
T.C. 

MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHÇECİLİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTA ERİĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. 

 PARA İLE SATILMAZ.   

 



 

i 

 

 

AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii 
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3 
1. MALTA ERİĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ .................................................................................... 3 

1.1. Malta Eriği Bitkisinin Bilimsel Sınıflandırılması .......................................................... 3 
1.2. Malta Eriği Tanımı ve Önemi ....................................................................................... 4 
1.3. MaltaEriğinin Besin Değeri ........................................................................................... 5 
1.4. Malta Eriği Morfolojik Yapısı ....................................................................................... 5 

1.4.1.Habitus .................................................................................................................... 5 
1.4.3. Kök Sistemi ............................................................................................................ 6 
1.4.4. Çiçekler .................................................................................................................. 6 
1.4.6. Dalları ..................................................................................................................... 7 

1.5. Malta Eriğinin Ticareti .................................................................................................. 8 
1.6. Çeşitleri ......................................................................................................................... 8 

1.6.1. Akko XIII ............................................................................................................... 9 
1.6.2. Gold Nugget ......................................................................................................... 10 
1.6.3. Tanaka .................................................................................................................. 11 
1.6.4. Hafif Çukurgöbek ................................................................................................. 11 
1.6.5. Sayda .................................................................................................................... 11 
1.6.6. Yuvarlak Çukurgöbek .......................................................................................... 13 
1.6.7. Uzun Çukurgöbek................................................................................................. 13 

1.7. Genel Özellikleri ......................................................................................................... 13 
1.7.1. İklim İsteği ........................................................................................................... 13 
1.7.2. Toprak İsteği......................................................................................................... 13 
1.7.3. Kök Sistemi .......................................................................................................... 13 
1.7.4. Toprak İşleme ....................................................................................................... 13 

1.8. Üretimi ........................................................................................................................ 13 
1.9. Bahçe Tesisi ................................................................................................................ 14 
UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 17 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 19 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 21 
2. KÜLTÜREL İSTEKLERİ .................................................................................................. 21 

2.1. Sulama ......................................................................................................................... 21 
2.2. Gübreleme ................................................................................................................... 21 
UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 24 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 25 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 27 
3. HASAT İŞLEMLERİ ......................................................................................................... 27 

3.1.Hasat Öncesi Dönemler ................................................................................................ 27 
3.1.1. Toprak Kalitesi ..................................................................................................... 27 
3.1.2. Gelişim Evresi ...................................................................................................... 27 
3.1.3. Hasat ..................................................................................................................... 28 

3.2. Ambalajlama ............................................................................................................... 28 
3.3. Hastalık ve Zararlıları .................................................................................................. 28 

İÇİNDEKİLER 



 

ii 

 

UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................... 30 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................... 31 

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 33 
CEVAP ANAHTARI ............................................................................................................. 35 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 37 

 

 



 

iii 

 

AÇIKLAMALAR 
ALAN Bahçecilik 

DAL/MESLEK Meyvecilik 

MODÜLÜN ADI Malta Eriği Yetiştiriciliği  

MODÜLÜN TANIMI 

Malta eriği yetiştiriciliğinde; fidelerin dikimi, kültürel bakım 

işlemleri ve meyve hasadı konularının anlatıldığı öğrenme  

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL 
Ön koşul yoktur. 

 

YETERLİK 
Malta Eriği Yetiştiriciliği 

 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak Malta 

eriği yetiştiriciliği yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun  Malta eriği 

bahçesi kurabileceksiniz. 

2. Zamanında ve tekniğine uygun olarak kültürel bakım 

işlemlerini yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak meyvelerin hasadını 
yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:İinternet ortamı, sınıf, sera 

Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon, 

bilgisayar, mikroskop, Tepegöz, yazı tahtası 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüz koşullarında meyvecilik, büyük önem taşımaktadır. Hem insan sağlığı hem 

de ülke ekonomisine katkısı bakımından Malta eriği, önemli meyve türlerimizden biridir.Her 

canlının yaşamak için nasıl bazı şeylere ihtiyacı varsa Malta eriğinin de yetişmesi için; 

sıcaklık, su, gübre, nem vb. şeylere ihtiyacı vardır.  

 

Malta eriğinin yaprak, çiçek, kök gibi morfolojik parçalarının özelliklerini 

öğreneceksiniz. 

 

Malta eriği gün geçtikçe ticaret hayatında muzun yerini de almaya başlamış 

durumdadır. Hatta öyle ki kebap sektöründe bile kullanılmaktadır. 

 

Gün geçtikçe önemi arttan Malta eriğinin nasıl yetiştiğini hangi safhalardan geçtiğini 

ve sizlerin sofralarına hangi aşamalarda ulaştığı öğreneceksiniz ve istediğinizde amatörce de 

olsa uygun ortama sahip bir yerde yaşıyorsanız Malta eriği ağacını rahatlıkla 

yetiştirebileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun Malta eriği bahçesi kurabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Malta eriğinin ülkemizde bulunan çeşitlerini araştırınız. 

 Malta eriği yetiştiriciliğinin genel isteklerini araştırınız. 

 Bölgenizde yetişen Malta eriği çeşidi var mı araştırınız. 

 Malta eriğinin bitkisel özelliklerini araştırınız ve öğrendikleriniz arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. MALTA ERİĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 

1.1. Malta Eriği Bitkisinin Bilimsel Sınıflandırılması 
 

Alem  : Plantae (Bitkiler) 

Bölüm  : Magnoliophyta (Kapalı tohumlular) 

Sınıf  : Magnoliopsida(İki çenekilier) 

Takım  : Rosales 

Familya : Rosaceae (Gülgiller) 

Alt familya : Maloideae 

Cins  : Eriobotrya 

Tür  : E. Japonica 

Diğer Adları : Yenidünya veya Muşmula 

 

Fotoğraf 1.1: Malta eriği 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Malta Eriği Tanımı ve Önemi 
 

Malta eriği (Eriobotrya japonica), muşmula, veya yeni dünya doğal yaşam alanı Çin 

olan, gülgiller familyasından bir ağaç türüdür.  

 

Anayurdunun Çin olduğu sanılan maltaeriği önceler, Japonya'da yetiştirilmeye 

başlanmış, daha sonraları buradan Akdeniz ülkelerine ve Avrupa'ya yayılmıştır. Bugün, 

özellikle subtropik (dönencealtı) bölgelerde büyük miktarlarda üretilen maltaeriği Türkiye'de 

de en çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilmektedir. 

 

Maltaeriği ağacı yaz kış yeşil kalabilen, yani yapraklarını dökmeyen bitkilerdendir. 

Ortalama 10 metreye kadar boylanabilen ağacın daha çok dal uçlarına yığılmış elips biçimli 

iri yaprakları vardır. Bu sert yapılı, derimsi yaprakların üst yüzü koyu yeşil, arkası ise pas 

rengi tüylüdür. 

 

Malta eriği en iyi kumlu ya da killi topraklarda yetişir. Daha çok aşılama yoluyla, 

bazen de tohumdan üretilir. 

 

Fotoğraf 1.2: Malta eriğinin genel görünüşü 

SAĞLIĞIMIZA YARARLARI  

 

Ağacın yaprakları tanen içerir ve peklik vericidir: Bu tıbbi etkiyi sağlamak üzere 

ağacın taze ya da güneş ışığı almayan havadar bir yerde kurutulmuş yapraklarının üzerine 

kaynar su dökülüp 10-15 dakika kadar demlendirilerek bir infüzyon hazırlanır. İshal 

durumunda, tehlikesiz ve etkili olan bu infüzyondan günde 2-3 su bardağı içilebilir. Diyet 

lifleri ve pektin yönünden de iyi bir kaynak olan yenidünya, sindirim sisteminin de dostudur. 

İçeriğinde bulunan antioksidan etkilere sahip flavonoidler; hücre hasarını önler, kalp 

hastalıkları ve kansere karşı koruma sağlar, enzim aktivitelerini düzenler. Yenidünya ayrıca, 

antioksidanların etkisini artıran malik asit ve B grubu vitaminler yönünden de son derece 

zengindir. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BClgiller
http://tr.wikipedia.org/wiki/Japonya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz_B%C3%B6lgesi
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1.3. MaltaEriğinin Besin Değeri 
 

Kalori 168 

Protein 1.4 g 

Yağ 0.7 g 

Karbonhidratlar 43.3 g 

Kalsiyum 70 mg 

Fosfor 126 mg 

Demir 1.4 mg 

Potasyum 1.216 mg 

Vitamin A 2.340 I.U 

Ascorbik asit 3 mg 

Tablo 1.1: 100gr Malta eriğinin besin değeri 

Malta eriği meyvesi, yüksek oranda A vitamini içerir. Eti ve kabuğunun rengi, 

meyvenin A vitamini kaynağı karoten yönünden zengin olduğunu gösterir. Ayrıca B ve C 

vitaminleri; fosfor, potasyum ve kalsiyum gibi mineral maddeler ve şeker yönünden de 

zengindir. 

 

1.4. Malta Eriği Morfolojik Yapısı 
 

1.4.1.Habitus 
 

Yenidünya, 5-10 m boyunda, düzgün gövdeli, alçaktan dallanan, sık görünümlü, 

yayvan ile yuvarlak arasında taçlanma gösteren bir ağaçtır. 

 

1.4.2. Yaprak 

 

20-25 cm boyunda, 5-9 cm genişliğinde, elips biçimli yapraklar sivri uçlu ve kalındır. 

Tazeyken tüylü, kısa saplıdır. Üst yüzü koyu yeşil, tüysüz, alt yüzü ise sarı soluk yeşil ve 

açık kahverengi tüylüdür. 

 

Fotoğraf 1.3: Yaprağın genel görünüşü 
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1.4.3. Kök Sistemi 
 

Malta eriğinin kök sistemi, yüzlek ve dağınık saçak kök yapısındadır. Kayalıklar 

arasında dahi büyüyebilecek kadar kuvvetli bir gelişme gösterir. 

 

1.4.4. Çiçekler 
 

Yenidünya çiçekleri ekim ayı sonunda açmaya başlar. Çiçeklenme, Aralık, Ocak hatta 

Şubat aylarına kadar devam edebilir. Çiçekler 10-17 cm uzunluğunda odunsu bileşik salkım 

şeklindedir. 

 

Fotoğraf 1.4: Çiçeğinin genel görünüşü 

Bej renkli ve güzel kokulu çiçekler açar.Nektar ve polen bakımından çok zengin 

olduğundan arıcılık bakımından çok önemlidir. 

 

Fotoğraf 1.5: Malta eriğinin çiçeklerinin arılı hâli 
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1.4.5. Meyve 
 

Çoğu meyve türünde olduğu gibi Malta eriğinin de kendine verimli, kendine kısır ve 

kendine kısmen verimli çeşitleri bulunur. 

 

Malta eriği meyveleri Mart-Nisan aylarından, Haziran ayına kadar olan dönemde 

olgunlaşır. 

 

Malta eriğini genellikle aşılandıktan 2-3 yıl sonra meyve vermeye başlar. 10-12 

yaşlarında ekonomik verime geçer. En verimli dönemleri ilk 23-25 yıllarıdır. 30 yaşından 

sonra ekonomik ömürleri sona erer. 

 

Fotoğraf 1.6: Meyvenin daldaki genel görünüşü 

 

Fotoğraf 1.7: Meyve genel görünüşü 

1.4.6. Dalları 
 

Dal Formu :  Dik, kalın ve tüysüz dallı 
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1.5. Malta Eriğinin Ticareti 
 

Malta eriği üretim, tüketim ve ticareti, dünya ekonomisine paralel olarak ülkemiz 

ekonomisinde de diğer meyve türlerine göre önemli bir yere sahip değildir. Üretim ve 

tüketim hacmi daha çok Güney Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde geniştir.Dünya Malta eriği 

üretiminde birinci sırayı Çin (200.000 ton üretim ve 42.000 ha alan) almakta daha sonra bu 

ülkeyi Pakistan (28.800 ton üretim ve 11.000 ha alan), İspanya (41.487 ton üretim 2.914 ha 

alan) ve Japonya (10.245 ton üretim ve 2.420 ha alan) izlemektedir (FAO 2003). Türkiye’de 

Malta eriği üretim teknolojisi, bu ülkelere göre çok geri olmamakla birlikte gelişmeye ihtiyaç 

göstermektedir. 2003 yılı verilerine göre; ülkemizde 1.420 ha alanda yaklaşık 288.000 adet 

Malta eriği ağacı bulunmaktadır ve yaklaşık 250.000 adedi meyve verir durumdadır. Yıllık 

üretim yaklaşık olarak 13.000 ton civarındadır. 

 

Düşük sıcaklıklar Malta eriği yetiştiriciliğini sınırlayan önemli faktörlerdendir. -12 C 

sıcaklıkta ciddi zararlaşmalar görülmektedir. Akdeniz Bölgesi uygun ekolojisi nedeniyle 

Malta eriği yetiştiriciliği için diğer bölgelere oranla daha uygundur. Toplam Malta eriği 

üretimin % 97.5’i Akdeniz Bölgesi’nde yapılmakta; Ege Bölge’si ve Karadeniz Bölgesi de 

%1.6’lık payla toplam üretime katkıda bulunmaktadır. Antalya İli en fazla üretimin yapıldığı 

ildir (7349 ton ürün ve yaklaşık 155.000 ağaç) ve bunu sırasıyla İçel (2600 ton ürün ve 

yaklaşık 74.000 ağaç) ve Hatay (1100 ton ürün ve 21.000 ağaç) illeri izlemektedir. 

 

Yıllar itibariyle Türkiye Malta eriği yetiştiriciliğinin durumu (TUİK, 2008) 

 

Yıllar Toplu 

meyveliklerin 

alanı (dekar) 

Üretim 

(ton) 

Ağaç 

başına 

ortalama 

verim 

(kg) 

Meyve 

veren 

yaşta 

ağaç 

sayısı 

Meyve 

vermeyen 

yaşta ağaç 

sayısı 

Toplam 

ağaç 

sayısı 

 

 

 

 

2004 9.250 9.250 38 243.000 37.000 280.000  

2005 9.250 12.000 48 251.000 37.000 288.000  

2006 9.856 12.310 51 243.429 39.873 283.302  

2007 10.177 12.415 48 259.402 50.051 309.453  

2008 10.097 12.619 48 262.110 47.724 309.834  
        

Tablo 1.2: Yıllar itibariyle Türkiye’de Malta eriği yetiştiriciliğinin durumu (TUİK, 2008) 

1.6. Çeşitleri 
 

Ticari Malta eriği çeşitlerinden bazıları ve yetiştiricilik özelliklerini şöyle 

sıralayabiliriz. 
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1.6.1. Akko XIII 
 

Orta mevsimde olgunlaşır. Meyveleri; iri, koyu pembe, portakal renkli, çok gösterişli 

ve lezzetlidir. Taşınmaya ve kara leke hastalığına çok dayanıklı, kendine verimli bir çeşittir. 

15-20 yaşındaki bir bahçenin verimi, dekara 1300-1400 kg’dir. 

 

Fotoğraf 1.8: Akko XIII’ün genel görünüşü 

Meyve ve Bitki Özellikleri 

Anaçla uyuşması Orta 

Sürgün gelişim eğilimi Yarı dik 

Sürgün gelişim hızı Orta 

Meyvenin sapa tutunma durumu İyi 

Tacın şekli  Yuvarlak 

Taç Yüksekliği (m) 2.30- 2,65 (5.yaş) 

Taç genişliği (m
3
) 2.3- 4.0 m

3 
(5.yaş) 

Çeşidin gövde kabuk yüzeyi  Düz 

Yaprak rengi  Orta koyu yeşil 

Çiçek salkımı durumu  Orta 

Döllenme durumu  Kendine verimli 

Meyve şekli  Eliptik 

Meyve ağırlığı (g) 25.0- 40.0 gr 

Meyve kabuk rengi  Koyu pembe portakal 

Kabuk rengi dağılımı Homojen 

Meyve kabuğu durumu  Az lekeli (az paslı 

Kabuk kalınlığı  (gözleme dayalı) Kalın 

Kabuk soyulması  Kolay 

Meyve eti rengi  Portakal 

Meyve eti sertliği  Sert 

Çekirdek sayısı (adet/ meyve) 2.71 

Meyve suyunda kurumadde (%)  8.7 -11.2 
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Meyve suyunda toplam asitlik 0.61- 0.82 

Kurumadde asit oranı 10.87- 17.77 

Çekirdek ağırlığı (g) 6.02- 7.33 gr 

Meyve hasat süresi 

Hasat başlangıcı  Nisan (4. hafta) Haziran (1. hafta) 

Hasat sonu  Haziran (2.hafta) 

Yola dayanım durumu Çok dayanıklı 

  

Tablo 1.3:Akko XIII’ün genel özellikleri 

1.6.2. Gold Nugget 
 

Geççi bir çeşit olup, iri koyu kırmızı portakal renkli, çok gösterişli, lezzetli meyvelere 

sahiptir. Taşınmaya ve kara leke  hastalığına çok dayanıklı, kendine verimli bir çeşittir. 15-

20 yaşlı bir bahçenin verimi dekara 1200-1300 kg’dir. 

 

Fotoğraf 1.9: Gold nuggettin genel görünüşü  

Meyve ve Bitki Özellikleri 

Anaçla uyuşması Orta 

Sürgün gelişim eğilimi  Yarı dik 

Sürgün gelişim hızı  Hızlı 

Meyvenin sapa tutunma durumu  Orta 

Tacın şekli  Yuvarlak 

Taç Yüksekliği (m) 2.15- 2,50 (5.yaş) 

Taç genişliği (m
3
) 1.8- 4.2 m

3 
(5.yaş) 

Çeşidin gövde kabuk yüzeyi  Düz 

Yaprak rengi  Orta koyu yeşil 

Çiçek salkımı durumu  Seyrek 

Döllenme durumu  Kendine verimli 
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Meyve şekli Diğer  (Basık yuvarlak) 

Meyve ağırlığı (g) 40.60 - 46.13 gr 

Meyve kabuk rengi  Koyu portakal 

Kabuk rengi dağılımı  Homojen 

Meyve kabuğu durumu  Az lekeli (az paslı 

Kabuk kalınlığı (gözleme dayalı)  Kalın 

Kabuk soyulması  Orta 

Meyve eti rengi  Portakal 

Meyve eti sertliği  Sert 

Çekirdek sayısı (adet/ meyve) 3,27 

Meyve suyunda kurumadde (%) 6.94 - 7.30 

Meyve suyunda toplam asitlik 0.95 

Kurumadde asit oranı 6.11- 7.93 

Çekirdek ağırlığı (g) 5.00- 5.50 gr 

Meyve hasat süresi: 

Hasat başlangıcı Haziran (1. hafta) 

Hasat sonu  Haziran (3.hafta) 

Yola dayanım durumu Çok dayanıklı 
  

Tablo 1.4: Gold nuggetin genel özellikleri 

1.6.3. Tanaka 
 

Geççi, meyveleri oldukça iri, pembe portakal renkli, gösterişli ve lezzetlidir. 

Taşınmaya ve kara leke  hastalığına dayanıklı, kendine verimli bir çeşittir. 15-20 yaş’lı bir 

bahçenin dekara verimi 1000-1200 kg’dir. 

 

1.6.4. Hafif Çukurgöbek  
 

Erkenci bir çeşit olup, orta irilikte, pembe portakal renkli, gösterişli, çok lezzetli ve 

tatlı meyvelere sahiptir. Taşınmaya uygunluğu orta, kara leke  hastalığına toleranslı, kendine 

verimli bir çeşittir. 15- 20 yaşlı bir bahçenin verimi dekara 1000- 1200 kg’dir. 

 

1.6.5. Sayda   
 

Erkenci bir çeşit olup, iri, pembe-portakal renkli çok tatlı ve lezzetli meyvelere 

sahiptir. Taşınmaya orta derecede dayanıklı ve kara leke  hastalığına orta düzede toleranslı 

bir çeşittir. 15- 20 yaşlı bir bahçenin verimi dekara 1000- 1200 kg’dir. 
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Fotoğraf 1.10: Sayda’nın genel görünüşü 

Meyve ve Bitki Özellikleri 

Anaçla uyuşması İyi 

Sürgün gelişim eğilimi Dikine 

Sürgün gelişim hızı Orta 

Meyvenin sapa tutunma durumu Orta 

Tacın şekli  Dağınık 

Taç Yüksekliği (m) 2.00- 2,75 (5.yaş) 

Taç genişliği (m
3
) 1.5- 4.0 m

3 
(5.yaş) 

Çeşidin gövde kabuk yüzeyi  Düz 

Yaprak rengi  Koyu yeşil 

Çiçek salkımı durumu  Sık 

Döllenme durumu  Kendine verimli 

Meyve şekli  Eliptik 

Meyve ağırlığı (g) 23.50- 29.0 gr 

Meyve kabuk rengi  Sarı portakal 

Kabuk rengi dağılımı Homojen 

Meyve kabuğu durumu  Az lekeli (az paslı) 

Kabuk kalınlığı (gözleme dayalı)  Orta 

Kabuk soyulması  Kolay 

Meyve eti rengi  Krem 

Meyve eti sertliği  Orta sert 

Çekirdek sayısı (adet/ meyve) 2.62 

Meyve suyunda kurumadde(%) 10.47- 12.5 

Meyve suyunda toplam asitlik 0.75- 0.80 

Kurumadde asit oranı 15.00- 16.00 

Çekirdek ağırlığı (g) 5.00- 5.50 gr 

Meyve hasat süresi 

Hasat başlangıcı  Nisan (4. hafta) 

Hasat sonu  Mayıs (4.hafta) 

Yola dayanım durumu Orta derecede dayanıklı 

Tablo 1.5. Sayda’nın genel özellikleri 
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1.6.6. Yuvarlak Çukurgöbek 
 

Orta mevsimde olgunlaşır. İri, sıra-portakal renkli, gösterişli ve çok lezzetlidir. 

Taşınmaya dayanıksız, kara leke  hastalığına orta derecede dayanıklı, kendine kısmen 

verimli bir çeşittir. Dekara verim 700-800 kg’dir. 

 

1.6.7. Uzun Çukurgöbek 
 

Orta mevsimde olgunlaşır. Meyveleri iri, açık sarı renkli, gösterişli ve çok lezzetlidir. 

Taşınmaya dayanıksız, Kara leke  hastalığına orta derecede dayanıklı, kendine kısır bir 

çeşittir. Dekara verim 600-700 kg civarındadır. 

 

1.7. Genel Özellikleri 

 
1.7.1. İklim İsteği 

 

Malta eriği yetiştiriciliği için en uygun iklim, hava sıcaklığının donma noktasının 

altına düşmediği, sıcak ılıman iklimdir. -3°C’de çiçekler ve meyveler zarar görmeye başlar. 

Meyvenin olgunlaşma zamanı olan Nisan, Mayıs aylarında, yaz sıcaklarının erken başlaması 

ve hava sıcaklığının 30°C’nin üzerine çıkması, meyveler üzerinde güneş yanıklarının 

meydana gelmesine neden olur. Şiddetli rüzgar, tozlanma ve döllenme üzerinde olumsuz etki 

yaparak verimi azaltır. 

 

1.7.2. Toprak İsteği 
 

Malta eriği yetiştiriciliği için iyi drene edilmiş, derin, organik maddece zengin, killi-

kumlu, gevşek, reaksiyonu nötr topraklar tercih edilmelidir. 

 

1.7.3. Kök Sistemi 
 

Malta eriklerin kök sistemi, yüzlek ve dağınık saçak yapıda olduğundan; taban suyu 

seviyesi 1.5-2 m olan topraklar yetiştiriciliğe uygundur. 

 

1.7.4. Toprak İşleme 

 

Yukarıda niteliği verilen topraklarda 7-8 metre aralıkla ekilen ağaçların altı, 

ilkbaharda yüzlek olarak çapalanır. Yaz boyunca ağacın altında biten otlar elle yolunarak 

temizlenir.  

 

1.8. Üretimi 
Yenidünya yetiştiriciliğinde eskiden daha çok tohumdan elde edilen ağaçlar 

kullanılmakta iken artık standart çeşitlerin anaçlar üzerine aşılanması ile elde edilen fidanlar 

kullanılmaktadır. Tohumla üretim zor olduğundan dolayı daha çok aşılama sistemi 

kullanılmaktadır. 
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Tohumlar hemen ekilmeyecekse, yıkanıp dezenfekte edilerek naylon torbalar içinde 

ve buzdolabı sıcaklığında çimlenme yeteneklerini kaybetmeden 9 ay süre ile saklanabilir. 

 

Fotoğraf 1.10: Malta eriğinin tohumu (çekirdeği) 

Aşılama: Daha çok göz ve kalem aşısı kullanılır. Anaç olarak genellikle çöğür anacı 

kullanılmakta, çöğürler 1-1,5cm çapa ulaştıklarında aşılanmaktadır. Göz  aşılamada ise T 

göz , yonga aşı veya yama aşı tercih edilmektedir. 

 

1.9. Bahçe Tesisi 
 

Yenidünya fidanı yetiştirilmesi, dikkat bilgi ve uzun zaman gerektiren bir iştir. 

Yenidünya bahçesi tesis edilirken kış aylarında soğuk, yaz aylarında ise sıcak kurutucu 

rüzgarların zararlarından korunmak amacıyla rüzgarkıran kurulmalıdır. Bahçe tesisinde 

pazarlama yönünden amaca uygun çeşitlerin seçimi kadar tozlayıcı çeşitlerin seçimi ve 

bunların uygun şekilde yerleştirilmesi de önemli bir konudur. Uzun Çukur göbek, Hafif 

Çukur göbek, Akko XIII, Gold Nugget gibi çeşitler tozlayıcı olarak kullanılabilir. Amaca 

uygun bir çeşidin tozlayıcı olarak kullanılması hâlinde, 2 sıra ana çeşide 1 sıra tozlayıcı 

yeterlidir. Yenidünya için tavsiye edilen dikim aralıkları; nispeten küçük taçlı ve dikine 

büyüyen Tanaka, Hafif Çukur göbek, Gold Nugget gibi çeşitler için 7x7 metre, Akko XIII, 

Sayda, Yuvarlak Çukur göbek, Uzun Çukur göbek gibi geniş taçlı yayvan büyüyen çeşitler 

için ise 8x8 metredir. Ancak yetiştiricilikte tek çeşitle kapama bahçe tesisi, ürün emniyeti 

yönünden tavsiye edilmediğinden, karışık çeşitlerle bahçe tesisinde 8x8 metre dikim aralığı 

uygundur. 

 

Dikimden önce fidan yerleri işaretlenip üçlemesi yapıldıktan sonra 60 cm derinliğinde 

ve 60 cm genişliğinde çukurlar açılır. Dikim sırasında, çukurun hacmine göre 10 kg 

civarında yanmış çiftlik gübresi, çukur toprağına karıştırılmalıdır. Dikim sırasında fidan 

torbada ise torbadan yere geçen kökler ve fazla kökler makasla kesilmelidir.  
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Dikim seviyesi: fidanın üst toprak seviyesi, arazi seviyesinden 5 cm yukarıda kalacak 

şekilde ayarlanmalıdır. Dikimden sonra, vakit geçirilmeden can suyu verilmeli ve fidan 

gövdeleri, yağmurdan etkilenmeyen kağıtlarla sarılmalıdır. 

 

Fidan dikimi: kışları ılık geçen yerlerde sonbaharda, kışı nispeten serin geçen 

bölgelerde ise ilkbaharda yapılmalıdır. 

 

Fotoğraf 1.11: Malta eriği bahçe tesisi görünümü 

Budama, şekil verme: Fidana çanak şeklinin verilebilmesi için fidanların gelişme 

durumlarına göre araziye dikimden 1 veya 2 yıl sonra ortadaki ana doruk dal dibinden 

kesilerek çıkarılır. Ana doruk dal alınarak, fidana 3 veya 4 dallı çanak şekli verilmesi, ağacın 

fazla boylanmaması, dolayısıyla hasat kolaylığı sağlanması yönünden uygundur. Taç 

yüksekliği 65-75 cm olmalıdır. Ana gövdeden sürmüş yan dallardan ağaca iyi bir taç 

yapabilecek ve aralarında yaklaşık olarak aynı açı oluşturacak durumdaki 3 veya 4 dal 

seçilerek bırakılır, geriye kalan yan dallar yine dibinden kesilerek çıkarılır. Bırakılan dallar 

bir süre daha büyüdükten sonra aynı yıl içinde 35-40 cm kalacak şekilde kesilir. Sonraki 

yıllarda budanan dallar üzerinde süren sürgünlerden ağacın merkezini çok sıkıştırmayacak ve 

dengeli bir taç oluşturacak şekilde 2 veya 3 tanesi bırakılır. Geriye kalan sürgünler ve aşı 

noktasının üzerinde oluşan sürgünler temizlenir. Daha sonraki yıllarda ağacın büyümesine 

fazla müdahale gedilmez. En uygun budama zamanı mart ayıdır. 
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Fotoğraf 1.12: Malta eriğinin seradaki görünümü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üretim yapacağınız türe karar veriniz. 
 Piyasada tutulan tür olmasına dikkat 

ediniz. 

 Üretim yapacağınız alanı belirleyiniz.  Toprak yapısına dikkat ediniz. 

 Toprak yapısının Malta eriğini 

yetiştirmeye uygun olup olmadığını 

Kontrol ediniz. 

 Toprağın analizini yaptırınız. 

 Toprağı işleyerek dikime uygun hâle 

getiriniz. 

 Fidanlar için açtığınız çukurların 

büyüklüğün uygun olmasına dikkat 

ediniz. 

 Dikim aralıklarınızı belirleyiniz.  Sık dikmemeye dikkat ediniz. 

 Fidanları dikmek için dikim 

çukurlarınızı açınız. 

 Dikimden önce muhakkak ilaçlama 

yapınız. 

 Dikim yapınız.  Can suyu vermeyi unutmayınız. 

 Can suyunu veriniz.  Düzgün aralıklarla sulama yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Anaç bitkiyi temin ettiniz mi?   

2. Yetiştirmeye uygun toprak alanını belirlediniz mi?   

3. Üretimini yapacağınız malta eriği fidanları için kalem alacağınız 

bitkiyi temin ettiniz mi? 
  

4. Kalemlerden alacağınız gözleri Belirlediniz mi?   

5. Gözleri kalemden uygun şekilde çıkardınız mı?   

6. Tekniğine uygun olarak gözleri anaç üzerine yerleştirdiniz mi?   

7. Bağlama işlemini tekniğine uygun olarak yaptınız mı?   

8. Aşılı fidanların bakımını yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Malta eriğinin yetiştiği bölgemizdir? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Ege Bölgesi 

C) Marmara Bölgesi 

D) Akdeniz Bölgesi 

 

2. Aşağıdaki hangisi Malta eriği yetiştirme de en çok tercih edilen yöntemlerdendir? 

A) Daldırma 

B) Çelik 

C) Aşılama 

D) Tohum 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Malta eriğinin çiçek rengidir? 

A)Bej Rengi 

B) Pembe  

C) Yeşil 

D) Kırmızı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Malta eriğinin ekonomik ömrünün sona erdiği zamandır? 

A) 10 Yıldan Sonra 

B) 15 Yıldan Sonra 

C) 20 Yıldan Sonra 

D) 30 Yıldan Sonra 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Malta eriği çeşidi değildir? 

A) Akko XIII 

B) Gold Nugget  

C) Şişko Göbekli 

D) Sayda 

 

6. Malta eriğinin hangi özelliği dolayısıyla hasat kolaylığı sağlar? 

A) Yuvarlak meyve vermesi 

B) Fazla boylanmaması 

C) Ağacın rahat budanması 

D) Meyvelerin Hazirana kadar olgunlaşması 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

7. (    )Yuvarlak Çukur Göbek bitkisinden dekara verimi 1.000 kg. civarındadır.  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

http://www.fidanistanbul.com/urun/2208_aracuaria-salon-cami-100-cm-kargo-bedava.html
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8. (    ) Uzun Çukur göbek bitkisi kendine verimli bir bitkidir.  

 

9. (    ) Akko XIII bitkisi Taşınmaya ve Kara leke hastalığına çok dayanıklıdır.  

 

10. (    ) Tanaka bitki meyvesini geç veren bir türdür.  

 

11. (    ) Malta eriği -3
o
C altında gelişimi daha hızlıdır. 

 

12. (    ) Malta eriği bitkisi asidik toprağı sever. 

 

13.  (    ) Malta eriği dikim sonrası yağmurdan etkilenmeyen kâğıtlara sarılmalıdır.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Bitkinin optimum gelişimi için uygun ortam şartlarını düzenleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Malta eriğinin kültürel  istekleri neler araştırıp paylaşınız. 

 

2. KÜLTÜREL İSTEKLERİ 
 

2.1. Sulama 
 

İklim ve toprak çeşidine göre Nisan ayından Ekim ayına kadar 7-10 gün aralıklarla 

fidanın kök derinliği olan 30-50 cm’yi ıslatacak miktarda sulama yapılmalıdır. Yetişkin 

yenidünya bahçesi için ise en uygun sulama şekli tava yöntemidir. Yağışların sona erme 

zamanı göz önüne alınarak sulamaya Nisan, Mayıs aylarında başlanmalı, hava ve toprağın 

nem durumuna göre 15-20 gün ara ile yağışlara kadar tekrarlanmalıdır. 

 

Fotoğraf 2.1: Ağaçların sulama sistemi 

2.2. Gübreleme 

 

Gübreleme için bahçe tesis edilmeden önce ve ilk yıllarda toprak analizi sonuçlarından 

yararlanılır. Ancak daha sonra fidanlar büyüyüp verime geçtiklerinde toprak analizi ile 

birlikte yaprak analizlerinin de yapılması mutlaka gereklidir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Fotoğraf 2.2: Toprak analizi ile ilgili karikatür 

Bunun mümkün olmadığı durumlarda gübreleme şu şekilde yapılmalıdır: 

I. Yıl: Fidan başına yılda toplam 150 gr amonyum sülfat. Her sulamada bir fidan 

başına 25 gr amonyum sülfat olarak verilmelidir.  

 

II. Yıl: Fidan Başına yılda toplam 300 gr amonyum sülfat, Şubat Temmuz ayları arası 

4 defada sulamayla birlikte verilmelidir.  

 

III. Yıl: Fidan başına toplam 500 gr amonyum sülfat Şubat-Temmuz aylarında 4 

defada sulamayla birlikte verilmelidir.  

 

4-6 yaşlı ağaçlar için ise; Temmuz ayında 400-800 gr, Kasım ayında 100-200 gr ve 

Şubat ayında 100-200 gr amonyum sülfat, Ağustos-Eylül aylarında 135-225 gr Triple süper 

fosfat, Ağustos-Eylül aylarında 120-240 gr Potasyum sülfat uygulanmalıdır.  

 

7-12 yaşlı ağaçlar için; Temmuz ayında 1300-2000 gr, Kasım ayında 500-750 gr ve 

Şubat ayında 500-750 gr amonyum sülfat, Ağustos-Eylül aylarında 275-325 gr Triple süper 

fosfat, yine Ağustos-Eylül aylarında 360-540 gr Potasyum sülfat uygulanmalıdır.  
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12 yaştan büyük ağaçlar için; Temmuz ayında 2000 gr, Kasım ayında 1000 gr ve 

Şubat ayında 1000 gr amonyum sülfat, Ağustos-Eylül aylarında 400 gr Triple süper fosfat, 

yine Ağustos-Eylül aylarında 600 gr Potasyum sülfat uygulanmalıdır. 

 

2.3. Yabancı ot mücadelesi; Kış ayları boyunca yabani otlar ile kaplı toprak 

ilkbaharda köklere zarar vermeyecek şekilde yüzlek olarak sürülmelidir. Daha sonra toprak 

otlandıkça sonbahara kadar yüzlek olarak toprak işlemeye devam edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Malta eriği saksılarını uygun ortama 

yerleştiriniz. 

 Ortamın sıcaklığını ayarlayınız. 

 Pelargonium bitkisinin bulunduğu 

ortamda sıcaklık 15 
0
C’ de optimum 

yetiştirilir. Sıcaklık durumuna dikkat 

ediniz. 

 Ortamın nemini ayarlayınız. 
 Ortamın nemini ayarlamak için 

yapraklara sık sık su püskürtünüz. 

 Ortamın ışığını ayarlayınız. 
 Aydınlık ve yarı gölge yerlere bitkinizi 

yerleştiriniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Malta eriği bitkisi için ortamın sıcaklığını ayarladınız mı?   

2. Bitkinin nem ihtiyacını karşıladınız mı?   

3. Bitkinin isteğine göre ışık ayarlaması yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Sulamada fidanın kök derinliği olan ……………cm’yi ıslatacak miktarda sulama 

yapılmalıdır. 

 

2. Yağışların sona erme zamanı göz önüne alınarak …………………., mayıs aylarında 

başlanmalıdır. 

 

3. Toprak analizi mümkün olmadığında gübreleme şekilleri: 

 

I. Yıl  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..... 

 

II. Yıl  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..... 

 

III. Yıl  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..... 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi 12 yaşındaki ağaca temmuz ayındaki gübre miktarıdır? 

A) 400-800 

B) 1300-1200 

C) 1300-2000 

D) 2000 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yabancı ot mücadelesinin ilk yapıldığı mevsimdir? 

A) Yaz 

B) İlkbahar 

C) Kış 

D) Sonbahar 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangi toprak nem durumuna göre kaç gün ara ile yağışlar tekrarlanır? 

A) 5-10 

B) 10-15 

C) 15-20 

D) 20-25 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

Malta eriği bitkisinin sağlıklı gelişimi için  ve ambajlamaya kadar geçen sürede neler 

olduğunu bileceksiniz. 

 

 

 

 

 Malta eriği bitkisinin sağlıklı bir şekilde gelişimi için neler yapmalıyız 

araştırınız. 

 Malta eriğinin manavlara gelmeden önceki aşamalarını araştırınız. 

 

3. HASAT İŞLEMLERİ 
 

3.1.Hasat Öncesi Dönemler 
 

3.1.1. Toprak Kalitesi  
 

Başarı sağlamak için en iyi yolu ağaç dikim öncesi toprak testi almaktır. Malta Eriği 

bereketli toprakları seviyor, iyi drenaj ve eşit nemli toprak. Bu meyve yüksek alkali 

topraklarda iyi verim sağlamayabilir. Bir toprak testi yüksek pH seviyeleri tespit edilirse, 

birkaç gün pH düzeyini düşürmek için dikim öncesi toprak değiştirebilir veya toprak 

yıkanabilir. Ağacın dikim zamanında değişiklik yapmayın ayrıca gübre katmayın. Malta 

eriğinde dikim yapıldıktan sonra kaliteli bir toprak ise 1 ay boyunca ekstra bir gübreleme 

gerektirmez. Malta Eriği tam güneş ışığında iyi bir gelişim gösterse de yarı gölge ışında da 

gelişim gösterir. Köklerin kurumaması için dikim ortamına delikler açılır ve bir hafta 

boyunca düzenli sulama yapılır. 

 

 İlk büyüme dönemi  

 

Yeni büyümeye başladığında ekstra besin verilmeye başlanmalıdır ilk beslenme 

vermek için 1 ay beklenmelidir. Genç ağaçlar ve yayılması için formüle tam bir gübre ¼ 

ağacı etrafında gübre lb kullanın. Gübre yüzde 6 azot, fosfor ve potasyum sahip olmalıdır. 

Gübre ve diğer mineraller,  mangan ve demir gibi besinler, küçük miktarlarda verilmelidir. 

Bir yıl boyunca her sekiz haftada bir bu gübre uygulanmalıdır.  

 

3.1.2. Gelişim Evresi 
 

Malta Eriği  rutin büyümesi gelişmesi başladığında  yılda 3 kez gübrelenmesi lazım 

yaprak gübresi azot, fosfor ve potasyum içermelidir. Malta eriği meyveleri mart-nisan 

aylarından, haziran ayına kadar olan dönemde olgunlaşıp hasatta hazır hâle gelmiş olacaktır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.1.3. Hasat 
 

Hasat edilecek meyvelerin, çeşide has normal büyüklük ve rengini almış olması 

lazımdır. 

 

En uygun hasat şekli, meyve üzerinde 2-3 mm sap kalacak şekilde makasla kesilerek 

yapılan hasattır. Hasat edilen meyveler iki boya ayrılmalıdır. 1. sınıf diyebileceğimiz en iri, 

hastalıksız ve gösterişli meyveler seçilerek, berelenmeden kutulara yerleştirilmelidir. 

 

3.2. Ambalajlama 
 

Ambalajlamada, küçük karton kutular kullanılmalıdır. Yakın pazarlar için 10-12 kg’lık 

sandık ambalajlar kullanılabilir. Yenidünya meyvelerinin hasattan hemen sonra, 

bekletilmeden pazarlanması gerekir. Çünkü, diğer bazı meyve türlerine oranla muhafaza 

süreleri daha kısadır. Kapama bahçe tesisinde, erkenci çeşitlerin seçimi önemli olmakla 

birlikte, pazarlama kolaylığı yönünden farklı zamanlarda olgunlaşan çeşitleri bir arada 

bulundurmak faydalıdır. Böylece hasat zamanında sıkışıklık olmayacağından, olgunlaşan 

meyvelerin düzenli şekilde pazarlanması mümkün olur. 

 

3.3. Hastalık ve Zararlıları 
 

Hastalık Yenidünyanın en önemli ve hemen hemen tek hastalığı kara leke dir. Hastalık 

ile mücadele edilmez ise ağaçlar giderek verimden düşer, çıplak, verimsiz hâle gelir. 

 

 Hastalık Tanımı: 

 

Fungus yaşam çemberini yıl boyunca ağaç üzerinde mumya meyvelerde, sürgünlerde, 

yapraklarda tamamlar. Genellikle mumya meyvelerde konidiler, sürgünlerde misel ve 

konidiler ve yapraklarda konidi ve miseller şeklinde bulunur. Sonbahar ve ilkbaharda yağışlı 

geçen günlerde enfeksiyonlar gerçekleşir. Genç yapraklar ve meyveler enfeksiyona daha 

duyarlıdır. Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden hasada kadar geçen dönemde meyve 

enfeksiyonları olur. 

 

 Hastalığın Yaşayışı:  

 

Yapraklarda enfeksiyondan 20-40 gün sonra farklı büyüklükte muntazam olmayan , 

önceleri sarı daha sonra kırmızımsı kahverengi lekeler görülür. Sürgünlerdeki benzer 

lekelerde her zaman konidiumlar bulunur, enfekteli sürgünler normal gelişemezler, yaprak 

dökümü erken olur ve zamanla ağaç yapraksız kalır. 

 

Meyvelerde ise yuvarlak veya şekilsiz, öne eleri açık yeşil, zamanla siyahlaşan lekeler 

oluşur. Leke çevresinde meyve kütikülasının yırtılmasından dolayı 0.5 mm kalınlığında 

beyaz renkli bir bant oluşur. Daha sonra lekeli dokuda koyu kahverengine dönüşür ve doku 
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gelişimi durur. Çok şiddetli ve erken enfeksiyonlarda meyveler çatlar, meyveler ağaçta asılı 

kalır ve zamanla kararır. 

 

Hastalıklı meyvelerin pazar değeri yoktur. Mücadele yapılmazsa ağaçlar verimden 

düşer ve çıplaklaşır. Yurdumuzda yenidünya yetiştirilen tüm bölgelerde yaygındır. 

 

 Kültürel Önlemler: 

 

Ağaç üzerindeki hastalıklı sürgünler, meyveler ve yapraklar toplanıp bahçeden 

uzaklaştırılmalıdır. 

 

Yenidünya ağaçlarında çiçeklenme döneminin 1-1.5 ay olması nedeniyle ilaçlama 

zamanları önem kazanmaktadır. Bahçede homojen bir çiçeklenme için bahçelerin aşılı ve 

aynı çeşit fidanlarla tesis edilmesi, güneşten azami yararlanma, iyi havalanma, yaprak ve 

meyvelerin ıslak kalma sürelerinin azaltılması amacıyla ağaçlar arasının 8 metreden az 

olmaması gereklidir. 

 

 Kimyasal Mücadele:  

 

Ağaçların tüm aksamı ilaçla kaplanacak şekilde ilaçlamalar yapılmalıdır. 

 

İlaçlama Zamanı: 

1. İlaçlama: Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce, 

2. İlaçlama: Çiçek tomurcuklan açılmadan önce, 

3. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra, 

4. Diğer ilaçlamalar: 3. ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar kullanılan 

fungisitin etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. 

 

İlaç Detayları : 

Etken Madde Formülasyon Miktar 

Bordo bulamacı SIVI 750 + 1500 g 

Captan %50 WP 300 g 

Carbendazim %50 WP 50 g 

Dodine %65 WP 100 g 

Thiophanate/Methyl %70 WP 60 g 

 

Zararlılar 
En önemli zararlıları sarı ağaç kurdu (Zeuzera pyrina) ve yaprak bitleridir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Malta eriği bahçesine gidiniz. (nisan- 

haziran) 

 Hasat zamanı gelmemiş meyveleri 

toplamayınız. 

 Meyvelerin toplanma durumuna gelip 

gelmediğini kontrol ediniz. 

 Meyveleri zedelemeden toplamaya özen 

gösteriniz. 

 Meyveleri steril bir şekilde ellinizle 

toplayınız. 

 Meyvelerle birlikte saplarının meyve ile 

toplanmasına sağlayınız. 

 Hasat ettiğiniz meyvelerden iyi 

olmayanları içlerinden ayırınız. 

 Topladığınız meyveleri uygun kaplara 

yerleştiriniz. 

 Kaplara yerleştirirken ezilmemesine 

dikkat ediniz. 

 Kaplara aynı büyüklükteki meyveleri 

yerleştirmeye özen gösteriniz. 

 Serin yerlere taşıyınız. 
 Pazara gitmeyecek olanları depolarda 

saklayınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Malta eriği 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. Boylama yaptınız mı?   

7. Pazara hazırladınız mı?   

8. Depolanacakları depoya sevk ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

1. Eriobortya Japonica …………………. güneş ışığında iyi bir gelişim gösteirir. 

 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

2. Malta eriği ilk büyüme döneminde 1 yıl boyunca kaç haftada bir gübreleme 

yapılmalıdır? 

A) 5 Haftada 

B) 6 Haftada 

C) 7 Haftada 

D) 8 Haftada 

 

3. Malta eriği gelişim evresi yılda 3 kez yaprak gübresinde neler yoktur? 

A) Mangan 

B) Azot 

C) Fosfor 

D) Potasyum 

 

4. Malta eriğinde en çok görünen hastalık hangisidir? 

A) Küllenme 

B) Kök Boğazı 

C) Kara leke  

D) Midilyö 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyonun gerçekleştiği günlerdir? 

A) Yağışlı 

B) Güneşli 

C) Yarı Gölge 

D) Kurak 

 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (  ) Hastalıkla mücadelede sadece ilaç kullanılabilir. 

 

7. (  ) Kara leke hastalığında 2. İlaçlama çiçek tomurcukları açılmadan önce olur. 

 

8. (  ) Malta eriği haziran ayında hasata hazır hâle gelir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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9. (  ) Uzak pazarlar için 10-12 kg. sandık ambalajı kullanılır. 

 

10. (  ) Malta eriği yetiştiriciliği yüksek PH li' topraklarda olur. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları tabloda verilen rakamlara göre cevaplayınız. 

 

1. Göz aşısı 2. Kütikula yırtılması 3. Erken yaprak dökümü 

4. Tanaka 5. Astropik 6. Potasyum 

7. Japonya 8. Tohumla 9. Akko XIII 

10. Azot 11. Sayda 12.  Koyu kahve lekeler 

 

 

 

1. Malta eriğini en çok yetiştiği iklim bölgeleridir?   ……………………. 

 

2. Malta eriğinin bir türleridir?     ……………………. 

 

3. Malta eriğini yetiştirme yöntemleridir?    ……………………. 

 

4. Malta eriğine verilen yaprak gübresinin içeriğidir?  ……………………. 

 

5. Malta eriğinde görünen kara leke hastalığının semptomlarıdır? ……………………. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

6. Aşağıdakilerin hangisi köklerin kurumaması için yapılan işlemdir? 

A) Köklerin olduğu yere doğru çapalamalı 

B) Kökler dikildikten sonra toprağı poşetlerle sarılmalı 

C) Dikim ortamına delikler açılmalı ve bir hafta boyunca düzenli sulama yapılmalı 

D) Köklere drenaj yapılmalı 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi fidanın üst toprak seviyesi, arazi seviyesinden ne kadar 

yukarıda kalmalıdır? 

A) 2 cm  

B)3 cm  

C) 4 cm  

D)5 cm 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

8. Amaca uygun bir çeşidin tozlayıcı olarak kullanılması hâlinde, 

………………………….  ana çeşide …………………………. tozlayıcı yeterlidir. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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9. Fidan yerleri işaretlenip üçlemesi yapıldıktan sonra …………………………. 

derinliğinde ve …………………………. genişliğinde çukurlar açılır. 

 

10. Uzun Çukurgöbek, …………………………., Akko XIII, …………………………. 

gibi çeşitler tozlayıcı olarak kullanılabilir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’ İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 A 

4 D 

5 C 

6 B 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

11 Yanlış 

12 Yanlış 

13 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’ İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 30-50 

2 NİSAN 

3 

I. Yıl: Fidan başına yılda toplam 150 gr 

amonyum sülfat. Her sulamada bir fidan başına 

25 gr amonyum sülfat olarak verilmelidir. 

II. Yıl: Fidan Başına yılda toplam 300 gr 

amonyum sülfat, Şubat Temmuz ayları arası 4 

defada sulamayla birlikte verilmelidir. 

III. Yıl: Fidan başına toplam 500 gr amonyum 

sülfat Şubat-Temmuz aylarında 4 defada 

sulamayla birlikte verilmelidir.  

4 D 

5 B 

6 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 TAM 

2 D 

3 A 

4 C 

5 A 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’ İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 5-7 

2 4-9-11 

3 1-8 

4 6-10 

5 2-3-12 

6 C 

7 D 

8 2 SIRA - 1 SIRA 

9 60 cm. - 60 cm. 

10 
hafif çukurgöbek - 

gold nugget 
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