatma işlemi yaptınız mı?

7. Paketleme yaptınız mı?

8. Pazara hazırladınız mı?

9. Depolanacakları depoya sevk ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.

1. Kivide hasat yapmak için kuru madde miktarı ne kadar olmalıdır?
A) % 5
B) % 6,5
C) % 6-8
D) % 8-12

2. Kivi meyvesinin yeme olgunluğu suda çözünen kuru madde oranı % kaç olmalıdır?
A) % 10
B) % 10–12
C) % 12–18
D) % 18-20

3. Kivilerde hasat nasıl yapılır?
A) Makinelerle
B) Bıçakla
C) Elle
D) Makasla

4. Aşağıdakilerden hangisi ön soğutmanın nedenlerinden biri değildir?
A) Meyvenin solunum hızını artırmak
B) Meyvenin su kaybını azaltmak
C) Çürümeye sebep olan mikroorganizmaların üremelerini azaltmak
D) Yaralanma etkisini azaltmak

Aşağıda verilen sorudaki boşluğa uygun ifadeyi yerleştiriniz.

5. Kivi meyvesinin depolanma koşullarından biri oransal nemin ………………olması
gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek modüle

ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. Kivi bitkisinde göz aşısı, mayıs sonu haziran ayı başında
yapıldığında……………..,ağustos-eylül ayları arasında yapıldığında
………………adını alır.

2. Kivi, ………. evcikli bir bitkidir……………. ve …………. çiçekler ayrı bitkiler
üzerinde bulunur.

3. Tozlaşmayı sağlamak için ……………….faydalanılır. Rüzgarla tozlaşmadan yeterince
verim alınamamaktadır.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

4. Aşağıdakilerden hangisi ön soğutmada kullanılan tekniklerdendir?
A) Oda soğutması
B) Zorlanmış hava akımı ile soğutma
C) Su ile soğutma
D) Hepsi

5. Aşağıdakilerden hangisi T sistemi avantajlarından değildir?
A) Tesisi kurmak daha kolay ve ucuzdur.
B) Budama yapılması daha kolaydır.
C) Arı girişi daha kolaydır.
D) Mantari hastalıkların bulaşması daha kolay olur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız
doğru ise bir sonraki modüle geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 A

3 B

4 C

5 D

6 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 B

2 A

3 C

4 İlaçlarla

5 Çapa

6 2

7 Çiçek

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 B

2 C

3 C

4 A

5 % 95

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1
Sürgün,
durgun

2
İki, erkek,

dişi

3 Arılar

4 D

5 D

CEVAP ANAHTARLARI
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KAYNAKÇA

 Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları

 www.alata.gov.tr

 www.bademlikoop.org.tr

 www.bafratarim.gov.tr/

 www.kesaptarim.gov.tr/

KAYNAKÇA
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
 Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları

 www.agaclar.net

 www.alata.gov.tr

 www.bademlikoop.org.tr

 www.bafratarim.gov.tr

 www.kesaptarim.gov.tr

ÖNERİLEN KAYNAKLAR


