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MODÜLÜN 

TANIMI 

YumuĢak çekirdekli meyve yetiĢtiriciliği ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK YumuĢak çekirdekli meyveleri yetiĢtirmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun 

olarak yumuĢak çekirdekli meyveleri yetiĢtirebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak kuĢburnu yetiĢtirebileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak Trabzon hurması 

yetiĢtirebileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak yenidünya yetiĢtirebileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun olarak üvez yetiĢtirebileceksiniz. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Türkiye değiĢik iklim özellikleriyle bir kıta manzarası göstermektedir. Ġklimde görülen 

bu değiĢiklik dolayısıyla ülkemiz, meyve tür zenginliğinin yanında büyük bir çeĢit 

zenginliğe sahiptir ve meyvecilik kültürünün tabii bir müzesi gibidir.  

 

Meyveler; insan vücudunun geliĢmesi, hastalıklardan korunması ve sindirim 

organlarının iyi çalıĢması için gereken besin maddelerini bünyelerinde bulundurur. Bunlar  

ayrıca kalori sağlar, görünüĢleri ile iĢtah üzerine etki yapar. Yapılarındaki selüloz ve lifli 

maddeler nedeniyle hazmı kolaylaĢtırır ve pek çok hastalığı önler, karaciğer ve böbreklerin 

iyi çalıĢmasına yardım eder. Meyveler taze olarak tüketildiği gibi reçel, marmelat, konserve, 

meyve suyu ve  meyve kurusu olarak tüketilmektedir. 

 

Türkiye gibi ormanları hızla azalan ülkelerde meyve bahçeleri; ülke topraklarının ve 

yeĢilliğin korunmasında, güzelleĢtirilmesinde önem kazanmaktadır. Meyve ağaçları, yurdun 

ağaçlandırılması ve güzelleĢmesine katkı sağlamasıyla beraber insanların psikolojisini de 

olumlu yönde etkiler, yaĢama ve çalıĢma güçlerini artırır. Su ve yeĢilliğin insana verdiği 

gönül ferahlığı, bütün iyilik ve saadet duygularının kapısını açar.  

 

Dünya meyve üretim miktarında birçok üründe ilk sırada yer almamıza rağmen  

verim, dıĢ satım ve kiĢi baĢına tüketim miktarlarında oldukça gerilerde bulunduğumuz bir 

gerçektir. Bunu aĢmanın ve dıĢ satımda da hak ettiğimiz yere ulaĢmamız, modern teknik ve 

teknolojilerin kullanılması ve “modern meyveciliğin” bir an önce uygulamaya konulması  ile 

mümkün olabilecektir. Ayrıca insan nüfusu ile birlikte artan gıda ihtiyacını da karĢılamak 

için birim alandan ve ağaçtan en yüksek verimi almak zorundayız. 

 

Bu modülde sert çekirdekli meyvelerden Ģeftali, kiraz-viĢne ve kayısı yetiĢtiriciliği 

konusunda teknik bilgiler verilmektedir. Modül içerisinde bu meyvelerin özellikleri, ekolojik 

istekleri, çoğaltılması, bahçe kurulması, bakımı, hasat ve muhafazası sıra ile anlatılmıĢtır.  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak kuĢburnu 

yetiĢtirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizde kuĢburnu yetiĢtiren iĢletmeleri geziniz. 

 KuĢburnunun bitkisel özelliklerini inceleyiniz. 

 KuĢburnunun üretim iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 KuĢburnunun bakım iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 KuĢburnunun hasat ve muhafaza iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. KUġBURNU YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
 

1.1. KuĢburnunun Özellikleri  
 

1.1.1. KuĢburnunun Önemi  
 

KuĢburnu çok uzun ömürlü  bir bitkidir. Yurdumuzun çeĢitli yörelerinde doğal 

popülasyon hâlinde yaygın olarak bulunan kuĢburnu, içerdiği mineral madde ve vitaminler 

yönünden gıda ve ilaç sanayinde aranan bir bitki durumundadır. 

 

KuĢburnu meyveleri C, P (Permeabilite), A, B1, B2, E ve K vitaminleri ile mineral 

maddelerden özellikle fosfor (P), potasyum (K) sodyum (Na),  kalsiyum (Ca), magnezyum 

(Mg) gibi vücuda gerekli elementler bakımından oldukça zengindir. KuĢburnu meyvesi 

limon ve domatesten 30-40 defa, elmadan ise 300 defa daha fazla vitamin içermektedir. % 

11,39 oranında Ģeker, % 9,82 protein, 589 mg/100 g C vitamini içerir.   

 

KuĢburnu meyveleri marmelat, reçel, meyve suyu, bitkisel çay ve bebek mamalarının 

yapımında; ayrıca C vitamini bakımından fakir olan diğer meyve ve sebze sularının da 

vitamince zenginleĢtirilmesinde kullanılmaktadır. Çiçek ve yaprakları da bitkisel çay olarak 

değerlendirilmektedir.  

 

Hâlen birçok Avrupa ülkesinde ilaç ham maddesi olarak değerlendirilen kuĢburnunun 

halk hekimliğinde böbrek ve mesane taĢlarına, ishale, diĢ eti kanamalarına Ģeker 

hastalıklarına, basur-hemoroide, raĢitizme, romatizmaya ve göğüs ağrılarına karĢı 

kullanıldığı bilinmektedir. Etkin bir kan temizleyici, bağırsak yumuĢatıcı, kurt düĢürücü 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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özelliğe sahip olan kuĢburnu, C vitamini zenginliğinden ötürü vücudun geliĢmesini düzenler. 

C vitamini, vücuttaki bağ dokusunun sağlam ve sıkı olmasını sağlayarak soğuk algınlığı, 

nezle, grip ve diğer ateĢli hastalıklara karĢı vücudun direncini artırır. A ve E vitaminleri ile 

birlikte antioksidan etki göstererek kanser riskini önler. Ayrıca fenolik maddelerle birlikte 

damar cidarlarının sağlam olmasını sağlar. Sonuçta kanamaların önlenmesine yardımcı olur. 

 

Kökleri oldukça derine ulaĢtığından ve kuraklığa dayanıklılığı nedeni ile verimsiz 

alanların değerlendirilmesinde, erozyon kontrolünde; dikenli tipler ise çit bitkisi olarak 

kullanılmaya çok uygundur. Ayrıca, bazı türler park ve bahçelerde süs bitkisi olarak 

değerlendirilebilir. 

 

1.1.2. Morfolojik Özellikleri 
 

1.1.2.1. Habitus  
 

Rosaceac (gülgiller) familyasından çok yıllık bir bitkidir. 

Halk arasında; yabangülü, Ģillan, deligül, gülburnu, gülelması olarak da bilinir. Çalı 

formundadır. Peyzaj açıdan hoĢ görünümlüdür. Ekonomik ömrü, 30-40 yıldır. YaĢam süresi 

ise çok uzundur. Doğada 300 yıllık kuĢburnu çalısı olduğundan bahsedilmektedir. 

     

Resim 1.1: Habitus 

1.1.2.2. Kök 
 

Kuvvetli bir kök yapısına sahiptir. Hem yüzeyde saçak kökleri, hem derinde 3 m‟ye 

kadar inen kazık kökleri vardır. Kökler, hastalık, zararlılar ve zor Ģartlara karĢı 

mukavemetlidir. Kırmızı renkte ve yumuĢak etli yapıdaki bu kökler boya sanayinde de 

kullanılır. Çok bol kök sürgünü verir. 

 

1.1.2.3. Gövde ve Dallar 
 

Gövdesi dikenli ve sağlam yapıdadır. 3 yaĢına kadar ancak 1 cm çap oluĢturabilir. Bir 

kuĢburnu gövdesinin bilek kalınlığına ulaĢabilmesi için onlarca yıl geçmesi gerekir. Bunun 

için bitkinin dıĢ görünüĢü ağaç tipi değil, ocak Ģeklindedir. Gövdeyle bütünlük gösteren 
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dalları esnek ve genellikle dikenlidir. Rosa rugosa (kültüre alınmıĢ kuĢburnu) türünün 

dallarındaki dikenler zararsızdır. Bu da hasadı kolaylaĢtırır.  

 

Ocak çapı, türlerine göre 1,5 m (Rosa rugosa) ile 3 m (Rosa canina) (yabani 

kuĢburnu) arasında değiĢir.  

 

Ġlki mayıs baĢında, sonuncusu eylül sonunda olmak üzere dört periyot açarlar. Kaliks 

(çanak yapraklar) uca doğru sivrilerek çok parçalı durum almıĢtır. Petaller beyaz ya da 

pembedir. Stomalar çok sayıda (25 kadar) ve tüylüdür. Bol çiçek tozu üretirler. 

 

Rosa canina (yabani) türünde haziran ayında açan çiçekler 20 gün sonra meyveye 

döner. Rosa rugosa da ise mayıs baĢında açmaya baĢlayan çiçekler 40 günlük aralarla 

periyotlar hâlinde ekime kadar sürdürürler. Bunun için kuĢburnu ocakları yaz boyunca 

birçok gülden bile güzel görünür. Bu da peyzaj çalıĢmalarında Rosa rugosa türünün 

kullanılmasını sağlar. 

     

           

        

Resim 1.2: Gövde ve dallar 
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1.1.2.4. Yaprak  
 

Yapraklar; elips Ģeklinde, diĢli, 3 ve 5 yaprakçıklı yapraklar Ģeklindedir. Martta açan, 

kıĢın dökülen yapraklar sıktır. Yaprakların arkaları dikenlidir. Mat-yeĢil renklidir. Fazla 

hassas olmamakla beraber ülkemizde görülen hastalıklardan; küllenme, zararlılardan ise 

kırmızı örümcek kuĢburnu yapraklarında görülebilir. Mücadelesi kolaydır. 

       

 
Resim 1.3: Yaprak 

 

1.1.2.5. Çiçek  
 

KuĢburnu türlerinde çiçekler salkım Ģeklinde olup tek veya 2-15 tanesi bir arada 

bulunur. BeĢ taç yapraklı, çok hoĢ kokuludur ve hoĢ bir görünüme sahiptir. Çift evciklidir. 3-

4 cm çapında müstakil bulunan çiçekleri, beyaz ya da uçuk pembe renktedir. Rosa rugosa 

türünde ise 6-7 cm çapında grup hâlinde bulunan çiçekler çingene pembesi renktedir. 
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Resim 1.4: Çiçek 

1.1.2.6. Meyve 
 

KuĢburnu meyvesi parlak kırmızı renkte, yumurtamsı veya yuvarlak Ģekildedir. Rosa 

canina meyvelerinin içi tüylü kılçıklı, 3-5 gram ağırlığında, 1-2 cm uzunluğundadır. Rosa 

rugosa meyveleri; sadece et ve çekirdekten oluĢan tüysüz yapısı, 6-8 gram ağırlığı, 3 cm‟ye 

varan çapıyla farklılık gösterir.  

 

Rosa canina‟da ocağın her tarafına dağınık vaziyette bulunan meyvelerin hasadı 

zorken, Rosa rugosa‟da meyveler son yıllık sürgünün uçlarında salkım Ģeklinde olduğundan 

hasadı kolaydır. Etli meyveleri koyu kıvamdadır. Tatlı mayhoĢ tadı vardır.  

 

Meyve içlerinde türlerine göre farklılık gösteren 10-60 adet çekirdek vardır. Rosa  

canina'nın meyve oluĢumu eylül ayı iken Rosa rugosa‟da; temmuz baĢı, ağustos ortası, eylül 

sonu ve kasım ortası olmak üzere dört defa meyve hasadı yapılır.  
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Resim 1.5: Yabani kuĢburnu meyveleri 
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Resim 1.6: Kültür kuĢburnu meyveleri 

1.1.3. Döllenme Biyolojisi 
 

KuĢburnu türlerinin büyük bir kısmı kendine verimlidir. Kendilemede meyve tutum 

oranları genelde % 40‟ın üzerindedir. Serbest tozlamada meyve tutum oranı çok yüksek 

olduğundan bahçe tesisinde karıĢık türlerin bir arada olması istenmektedir. 

 

Çiçeklenme tür ve iklime bağlı olarak nisan-mayıs-haziran aylarında olmakta ve 15-25 

gün sürmektedir. Meyveleri yalancı meyve olup çiçek tablası içeri doğru çökerek ovaryumu 

az veya çok içeri almıĢtır. 

 
1.1.4. ÇeĢitleri 
 

 Rosa canina (Yabani) 

 Ortası tüysü kılçıklarla dolu olup üretimde kılçıklar istenmez.  

 Kılçıklar kuĢburnunun meyve olarak tüketilmesini zorlaĢtırır. 

 Haziranda çiçek açar.  

 Ağustosta meyve oluĢumu ile yılda bir kez meyve verir. 

 Meyve iriliği ortalama 0,65 cm
3
 olup Ģekli kızılcığa benzer. 

 KıĢ donlarına, aĢırı sıcaklara, susuzluğa mukavemetlidir. 

 Bitkinin her yerinde bulunan çengelli dikenler hasadı zorlaĢtırır. 

 Ġlk ürünü 3. yıl verir.  

 Yılda bir defa meyve alındığından dekara verim düĢüktür.  

 Endüstrisi için istenilen özellikleri daha azdır.  
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 Asıl uçuk pembe renkli taç yaprakları (çiçekleri) küçüktür.  

 Bitki ocak çapı ortalama 2 m olduğundan dekara daha az sayıda ocak 

tesis edilir.  

 Dikenli yapısı açık arazide çeper bitkisi olarak kullanılmaya müsaittir.  

 Soğuklama ihtiyacı vardır. 

 Polen bolluğu ile bir ay boyunca arıları kendine çeker. 

 

 

          

 

Resim 1.7: Rosa canina (yabani) kuĢburnu 
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 Rosa rugosa (kültüre alınmıĢ) 

 Tüysü kılçıklar kesinlikle yoktur. 

 Meyve sadece et ve çekirdekten oluĢur. 

 Ġlki mayıs ortasında olmak üzere dört kez  çiçek açar.  

 Sonuncusu  kasım sonunda olmak üzere dört kez meyve verir. 

 Meyve iriliği 1,5 cm
3
 olup Ģekli küçük domatese benzer. 

 Kısa süreli donlardan etkilenmese de  ılıman iklimi sever.  

 Yıl içine dağılmıĢ  düzenli bir yağıĢ rejimi ister. 

 Dikenleri  düz, sık ve küçüktür. Bir yıllık sürgünde ise zararsızdır. Bu 

özellikleri ile dikenleri hasada zorluk çıkarmaz. 

 Meyveler sürgün uçlarında salkım Ģeklindedir, hasadı kolaydır, ilk ürünü 

birinci yıl verir. Asıl verime üç yıl yatar. 

 Yılda dört defa meyve alınabildiğinden dekara verim yüksektir.  

 Bitki ocak çapı ortalama 1,5 m olduğundan dekara daha çok sayıda ocak 

tesis edilir.  

 Dikenli ama sıska yapısıyla bahçe aralarında çit olarak kullanılabilir.  

 Çiçeğinin taç yaprakları iridir.  

 Çingene  pembesi renkte olup güzel görünüĢüyle süs bitkisi olarak bahçe 

önleri  ve yol kenarlarında değerlendirilebilir. 

 Polen bolluğu ile aralıklarla yılda dört ay boyunca arıları çeker. 

 Soğuklama ihtiyacı yoktur. 

 Kuru madde miktarı, Ģeker ve C vitamini oranı  daha fazladır. 
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Resim 1.8: Rosa rugosa (kültüre alınmıĢ) kuĢburnu 

1.2. KuĢburnunun Ekolojik Ġstekleri 
 

1.2.1. Ġklim Ġstekleri 
 

KuĢburnu bitkisi deniz seviyesinden itibaren, 2500 metre yükseklikteki yerlere kadar 

çok uzun bir sahada yetiĢmektedir. YayılıĢ alanından da anlaĢılacağı üzere çok değiĢik 

ekstrem iklim Ģartlarına karĢı çok dayanıklı bir bitkidir. 

 

Soğuğa karĢı çok dayanıklıdır. Mayıs – haziran – temmuz aylarında çiçek açtığı için 

donlardan zarar görmezler. Yükseklere çıkıldıkça çiçeklenme zamanı gecikmekte ve meyve 
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kalitesi artmaktadır. Özellikle vegetasyon dönemindeki yeterli yağıĢ meyve iriliğini 

artırmaktadır. Açık arazide, güneĢlenmenin yüksek ve bol olduğu yerlerde, güney yönlerde 

meyve rengi ve iriliği ile birlikte meyvedeki C vitamini içeriği de artmaktadır. 

 

Kök sistemleri çok derine indiğinden kuraklığa karĢı dayanıklıdır. Ancak en iyi 

geliĢmeleri nehir kenarlarında olur. 

 

Rosa rugosa (kültüre alınmıĢ) türü kuĢburnunun yabani kuĢburnulara göre iklim 

istekleri biraz farklıdır. Daha ılıman bir iklim ister. Yıllık en az 1000 mm
3
/cm

2
 yağıĢ isteği 

vardır. Üstelik bu kadar yağmur miktarı birkaç mevsimde değil, yılın her ayına dağılmıĢ 

vaziyette olmalıdır. Onun için yağıĢı az olan bölgelerde Rosa rugosa türü kuĢburnu tarımı 

yapılması düĢünülüyorsa özellikle kurak geçen yaz mevsimlerinde su ihtiyacını karĢılayacak 

kadar sulama imkânı olacak arazilere dikilmelidir. Fazla yağıĢ (yoksa sulama), bitki 

geliĢimini ve meyve iriliğini doğrudan etkilemektedir.  

 

Rosa rugosa’da sürgünlerin kuvvetli oluĢu salkımda meyve adedine ve iriliğine etki 

eder. Bitkide geliĢme devam ederse meyve salkımının altında yeni sürgünler oluĢmakta ve 

bu sürgünlerde de meyve salkımı teĢekkül etmektedir. Dolayısıyla yağıĢ veya sulama, iri 

meyve ve bol verim demektir. 

 

Soğuklama ihtiyacı yoktur. Kar ve doludan hoĢlanmaz ama kar ve dolu öldürmez. –10 

°C‟nin altında 10 gün süren donlarda yıllık sürgünleri donar. Yaz ayları ortalama gündüz 

sıcaklığının 18-38 °C olması meyve oluĢumu için optimum verim demektir.  

 

Ġyi güneĢlenme hem meyve olgunlaĢmasını hızlandırır. Hem de meyve içi aromaları 

artırıcı olumlu bir faktördür. Ayrıca sürgün oluĢumu ve sürgünlerin güçlenmesi de ancak 

güneĢlenmeyle mümkündür. Gölgelenme isteği yoktur. Açık arazilere ve güneĢi iyi alan 

yerlere dikilen ağaç altlarına, dere kenarlarına ve yamaçlara dikilenlere göre hem daha çok 

hem de daha iri ve lezzetli meyve alınır. 

 

Bitkinin vegetatif yapısı Ģiddetli rüzgârlardan bile zarar görmez. Ancak çiçek 

döllenme zamanı aĢırı rüzgârlar döllenmeyi etkileyebilir. Bu duruma müsait yerlerde belirli 

rüzgârlara açık arazilerin bu cepheleri, rüzgâr kıran ağaçlarla kapatılmalıdır. 

 

1.2.2. Toprak Ġstekleri  
 

Toprak konusunda seçici değildirler. Çok farklı yapılardaki topraklarda 

yetiĢebilmektedir. Kumlu topraklarda çok iyi geliĢir. Besin maddelerince zengin, gevĢek 

topraklarda iyi geliĢim göstermekle birlikte en iyi geliĢmeyi besin maddelerince zengin, 

gevĢek humuslu topraklarda gösterirler.   

 

Toprak pH‟ı 6-7 olan kireçsiz kahverengi orman toprakları görünümündeki toprağa 

sahip yerler ile geçirimli kumlu topraklı dere kenarında ve daha önce iĢlenmemiĢ yüksek 

rakımlı dağ eteğinde olumlu sonuç alınmaktadır.  
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1.3. KuĢburnunun Çoğaltılması 
 

1.3.1. Anaçları  
 

Ticari üretimlerde anaç olarak genellikle Rosa canina (yabani) türü kullanılmaktadır. 

Bu türün toprak Ģartlarına ve Rosa rugosa‟ya (kültür çeĢidi) uyumu oldukça iyidir.  

 

Ayrıca gül yetiĢtiriciliğinde kullanılan dikensiz Rosa multiflora anacı da  dikensiz 

çeĢitlerle uyum sağladığı için kullanılabilmektedir.  

 

1.3.2. Fidan Üretimi  
 

1.3.2.1. Tohumla Fidan Üretimi  
 

Bir meyve içinde 20-40 adet tohum bulunmaktadır. Özellikle bazı türlerde ana 

bitkiden çok farklı özelliklere sahip tipler ortaya çıktığından tohum ile üretim istenmez. 

Tohum ile çoğaltılmıĢ bitkiye fidan değil ancak çöğür denilebilir. Bu Ģekilde elde edilmiĢ 

kuĢburnu bitkisi ile bahçe tesisi ileriye dönük pek çok problemi de beraberinde meydana 

getireceğinden bu tür uygulamalardan kaçınılmalıdır. KuĢburnu tohumları yüksek oranda 

absisik asit (ABA) içerdiklerinden kolay çimlenme  göstermezler.  

 

Tohumlar ıslak nehir kumu içinde + 5 °C‟de 90-120 gün bekletilerek katlama iĢlemine 

tabi tutulduğunda çimlenme oranında artıĢ gösterir. Ayrıca konsantre sülfirik asit ile 5 dakika 

aĢındırma iĢlemine tabi tutulduğunda da çimlenme oranında % 24-60 artıĢ olmaktadır.  

 

Yüksek oranda çimlenme elde edebilmek için meyveler sarımsı veya hafif kırmızıya 

döndüğü dönemde toplanmalıdır. Meyvelerden çıkartılarak doğrudan araziye ekim 

yapıldığında en uygun ekim zamanı eylül sonu, en uygun ekim derinliği ise 2,5 cm‟dir. 

 

1.3.2.2. Çelikle Fidan Üretimi 
 

Çelikle üretim için sonbahar sonunda veya kıĢ baĢlangıcında yaĢlı olan 6-9 mm çaplı 

dallar kesilmelidir. 15-20 cm uzunlukta kesilen çelikler demet hâlinde nemli kum veya pit 

yosunu içinde tutulur. Bu çelikler önce nem geçirmeyen kâğıda, sonra nemli gazete kâğıdına, 

daha sonra da nem geçirmeyen kâğıda sarılarak buzdolabında muhafaza edilir. Daha sonra 

ilkbaharda köklendirmeye alınır. Aynı yıl süren dalların kısmen sertleĢtiği devrede alınan 

yumuĢak odunsu çeliklerde uygun ortamlarda köklendirilebilir.  

 

KuĢburnu türlerinde çelikten köklendirmede görülen zorlukların ortadan kaldırılması 

daha doğrusu köklenme oranının artırılması için çeĢitli hormonların köklenme üzerine etkisi 

kanıtlanmıĢ ve pratiğe intikal etmiĢtir. Çeliklerin köklendirilmesinde oksin grubunda yer alan 

IBA, IAA ve NAA gibi hormonlar kullanılmaktadır. Çeliklerin köklendirilmesinde en iyi 

sonucu veren IBA (Ġndole-3-Butyric Acid)dır. Çeliklere hormon uygulaması sonucunda 

köklenme oranı bakımından türler arasında olduğu gibi aynı tür içerisine giren farklı tipler 

arasında da önemli farklar ortaya çıkmaktadır. 
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KuĢburnularda dikensiz tiplerin köklenme oranları dikenlilere göre daha yüksek 

olmaktadır. Diğer yandan çelik üzerinde göz sayısının artması da köklenme oranını 

artırmaktadır. 

 

1.3.2.3. AĢı ile Fidan Üretimi 
 

Uygun çeĢitlerden  alınan gözler, yongalı ve “T” göz aĢıları tekniği ile aĢılanarak 

kuĢburnu fidanları üretilebilmektedir. 

 

Yongalı göz aĢısı tekniği ile 10 ocak- 20 nisan tarihleri arasında yapılan sürgün göz 

aĢılarında en yüksek aĢı tutma oranı elde edilmektedir.  

 

20 Temmuz – 10 Ekim tarihleri arasında yongalı ve “T” göz aĢısı tekniği ile yapılan 

durgun göz aĢılarında en yüksek aĢı tutma oranı elde edilebilmektedir. 

 

1.3.2.4. Daldırma ile Fidan Üretimi  
 

KuĢburnu bitkisi kolayca eğilebilen uzun dallara sahip olduğundan daldırma usulü ile 

çoğaltma için uygundur. Toprak altına gömülecek kısımda dalın belirlenmiĢ yerden 

zedelenmesi kök oluĢumunu kolaylaĢtırır. 

 

1.3.2.5. Doku Kültürü ile Fidan Üretimi 
 

KuĢburnu türleri meristem, anter, koltuk altı, sürgün ucu, kallus ve embriyo gibi 

değiĢik doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılabilmektedir. 

 

Kallus kültüründe yeni meydana gelen bitkilerde sürgün özelliği bakımından 

değiĢiklikler ortaya çıkmaktadır.   

 

Doku kültürü ile çoğaltılmasında, büyümeyi düzenleyici maddelerin değiĢik etkileri 

vardır. Yapılan çalıĢmalarda oksinler grubundan en çok NAA ile FAA, gibberellinlerden 

GA3, stokininlerden kinetin ile zeatin ve BA kullanılmaktadır.  

 

Çoğaltmada iki hormon kombinasyonu kullanıldığında köklendirme daha baĢarılı 

olmaktadır. Türler ve çeĢitlerin ortamdaki sitokinin ve oksine karĢı farklı farklı tepkileri 

vardır. Stokininlerce zenginleĢtirilmiĢ bir geliĢme ortamında köklenme genellikle mümkün 

olmamaktadır.  
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Resim 1.9: KuĢburnu fidanları 

1.4. Bahçe Kurulması 
 

1.4.1. Arazi Hazırlığı 
 

Arazimiz eğer meyilli ise setleme-teraslama yapılmalıdır. Setleme iĢlemi; erozyonu 

asgariye indirir, toprağa vereceğimiz çeĢitli gübrelerin zayiatını önler, set sayesinde 

muntazam bir  yeknesaklık sağlanan ocaklarımızda bakım, hasat ve mücadele iĢlerinin daha 

kolay yapılmasına yardımcı olur. Setlemeden sonra gerekiyorsa set diplerine su drenaj 

kanalları açılması unutulmamalıdır. 
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Sert rüzgârlara açık arazilerde rüzgârın geliĢ yönüne rüzgâr kıran ağaçlar dikilerek 

rüzgârın etkisi azaltılmalıdır. 

 

Fidan dikilecek arazi ot, diken gibi zararlı bitkilerden ve gölge yapacak ağaçlardan 

temizlenmelidir. Otlanma, ergin kuĢburnu ocaklarına zarar vermese de yeni dikilmiĢ olan 

fidanları boğabilir. Fidan dikiminden önce yapılacak 30 cm derinliğinde bir toprak iĢleme; o 

yıl için otlanmayı önleyecek, fidanların yağıĢı ve yüzeydeki bitki besin maddelerini daha iyi 

almalarını sağlayacak ve havalanan bu toprakta köklerin geliĢimi daha iyi olacaktır. Toprak 

iĢleme sırasında çıkan kök ve taĢlar da araziden uzaklaĢtırılmalıdır. 

 

GeniĢ alanlarda dikim yapılacaksa düzgün bir bahçe planlaması Ģu Ģekilde yapılabilir: 

Dikimden önce fidanların geleceği yerler dikim kazıkları ile iĢaretlenir. Bu amaçla ilk olarak 

yeterli uzunlukta bir ip alınır. Bu ipin üzeri ocaklara verilecek aralığa göre renkli bezlerle 

veya iplerle iĢaretlenir. Bundan sonra ip bahçenin üst kenarına düzgün bir Ģekilde gerilir. Bu 

hat çekilirken sıra arası uzunluğun yarısı kadar olmak üzere bahçe sınırından içeriye girilir. 

Ġpteki iĢaret yerlerinin toprak üzerine düĢtükleri yerlere birer kazık çakılır. Bundan sonra ip 

kaldırılır ve daha önce çekilen ipe tam dikey gelecek Ģekilde bahçenin yan tarafına çekilir. 

Bu kısım da set arası olacaktır. Mesafeler ona göre ayarlanmalıdır. Sonra karĢı tarafa geçilir 

ve orası da iĢaretlenir. Bundan sonra iĢaretli ip karĢılıklı iki kenar arasına ve kenarlardaki 

iĢaret noktalarından tutularak gerilir. ĠĢaret noktalarına kazıklar çakılarak bütün alan bu 

Ģekilde iĢaretlenmiĢ olur.            

 

Sonra fidan çukuru açma iĢi gelir. Arazinin meyil ve güneĢ alma durumu dikkate 

alınarak set ve sıra araları belirlenmeli ve bir ip yardımıyla düzgün Ģekilde iĢaretledikten 

sonra kazma iĢine baĢlanmalıdır. 

 

Fidan dikilecek çukurlar sonbaharda yağıĢlardan önce açılarak toprağın tavlanması ve 

havalanması sağlanmalıdır. Fidan dikilecek yerler 60 x 60 cm geniĢlik ve derinlikte 

açılmalıdır. Daha yüksek seviyede bitki besin elementi ihtiva eden üstten çıkan toprağın, 
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yanmıĢ çiftlik gübresi ile karıĢtırılarak fidan çukurunun tabanına, alttan çıkan toprağın ise 

çukurun üst kısmına konulmasına dikkat edilmelidir. 

 

1.4.2. Fidan Dikimi 
 

KuĢburnu fidanlarının dikim mevsimi sonbaharda yaprak dökümünden sonra baĢlar, 

ilkbaharda ağaçlara su yürümesine yani tekrar yaprak açma zamanına kadar devam eder. 

Kısaca aralık ve nisan ayları arası dikim mevsimidir. En iyisi, kıĢı ılık geçen yerler için 

sonbahar sonunda, kıĢı soğuk geçen yerler için erken ilkbaharda dikim yapmaktır. 

 

Dikim mevsimi dıĢında da fidanlar tüpte-topraklı iseler dikilebilir. KuĢburnu 

fidanlarının üzerinde yaprak varsa kökleri topraklı olacak Ģekilde satılmalı (mesela tüpte, 

torbada), eğer yaprak döktükten sonraki mevsimde isek çıplak vaziyette fidanlar satılıp 

alınabilir, dikilebilir. 

 

Dikim için toprağın çamur olmadığı zaman seçilmelidir. GüneĢin etkili olmadığı 

zamanda dikim yapılması daha iyidir. Fidan dikmeye baĢlarken tüm fidanlar araziye 

yayılmak yerine fidanlar toplu hâlde rüzgâr ve güneĢ gibi kökleri kurutucu ortamdan uzak 

yerde tutulmalı, toprağa girecekleri zaman çıkarılmalıdır. 

 

Resim 1.10: Dikime hazır kuĢburnu fidanı 

KuĢburnu için çok farklı dikim mesafeleri önerilmektedir. Bunun sebebi, her türün 

farklı  geliĢim, dallanma ve habitüs oluĢturmasıdır. 
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Tavsiye edilen dikim mesafeleri 1 x 1,5 - 1,5 x 2 – 3,5 x 1,2 – 3 x 2 – 3 x 3 gibi çok 

değiĢiklik göstermektedir. Bu dikim mesafeleri göz önüne alındığında dekara 111 - 667 adet 

fidan dikilebilmektedir. 

 

AĢılı kuĢburnu fidanları kök sürgünü vermediğinden ocak Ģeklinde değil, tek bir ana 

gövde üzerinde aĢı yerinden dallanma göstermektedir. Bu nedenle sıra aralarının traktörle 

sürülebilmesi için 3 metre, sıra üzeri mesafeler ise 2 metre olarak ayarlanabilmektedir.  Bu 

durumda dekara 160 bitki düĢmektedir. 

 

KıĢı Ģiddetli geçen iklim bölgelerinde fidanların ilkbaharda dikilmesi daha uygundur. 

Bu tarih Ģiddetli soğuk ve donlardan sonra havaların yumuĢamaya baĢladığı ilkbaharın 

baĢlangıcı  sayılan günlere rastlamaktadır. Esas itibariyle fidan dikim dönemi; sonbaharda 

ağaçların yapraklarını dökmesiyle baĢlar, tomurcuklar patlayıncaya kadar devam eder. Ġklim 

elveriĢli ise fidanın sonbaharda dikilerek ilkbaharda vegetasyonun baĢladığı döneme, yerine 

adapte olmuĢ vaziyette girmesi en uygun durumdur. 

 

Meyve tutumunun artırılması için kapama kuĢburnu bahçelerinin değiĢik türler ile 

kurulması tavsiye edilmektedir. 

 

Dikimden önce kuĢburnu fidanlarına dikim budaması yapmaya gerek yoktur. Ancak 

eğer varsa söküm sırasında ezilen, zedelenen ve kopan kökleri sağlam yerlerine kadar kesme 

iĢlemi olan kök tuvaleti yapılabilir.   

 

Fidanlar; 1/3 çiftlik gübresi, 1/3 kumlu toprak ve 1/3 humuslu toprak karıĢımı harçla 

yarıya kadar dolmuĢ olan çukurların içine yerleĢtirilmeli, yine üstü bu harçla doldurulup, kök 

ve gövdesine zarar verilmeden dikilmelidir. Bu karıĢıma gerek duyulan topraklarda iki avuç 

kadar NPK gübresi de ilave edilebilir. Çok asitli topraklarda ise dikim toprağına bir avuç 

(dekara 300 kg) tarım kireci konulabilir. 

 

AĢısız fidanlar ilk dallara kadar toprağa gömülmelidir. Yani kök ve gövdenin dallara 

kadar olan kısmının tamamı toprakla kapanmalıdır. AĢılı fidanlar dikilirken aĢı yerinin ve 

kök boğazının toprak seviyesinden yukarıda kalmasına çok dikkat edilmelidir. 

 

Fidan dikiminden sonra çiğnenerek toprak sıkıĢtırılmalıdır. Mutlaka dikimden sonra 

çukurun etrafında çanak oluĢturularak can suyu verilmelidir. Fidan dikiminden sonra bu, ilk 

sulama köklerin uyanması ve dikim sırasındaki toprak boĢluklarının dolması gibi sebeplerle 

çok önemlidir. 
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Resim 1.11: Yeni kurulmuĢ kuĢburnu bahçesi 

 

1.5. KuĢburnunun Yıllık Bakım ĠĢleri 
 

1.5.1.Toprak ĠĢlemesi  
 

Bahçe kurulduktan sonra toprak iĢlemenin amaçları: 

 

 Bitkilerin su ve gıda maddelerine ortak olan yabani otları öldürmek 

 ÇeĢitli gübrelerin toprağa karıĢmasını sağlamak 

 Toprak verimliliğini artıran mikroorganizmaların faaliyetini artırmak 

 Kök bölgesinin solunumunu, topraktaki besin maddelerinin çözünürlüğünü ve 

toprağın havalanmasını temin etmek 

 Yağmur, kar sularının toprak tarafından emilimini kolaylaĢtırmak, kurak 

yerlerde ve meyilli arazilerde su kaybını en aza indirmek 

 Toprakta kıĢlayan haĢereleri yok etmek  

 

KuĢburnu bahçelerinin sonbaharda toprak tavında iken iklim bölgesinin durumuna 

göre ekim-kasım ayları içerisinde var ise traktörle 15-20 cm derinlikte pullukla iĢlenmesi, 

yoksa bel ile bellenerek alt üst edilmesi çok faydalıdır. Bu Ģekilde iĢlenmiĢ olan bahçelerde 

yağan yağmur ve kar suları, toprak tarafından çok iyi tutulduğundan fidanların geliĢimi ve 

meyve verimi artmaktadır. 
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Özellikle fidanın geliĢme dönemlerinde sıra aralarının pullukla sürülerek sıra 

üzerilerinin çapalanarak yabancı otlardan arındırılması fidanın sürgün verimini teĢvik eder. 

 

1.5.2. Sulama  
 

Yabani kuĢburnu bitkisinde kök geliĢimi çok iyidir. Kazık kökler çok derinlere kadar 

ulaĢtığından kuraklığa çok dayanıklıdır. Ancak Rosa rugosa kuraklığa dayanıklı 

olmadığından su hayati önem taĢımaktadır. 

 

Sulama olanaklarının uygun olduğu yerlerde, özellikle fidanların ilk birkaç yılında 

yağmursuz geçen vegetasyon dönemlerinde toprağın durumuna bakılarak 20-25 günde bir 

defa olmak üzere 4-5 defa sulama yapılması çok faydalı olacaktır. 

 

YağıĢsız geçen dönemlerde, uygun zamanlarda yapılan sulamalar bitki geliĢimini ve 

meyve verimini olumlu yönde teĢvik etmektedir. 

 

1.5.3. Gübreleme  
 

Fidan dikiminde ve en geç 2 yılda bir verilecek çiftlik gübresi toprağın yapısını 

koruyarak gevĢemesini ve bitki besin maddelerini daha iyi almasını sağlayacaktır. Bunun 

yanında kuĢburnu bitkisinde gübre uygulaması, yeni sürgünlerin meydana gelmesini, bitki 

geliĢimini, meyve iriliğini, meyve ağırlığını, ocak baĢına verimi ve meyve eti oranını önemli 

ölçüde artırmaktadır. 

 

Gübre uygulamasında dekara 4-5 kg azot (N), 3-5 kg fosfor (P205) ve 8 kg potasyum 

(K20) veya dekara 25 kg 1,5: 1: 2,5 oranında kompoze gübre verilmesi uygun olmaktadır. 

 
1.5.4. Budama  
 

KuĢburnu bitkisi düzenli ve fazla budamaya ihtiyaç duymaz. Ancak iki yılda bir 

yapılacak ince, zayıf, Ģekilsiz ya da ölü dalların kesilmesi Ģeklindeki budama hem ocağı her 

açıdan sağlıklı kılacak hem de bakım ve hasat kolaylığı sağlayacaktır. 4-5 yılda bir ocak 

dibinden yapılacak gençleĢtirme budaması ise ocağı canlandırır, kaliteyi artırır. Sürgün 

ucundaki meyve salkımında sayının artmasına, bitkinin meyve veren dallarının güneĢten 

daha çok istifade etmesine, meyvelerin irileĢmesine ve hasadın kolay olması için yan 

dallanmalar kontrol altına alınmasına neden olur.   

 

Tek bir gövde üzerinde dallanmaların meydana geldiği türlerde bitkinin budama ile 

kontrol altına alınması ve istenen Ģeklin verilebilmesi mümkündür. 

 

Budama sırasında yeni sürgünleri teĢvik etmek amacıyla yaĢlı dallar dıĢ kısma bakan 

gözlerin üzerinden uygun Ģekilde budanmalı, dalların birbiri üzerine gelerek güneĢlenme ve 

hasadı zorlaĢtırmasına müsaade edilmemelidir. Nadiren de olsa aĢı gözünün altında  anaçta 

oluĢan sürgünler kesilerek yok edilmelidir. Budama; keskin bıçak, budama makası gibi 

aletlerle, kesilmiĢ yüzey dümdüz olacak ve dal kabuğu tahriĢ olmayacak Ģekilde 

yapılmalıdır. 
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1.5.5. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele  
 

KuĢburnu bitkisi doğal Ģartlarda hastalık ve zararlılara karĢı oldukça mukavimdir.  

KuĢburnularda problem olan çeĢitli hastalık ve zararlılara karĢı mücadele ihmal 

edilmemelidir. Aksi taktirde büyük ekonomik kayıplara uğranması kaçınılmazdır. Bunlarla 

kültürel ve ilaçlı mücadele yapılması gereklidir. 

 

 Hastalıklar 

 Külleme 

 Kök çürüklüğü 

 

 Zararlılar 

 Gül filiz arısı  

 Gül filiz burgusu  

 Meyve gal arısı 

 

1.6. KuĢburnunun Hasat ve Muhafazası  
 

1.6.1. Hasat 
 

Birim alandan yüksek verim alınması, seçilen tiplerin meyve irilikleri yanında, bol 

çiçek ve meyve oluĢturmasına bağlıdır. Bitki baĢına verim 2-8 kg arasındadır. Dekara verim 

bitki sıklığına bağlı olarak 520-1000 kg  arasında değiĢmektedir. 

 

Kültüre alınmıĢ tiplerin verimi ile ilgili araĢtırma sonuçları farklılıklar göstermektedir. 

KuĢburnu meyvelerinin olgunlaĢması için geçen süre türlere göre değiĢtiği gibi aynı tür 

içindeki tiplerde de değiĢiklikler göstermektedir. KuĢburnu meyvelerinin hasadında özellikle 

vitamin C içeriğinin en yüksek olduğu dönemler gözlenmelidir. Meyveler en yüksek C 

vitamini oranına sarı olgunluk döneminden kırmızı olgunluk dönemine geçiĢ aĢamasında 

ulaĢmaktadır. Bu aĢama 10-12 gün kadar sürer.  Onun için hasat zamanının çabucak 

geçmesi, meyvenin bu yüzden zayi olması kuĢburnunda söz konusu değildir. Hasat zamanı 

genel olarak eylül-ekim, bazı türlerde ise temmuz-ağustos aylarına denk düĢmektedir. Hasat 

el ile toplanarak yapılmaktadır.  

 

Kültüre alınmıĢ tiplerin dallarındaki dikenler zararsız olduğundan ve sık yapraklarla 

kaplı olduğundan hasadı zorlaĢtıran dikenlere sıkça rastlanmaz. Yine de hasat, eldiven 

kullanılarak yapılmalıdır. Hasat sırasında dala ve bir periyot sonra meyve verecek çiçeklere 

zarar vermeden koparılmalıdır.  
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Resim 1.12: OlgunlaĢmamıĢ kuĢburnu 
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Resim 1.13: Hasat zamanı gelmiĢ kuĢburnular 
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Resim 1.14: KuĢburnu hasadının yapılıĢı 

   

Resim 1.15: Yeni hasat edilmiĢ kuĢburnular 

 



 

 27 

 

Resim 1.16: Hasat zamanı gecikmiĢ kuĢburnu 

1.6.2. Sınıflandırma 
 

Aynı olgunlukta olan meyveler çeĢitlerine göre ayrılır.  

  

1.6.3. Ambalajlama 
 

Meyveler fazla zedelenmeden toplandıktan sonra sepetlere veya kasalara doldurularak 

satıĢ yerlerine ulaĢtırılır. 

 

 

Resim 1.17: KuĢburnuların ayıklanarak çuvallarda ambalajlanması 
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Resim 1.18: Taze satıĢ için ambalajlanmıĢ kuĢburnular 

1.6.4. Muhafaza 
 

Hasat sırasında ya da sonrasında sıkıĢtırılma, zedelenme gibi tahribata maruz 

kalmayan meyveleri yakıcı olmayan (eğer güneĢ Ģiddetli ise direkt güneĢ ıĢığına maruz 

kalmayacak Ģekilde gölgelendirerek) güneĢte kurutarak bir sonraki yıla da saklayabiliriz. 

KuĢburnuları tabii hâlde (güneĢlenme durumuna göre) bir haftalık sürede kurutabiliriz. Kuru 

kuĢburnu meyvelerini istenildiği zaman iĢlenmek üzere 1-2 yıl kuru, temiz, serin ortamda 

saklayabiliriz. 

 

Saklanma Ģartlarına riayet edildiği takdirde 10-15 gün boyunca taze ve sağlam 

görüntüsünü muhafaza eder. 10-15 günden sonra ise ezik, zedelenmiĢ, sıkıĢtırılmıĢ meyveler 

çürümeye baĢlar. Onun için hasattan sonraki 10-15 içinde ya fabrikalara satmalı ya iĢlemeli 

ya kurutmalı ya da baĢka bir Ģekilde değerlendirmeliyiz.  

 

Toplanan kuĢburnular, değerlendirilinceye kadar ısınma ve yanmayı önlemek için 30 

cm kalınlığı geçmeyecek Ģekilde serin bir yere yayılmalıdır. Yayma ve doldurma iĢlemleri 

sırasında meyvelerin ezilmemesine zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Bu Ģekilde 

kuĢburnu, bozulmadan daha uzun süre yaĢ meyve olarak saklanabilir. KuĢburnu meyvesi 

kolay bozulmaz. Hasattan sonra kuĢburnu meyvelerimizi havadar, altı kuru, çevreden zarar 

görmeyecek bir ortamda muhafaza etmeli, geciktirmeden iĢlenmesi için gönderilmelidir. 

Meyve yığınını alttakiler ezilecek kadar yükseltmemeli, üzerinde gezmemeli, ıslanmasına 

izin vermemeliyiz.  

 

KuĢburnu meyveleri (-27°C) - (-30°C)‟de 12 saat süreyle hızla dondurulup, -18 °C'de 

depolanabilir. Bu Ģekilde kuĢburnu meyvelerinde C vitamininin yarılanma ömrü 7,1 yıl 

sürebilmektedir. Bu Ģekilde iĢlenerek depolama yönteminin C vitamininin korunması 

açısından etkili bir metot olduğu önerilmektedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tekniğine uygun kuĢburnu yetiĢtirmek için aşağıda verilen işlem basamaklarını 

uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Piyasa araĢtırması yapınız. 
 Bölgenize ve pazara uygun çeĢitleri 

seçiniz. 

 ÇeĢitleri tespit ediniz. 

 Yabani çeĢitleri ve kültür çeĢitlerini 

tanıyınız. 

 Dikenli  veya dikensiz çeĢide karar 

veriniz.  

 KuĢburnunun  botanik özelliklerini 

belirleyiniz. 

 Kök, gövde, dal ve yapraklarını 

inceleyiniz 

 Çiçek ve döllenme biyolojisi 

özelliklerini öğreniniz. 

 KuĢburnunun iklim isteklerini 

belirleyiniz. 

 Bölgenin iklim özelliklerinin kuĢburnu  

için uygunluğuna bakınız. 

 Bölgenin en düĢük kıĢ sıcaklığını tespit 

ediniz. 

 Bölgenin en yüksek sıcaklığını tespit 

ediniz.  

 Bölgenin ilk ve son tarihlerini tespit 

ediniz. 

 YetiĢtirme ortamının fazla nemli 

olmasını önleyiniz. 

 Bölgenin uzun yıllar sıcaklık ve yağıĢ 

ortalamalarını tespit ediniz. 

 KuĢburnunun toprak isteklerini 

belirleyiniz. 

 Toprağın tipine bakınız. 

 Toprağın yapısını inceleyiniz.  

 Taban suyu seviyesine dikkat ediniz 

 Toprağın tuzluluk ve PH‟ını inceleyiniz. 

 Toprağın derinliğini ölçünüz. 

 Toprağın bitki besin maddelerini 

inceleyiniz. 

 Toprak tahlili yaptırınız. 

 KuĢburnu fidanı üretiniz. 

 Hangi yöntemle fidan üreteceğinize 

karar veriniz. 

 Fidanların sağlıklı olmasını sağlayınız. 

 Mümkünse tüplü fidan kullanınız. 

 Araziyi dikime hazırlayınız. 

 Toprağı derince sürünüz. 

 Araziyi tesviye ediniz. 

 Toprak yorgunluğunu gideriniz. 

 Taban suyu yüksek ise drenaj kanalları 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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açınız. 

 Toprağı iyileĢtiriniz. 

 Toprağa yanmıĢ çiftlik gübresi veriniz. 

 BaĢka bitki artıklarını araziden 

temizleyiniz. 

 Arazinin etrafını çeviriniz. 

 Dikim yerlerini iĢaretleyiniz. 

 Araziyi ölçünüz. 

 Dikim Ģekline karar veriniz. 

 ĠĢaret kazıklarını çakınız. 

 Sıraları düzgün oluĢturunuz.  

 Fidanların dikim aralıklarını 

belirleyiniz. 

 Fidan çukurlarını açınız. 

 Gerekli alet ve malzemeyi hazırlayınız. 

 Fidan çukurlarını hazır hâle getiriniz. 

 Üst ve alt toprağı ayrı ayrı yığınız. 

 Çukurları mümkün olduğunca geniĢ 

açınız. 

 Fidanları dikiniz. 

 Dikilecek fidanları seçerek alınız. 

 Fidan dikimini uygun zamanda yapınız. 

 Fidanların kök ve dallarında dikim 

budaması yapınız. 

 Fidan çukuruna gübre veriniz. 

 Dikim aralıklarına dikkat ediniz. 

 Dikim tahtası kullanarak fidanları çukura 

yerleĢtiniz.  

 AĢı yerinin toprak yüzeyinde kalmasına 

dikkat ediniz.  

 Önce üst toprak sonra alt toprak 

doldurarak sıkıĢtırınız. 

 Fidanların diplerini iyice sıkıĢtırınız. 

 Dikimle birlikte düzgün gövde ve taç 

oluşumu için bitkilerin dibine herek 

(kazık) dikiniz. 

 Can suyu veriniz. 

 Sulama yapınız. 

 Sulama sistemini iyi oluĢturunuz. 

 Sulamayı zamanında yapınız. 

 Sulamayı sabah ve akĢam serinliğinde 

yapınız. 

 Özellikle karık sulamada kök boğazına 

su gelmemesine dikkat ediniz. 

 Toprağı iĢleyiniz. 

 Çapalamayı zamanında yapınız. 

 Bitkilere zarar vermeyiniz. 

 Yabancı otlarla mücadele ediniz.                    

 Budama yapınız. 

 Budamayı zamanında yapınız. 

 Budama artıklarını araziden 

uzaklaĢtırınız. 
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 Bitki üzerinde fazla yara açmayınız. 

 Meyve tutumunu artırıcı iĢlemler 

yapınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Çiftlik gübresini sonbaharda bolca verip 

hemen toprağa karıĢtırınız. 

 Toprak analizine göre atılması gereken 

gübre çeĢit ve miktarını tespit ediniz. 

 Taze çiftlik gübresi kullanmayınız. 

 Suni gübreleri zamanında ve dengeli 

kullanınız. 

 Fazla azotlu gübrelemeden kaçınınız. 

 Fosforlu ve potasyumlu gübrelemeye 

özen gösteriniz. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Ġlaçları dozunda ve zamanında 

kullanınız. 

 Kültürel mücadeleye özen gösteriniz. 

 Mümkün oldukça hormon 

kullanımından kaçınınız. 

 Meyveleri hasat ediniz. 

 Hasadı pazar isteklerine göre zamanında 

yapınız. 

 ÇeĢidin alabileceği meyve iriliğini iyi 

öğreniniz. 

 Hasat edilen meyveleri zedelemeyiniz.  

 Hasadı günün sıcak saatlerinde 

yapmayınız. 

 Bitkilere zarar vermeyiniz. 

 Meyveleri sınıflandırınız. 

 Meyveleri standardına uygun olarak 

sınıflandırınız. 

 Meyvelerin temiz olmasına özen 

gösteriniz. 

 Meyveleri ambalajlayınız. 

 Ambalaj malzemelerinin temiz ve 

sağlam olmasına özen gösteriniz. 

 Pazarın istediği tipte ambalaj kullanınız. 

 Meyveleri üst üste fazla sıkıĢtırmayınız. 

 Meyveleri muhafaza ediniz. 

 Muhafaza yerinin temiz ve düzenli 

olmasına özen gösteriniz. 

 Muhafaza yerinde koku yayıcı 

maddelerin bulunmasını engelleyiniz. 

 Usulüne uygun nem ve sıcaklıkta 

bekletiniz. 

 Depolarda hava sirkülasyonu sağlayınız. 

 Aralarda çürüyenler olursa hemen 

ayıklayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Bölgenize ve pazara uygun çeĢitleri seçtiniz mi?   

2 Bölgenin ilk ve son tarihlerini tespit ettiniz mi?   

3 Toprak tahlili yaptırdınız mı?   

4 Sonbaharda toprağı derin sürdünüz mü?   

5 Sıraları düzgün oluĢturdunuz mu?   

6 Fidanların köklerini iyice sıkıĢtırdınız mı?   

7 Sulamayı sabah ve akĢam serinliğinde yaptınız mı?   

8 Budamayı zamanında yaptınız mı?   

9 Budama artıklarını araziden uzaklaĢtırdınız mı?   

10 Suni gübreleri zamanında ve dengeli kullandınız mı?   

11 Ġlaçları dozunda ve zamanında kullandınız mı?   

12 ĠĢ güvenliği kurallarına dikkat ettiniz mi?   

13 Meyvelerin temiz olmasına özen gösterdiniz mi?   

14 Pazarın istediği tipte ambalaj kullandınız mı?    

15 
Muhafaza yerinde koku yayıcı maddelerin bulunmasını 

engellediniz mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (….) KuĢburnularda çiçekler salkım Ģeklindedir. 

2. (….) Rosa rugosa kültür kuĢburnu türüdür. 

3. (….) Kültür kuĢburnularının soğuklama ihtiyacı vardır.  

4. (….) GüneĢlenme kuĢburnularda aroma ve C vitamini miktarın artırır. 

5. (….) Dikenli kuĢburnuların çelikleri, dikensiz kuĢburnularınkine göre daha yüksek 

oranda köklenir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak Trabzon 

hurması yetiĢtirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bölgenizde Trabzon hurması üretimi yapan iĢletmeleri geziniz. 

 Trabzon hurmasının bitkisel özelliklerini inceleyiniz. 

 Trabzon hurmasının üretim iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Trabzon hurmasının bakım iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Trabzon hurmasının hasat ve muhafaza iĢlemlerinin nasıl yapıldığını  

 araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. TRABZON HURMASI YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
 

2.1. Trabzon Hurmasının Özellikleri 
 

2.1.1. Trabzon Hurmasının Önemi 
 

Trabzon hurmasının anavatanı Çin'dir. Bu meyve türünün özellikle Japonya‟da geniĢ 

ölçüde yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Trabzon hurması "Japon elması" olarak allandırılmakta 

ve halk tarafından yaz kıĢ sevilerek yenmektedir. 

 

Ilıman iklim kuĢağında yer alan ülkelerde yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Dünyada en 

fazla Trabzon hurması üretimi yapan ülkeler; Japonya ve Çin baĢta olmak üzere, Brezilya, 

Mısır, Endonezya, Ġsrail, Ġtalya, Filipinler, Kore ve ABD‟dir. Bu ülkeleri, Cezayir, Ġran, 

Güney Amerika ve Ġspanya izlemektedir. 

 

 Türkiye'ye hangi tarihte getirildiği bilinmemekle birlikte ülkemizde çok eskiden 

beri Trabzon hurması yetiĢtirilmektedir. Bir subtropik iklim meyvesi olan Trabzon 

hurması ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiĢtirilmektedir. Bu meyve türü kıĢın 

yapraklarını döktüğü için daha serin bölgelerde de özellikle Karadeniz, Ege ve Marmara 

bölgelerinde yetiĢtiriciliğine rastlanmaktadır. 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 35 

Trabzon hurmasının ülkemizde buruk çeĢitleri yetiĢtirilmekte ve bu meyveler bazı 

bölgelerde pek tanınmamakta, yumuĢayınca yenmesi gerektiği yeterince bilinmemektedir. 

Buruk olduğu görülünce istenmemektedir. Bu yüzden Trabzon hurması yetiĢtiriciliği, diğer 

meyve türlerine göre pek yaygınlaĢmamıĢtır. Bu meyve tüketicilerce tanındıkça sevilmekte 

ve aranmaktadır. Özellikle sert yenen, buruk olmayan çeĢitlere fazla miktarda talep 

görülmektedir.  

 

Trabzon hurması meyveleri özellikle A vitamini ve karbonhidratlarca çok zengindir.  

Buruk çeĢitler, yumuĢadıkları zaman istenirse kremalı olarak yenebilir. Buruk olmayan 

çeĢitler ise küçük küçük doğranarak meyve salatalarında kullanılabilir. 

 

Trabzon hurması meyveleri, taze tüketim yanında kurutularak da tüketilebilmektedir. 

Meyveler sertken, küçük olanlar ikiye, büyük olanlar dörde bölünerek ipe dizilmekte ve 

güneĢte kurutulmaktadır. Ayrıca kurutma dolaplarında da kurutma iĢlemi yapılmaktadır. 

 

 

Resim 2.1: KurutulmuĢ Trabzon hurması 

 

Meyveler dondurulup kıĢ ayları boyunca dondurulmuĢ olarak da pazarlanmaktadır. 

Ayrıca marmelat yapımında, keklerde, püre ve soslarda, dondurmalarda, muhallebilerde 

kullanılmaktadır. 
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2.1.2. Morfolojik Özellikleri 
 

2.1.2.1. Habitus 

 
Trabzon hurması ağacının gövdesi gridir. Kullanılan anacç çeĢidinin kuvvetine ve 

yaĢına göre gövde 12-35 cm çapında olmakta, boyu ise ortalama 5-6 m olmakla beraber 12 

m'ye kadar ulaĢabilmektedir.  

  

Resim 2.2: Habitus 

2.1.2.2. Kök   
 

Trabzon hurması ağacının kök sistemi kullanılan anaç türüne göre değiĢikli gösterir. 

Meyveleri yenen kültür çeĢitlerinin (Diospyros kaki) anacı kazık köklüdür, az miktarda da 

saçak kökleri bulunur. Bu anacın kökleri, aĢırı nemli topraklara dayanıklı değildir. Diğer bir 

anaç olan Diospyros lotus anacı   saçak   köklüdür,   bol   miktarda   kılcal   kök verir, dip 

sürgünü oluĢturmaz.  

 

2.1.2.3. Gövde ve Dallar  

 
Trabzon hurması ağacının gövdesi gri renklidir. Kullanılan anaç çeĢidinin kuvvetine 

ve yaĢına göre gövde 12-35 cm çapında olmakta, boyu ise ortalama 5-6 m olmakla beraber 

12 m'ye kadar ulaĢabilmektedir.  

 

Trabzon hurması ağaçları dik, yarı dik veya yayvan olarak geliĢir. ÇeĢitlere göre dallar 

orta kuvvette veya kuvvetli geliĢmektedir. Ġlkbaharda çıkan sürgünler önce köĢeli, tüylü ve 
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açık yeĢil renkli olmaktadır. Daha sonra bu dallar gri-kahverengiye dönüĢür. Dallar 

yaĢlandıkça gri renk alır. Dikimin ikinci ve üçüncü yıllarında fazla miktarda obur dallar 

görülür. Obur dallar kuvvetli ve dik olarak büyür, dallanmaz. Üçüncü yıldan itibaren obur 

dallar azalır, çok sayıda kısa meyve dalcıkları oluĢur. Dinlenme devresinde tomurcuklar 

belirgin ve koyu kahverengidir. Bazı çeĢitler (fuyu) sık dallanmakta, bazı çeĢitler (hachiya) 

ise seyrek dallanmaktadır. 

  

Resim 2.3: Gövde 

  

Resim 2.4: Dallar 
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2.1.2.4. Yaprak  
 

Yapraklar dala iki sıra hâlinde, almaĢık olarak tutunmuĢtur. Yaprak kenarları düz, 

uçları sivridir. Yaprak sapı, kısa-kalın ve açık yeĢil renktedir ve içe doğru çekiktir. Yaprak 

Ģekli elips, uzun elips, geniĢ elips ve oval olarak değiĢiklik gösterir. 

 

Yapraklar kalındır, orta damar çok belirgindir. Yan damarlar karĢılıklı değildir ve 12-

15 adettir. Damarlar yaprağın her iki tarafında da belirgindir. Yaprak eni 5,5-9 cm, boyu ise 

9-16 cm arasında değiĢmektedir. Yaprak sapı 1-1,5 cm boyundadır. 

 

Yaprakların üst yüzü düz, alt yüzü tüylüdür. Ġlkbaharda yeni çıktıklarında parlak, açık 

yeĢil renktedir. Daha sonra parlak koyu yeĢil renk alır. Sonbaharda ise soluk yeĢil-sarı-

turuncu-kırmızı renklere dönüĢerek dekoratif bir görünüm kazanır. Bu özelliklerinden dolayı 

güzel bir süs ağacı olarak parklarda kullanılabilir. 

    

Resim 2.5: Yaprak 

2.1.2.5. Çiçek 
 

Trabzon hurması   ağaçlarında   üç   tip   çiçek vardır. Bunlar: 

 

 ErdiĢi çiçek : Bu tip çiçekte hem erkek organlar hem diĢi organlar bulunur. 

Önemsenmeyecek kadar azdır. Bu çiçeklerin meyve verimine etkisi önemli 

değildir. 

 

 DiĢi çiçek : Erkek organlar bulunmaz, diĢi organlar vardır. DiĢi çiçekler, bir yıl 

önce oluĢan dallardaki gözlerden süren yan dallarda oluĢur. Çiçekler, yaprak 

koltuklarında teker teker bulunur. Sürgünün alt kısmındaki çiçek tomurcukları 

bir önceki yaz ayında belirlenir. Sürgün uçlarındaki çiçekler ise kıĢ sonunda 

veya erken ilkbaharda büyümenin baĢladığı devrede oluĢur. Geç oluĢan bu 

çiçekler, erken   oluĢan   çiçekler   kadar   kuvvetli    değildir fakat meyve verir. 

DiĢi çiçekler ilk açtıkları zaman taç yaprakları krem renktedir. Daha sonra 
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kahverengiye döner. Taç yaprakları dört parçalıdır. Çiçek sapı 1,3 cm, diĢicik 

borusu (styl) 4 bölmeli, tepecik (stigma) 3 çok parçalı, yumurtalık (ovaryum) 8 

odalıdır. Çiçekler iridir, gösteriĢli çanak yaprakları sert ve yeĢildir. Uzunluğu 3 

cm kadardır. Bu uzunluğun 1 cm'si çiçek konisinde, 2 cm'lik kısmı ise serbest 

olarak bulunur. 

   

  

Resim 2.6: DiĢi çiçek 

 Erkek çiçek : Erkek organları vardır, diĢi organlar yoktur. Erkek çiçekler, 

yaprak koltuklarında bir önceki yılda belirir. DiĢi çiçeklerden daha küçüktür. 

Yeni sürgünlerin yaprak koltuklarında tek, iki veya üçlü salkım Ģeklinde 

bulunur. Taç ve çanak yaprakları dört parçalıdır. Taç yaprakları açık sarı renkte 

1 cm boyunda, 1 cm geniĢliğinde ve tüp Ģeklindedir. Çanak yapraklar yeĢil 

renkte olup yaklaĢık 0,9 cm boyunda, 1 cm geniĢliktedir. Çiçek sapları ise 0,6-1 

cm uzunluktadır. 
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Resim 2.7: Erkek çiçek 

 

ġekil 2.1: Trabzon hurması çeĢitlerinin çiçeklenme durumlarına göre grupları 

2.1.2.6. Meyve  

 
Trabzon hurması çeĢitlerinde meyveler Ģekil ve irilik yönünden oldukça değiĢiklikler 

gösterir. Yerel çeĢitlerin ağırlıkları 87-209 g, eni 53-78 mm, boyu ise 54-67 mm arasında 

değiĢmektedir. Kültür çeĢitleri ise bunlardan daha iri meyvelere sahiptir.  

 

Trabzon hurması çeĢitlerinde meyve Ģekli; kutuplardan çok basık, basık, yuvarlak, 

kısa konik, konik ve uzun olabilmektedir. Meyve üzerindeki çanak yapraklar; küçük, orta iri 

veya iridir. 

 

Meyve kabuğu genellikle düzdür ve üzeri mumsu bir madde ile kaplıdır. Hasat zamanı 

meyve kabuğu rengi sarı, turuncu-sarı, turuncu, turuncu-kırmızı, turuncu olarak değiĢiklik 

gösterir. Fizyolojik olgunlukta çeĢitlerin kabuk renkleri; turuncu, koyu-turuncu, kırmızı 

olabilmektedir. 
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Meyve et rengi hasat zamanı, sarı, turuncu-sarı,turuncu, turuncu-kırmızı, kahverengi, 

turuncu kahverengi olarak değiĢir. 

 

Trabzon hurması meyveleri, meyve tadının burukluğuna ve buruk olmamasına göre 

ikiye ayrılır. Burukluk ve burukluğun olmaması meyvelerin hasat olumundaki durumunu 

göstermektedir. Buruk olmayan çeĢitler hasattan hemen sonra sertken yenebilir, buruk 

olanlar ise iyice yumuĢadıktan sonra (buruklukları kaybolunca) yenebilir duruma gelir. 

 

ÇeĢitlerin çoğunun, tozlandıkları zaman meyveleri çekirdekli olmakta ve meyvede 

oluĢan çekirdek miktarı ne kadar çok ise meyve et rengi o kadar fazla koyu renk almaktadır. 

Bazı çeĢitler ise tozlandıkları zaman meyve et renginde bir değiĢiklik olmamaktadır. Bu 

çeĢitlerin meyve eti her zaman açık (turuncu) renklidir.  

 

Trabzon hurmalarında meyve etinde kahverengililik genel olarak istenmeyen bir 

özelliktir. Bu nedenle çeĢitlerden tozlanma olmadan yeterli ürün alınıyorsa tozlayıcı çeĢit 

kullanılmamalıdır. Böylece istenen çekirdeksiz ve eti turuncu olan meyveler elde 

edilebilmektedir.  
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Resim 2.8: Meyve 

Meyve sapı; ince, orta kalın, kalın, kısa, orta uzun veya uzun olabilmektedir. 

Meyvenin enine kesiti, yuvarlaktan köĢeliye kadar değiĢiklik gösterir. 

 

Bazı çeĢitlerde meyve içinde ikinci bir meyve (göbeklik) belirmiĢtir. Meyve ekseninde 

lifli bölge; küçük, orta geniĢ veya geniĢ olabilmektedir. 
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2.1.3. Döllenme Biyolojisi 
 

Trabzon hurması çeĢitlerinin çoğunda tozlanma gereklidir. Bu çeĢitlerden yeterli ürün 

alabilmek için mutlaka tozlayıcı çeĢit kullanılmalıdır. Bu çeĢitler tozlanmadıkları zaman ya 

meyve tutmazlar ya da küçük meyveden baĢlayarak olumdan önceye kadar olan değiĢik 

safhalarda meyvelerini dökerler. Tozlayıcı olarak düzenli erkek çiçek veren çeĢitler 

kullanılmalıdır. Tozlanma böceklerle sağlanmaktadır. 

 

Tozlayıcı çeĢitlerin çoğunun meyve kaliteleri iyi değildir ve pazar değerleri yoktur. 

Tozlanmanın tam olarak sağlanabilmesi için asıl çeĢitle, tozlayıcı çeĢidin çiçeklenme 

periyotları aynı zamana gelmelidir. 8-10 ağaca bir tozlayıcı dikilmelidir. Dikim için aĢağıda 

verilen plan uygulanmalıdır. 

 

x x x x x x 

x E x x E x 

x x x x x x 

x x x x x x 

x E x x E x 

x x x x x x 

x x x x x x 

x E x x E x 

x x x x x 
x 

 

X kültür çeĢidi E düzenli ve bol miktarda erkek çiçek veren tozlayıcı çeĢit 

ġekil 2.2: Bahçe kuruluĢunda ağaçların dağılım Ģeması 

2.1.4. ÇeĢitleri 
 

Yapılan incelemeler sonunda, çeĢitlerin büyük çoğunluğunda meyve et rengindeki 

değiĢime tozlanmanın etkili olduğu görülünce tozlanmanın et rengine etkisi dikkate alınarak 

bir sınıflama yapılmıĢtır. Bu sınıflama bugün de hâlâ kullanılmaktadır.  

 

Bu sınıflama iki grup altında toplanmıĢtır. Bunlar: 

 

 Meyve et rengi kararlı olan çeĢitler: Bu gruba giren çeĢitlerin çiçekleri 

tozlandıkları zaman meyveleri çekirdekli olmakta, meyve et rengi ise turuncu 

kalmaktadır. Meyve çekirdekli olsun veya olmasın, et rengi hiçbir zaman 

değiĢikliğe uğramamaktadır. Bu grup içinde, hasat olumunda meyve tadı, buruk 

veya buruk olmayan çeĢitler bulunabilmektedir. 

 Meyve et rengi kararsız olan çeĢitler: Bu gruba giren çeĢitlerde meyve eti, 

tozlanmadığı yani çekirdeksiz olduğu zaman turuncu renkli ve buruktur. 

Tozlanma olduğu zaman, tozlanma derecesine göre meyve az veya çok 

kahverengiye dönüĢür ve bu renk değiĢimine bağlı olarak burukluğu da değiĢir. 
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Renk değiĢimi çok olmuĢsa daha az buruktur, tozlanma az olmuĢsa burukluk 

fazladır. Tozlanma tam olduğu zaman bütün çekirdekler teĢekkül etmiĢ olur ve 

meyve eti tamamen kahverengiye dönüĢür ve meyvenin burukluğu kalmaz 

sertken yenilebilir hâle gelir. 

 

Bu çeĢitlerin bazı meyve özellikleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 Fuyu (Kaliforniya): Bu çeĢidin orijini Kaliforniya'dır. Ağacı erkek  

ve diĢi çiçek taĢımaktadır. Japon orijinli fuyu çeĢidi ise yalnız diĢi çiçek taĢımaktadır. 

Fuyu çeĢidinin meyveleri Ģekil, irilik ve renk yönünden aynıdır. Ancak genetik olarak 

iki ayrı çeĢittir. 

 

Meyveleri orta-iri, kutuplardan basıktır. Meyve kabuğu turuncudur. ÇeĢide has rengini 

ve iriliğini aldığı zaman, sertken yenir, kalitesi iyidir. Pazar değeri çok fazladır.  

 

Ağacı iki yaĢından itibaren verime yatar, bodur ağaç yapar, yayvandır. 

 

 Hachiya : Orijini Japonya'dır. Meyveleri çok iridir. Meyve kabuğu;  

turuncu-kırmızı, meyve Ģekli, koniktir. Sertken buruktur, iyice yumuĢayınca 

yenilebilir. Tat kalitesi çok iyidir. 

 

Ağacı yarı yayvan geliĢir, seyrek dallanır, yalnız diĢi çiçek taĢır. Dört yaĢından sonra 

verime baĢlamaktadır. Tozlanma olmadan çekirdeksiz meyve verir. Doğu Akdeniz 

yöresinde, meyve et rengi değiĢken, buruk çeĢitler üretilmekte ve bu çeĢitlerle kapama 

bahçeler kurulmaktadır.   

 

 07TH06 : Meyveleri orta irilikte, konik veya yuvarlak koniktir. Meyve kabuk 

rengi turuncu-kırmızıdır. Orta kalınlıkta ve serttir. Bu çeĢidin bazı meyveleri 

göbeklidir. Sap çukuru orta derin;  sap,  kısa-kalındır. Tat kalitesi iyidir. 

 

Ağacı dört yaĢından sonra verime yatmaktadır. Meyveleri eylül ortasından sonra 

olgunlaĢmaktadır. Ağacın geliĢmesi kuvvetlidir, dik büyür. 

 

 07TH05 : Meyveleri yuvarlak, yanlardan hafif basıktır. Meyve  

Kabuğu, sarı-turuncu renktedir; orta kalın ve serttir. Meyve eti turuncu-kahverengidir. Sap 

çukuru orta derin; sap, kısa-kalındır. Tat kalitesi iyidir. Çekirdekleri orta iriliktedir. Eylül 

ortasından sonra olgunlaĢır. 

 

Ağacı yayvan geliĢmekte ve orta kuvvetlidir. Dört yaĢından itibaren iyi ürün alınır. 

 

 07TH13 : Meyveleri yuvarlak, üstten ve yanlardan hafif basıktır.  

Kabuk rengi turuncu-kırmızıdır. Sap çukuru orta derin, sap; kısa-kalın, çiçek çukuru düzdür. 

Çekirdekleri iridir. Meyvesi yumuĢamaya baĢladığı zaman yenebilir. Tat kalitesi çok iyidir. 

Ekim baĢlarında olgunlaĢır. 

 

Ağacı erken meyveye yatar, üç yaĢından itibaren bol ürün verir. Ağacın tacı yarı 

yayvan geliĢir. 
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 07TH17 : Meyveleri yuvarlak, yanlardan hafif basıktır. Meyve kabuğu sarı, 

turuncu-sarı renktedir. Et rengi kahverengi-turuncudur. Meyve sapı orta-kısa 

uzun ve orta kalındır. Çiçek çukuru yuvarlaktır. Tat kalitesi iyidir. Ekim 

ortasında olgunlaĢır. Ağacı orta kuvvettedir. 

 

 07TH14 : Meyve yuvarlak, kutuplardan hafif basıktır. Meyve kabuğu turuncu 

renktedir. Meyve eti turuncudur. Meyve sapı orta kalın, sap çukuru orta derin, 

çiçek çukuru düzdür. Tat kalitesi iyidir. Olgunluk zamanı ekim ortasıdır. 

 

Ağacı yayvan taçlanır. Orta kuvvette ve sık dallanmaktadır.  4 yaĢından itibaren 

verime yatar. 

 

 07TH18 : Meyveleri yuvarlaktır. Meyve kabuğu turuncu renktedir. Meyve eti 

turuncu-kahverengidir. Sap çukur, düz, ince, orta kalın ve orta uzunluktadır. 

Çiçek çukuru yuvarlaktır. Ekim ortasında olgunlaĢan, tat kalitesi iyi olan bir 

çeĢittir. 

 

Ağacın geliĢmesi yayvan ve kuvvetlidir. Sık dallanır. Dört yaĢından itibaren iyi ürün 

verir. 
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Resim 2.9: DeğiĢik çeĢitler ve kesitleri 



 

 47 

2.2. Trabzon Hurmasının  Ekolojik Ġstekleri 
 

2.2.1. Ġklim Ġstekleri 

 
Trabzon hurması bir subtropik iklim meyvesidir. Bununla birlikte sıcak ılıman iklim 

Ģartlarına da adapte olmuĢtur. Ağacı kıĢın yapraklarını döktüğü için düĢük sıcaklıklarına 

diğer subtropik meyve türlerine göre daha dayanıklıdır. Genel olarak -12°C‟ye kadar 

dayanabilmekte, ayrıca -18 °C‟ye kadar dayanan çeĢitler de bulunmaktadır. 

 

Trabzon hurması çeĢitlerinin çoğunun kıĢ dinlenme 

ihtiyaçları 7,2 °C‟nin altında 200-400 saat kadardır. Akdeniz Bölgesi kıyı Ģeridinde odun 

gözü sürmesi, mart ayının ilk yarısında; çiçeklenme ise nisan sonlarında olmaktadır. 

 

Trabzon hurmaları geç çiçeklendikleri için erken ilkbahar donlarından etkilenmez. 

ÇeĢitlerin meyvelerini olgunlaĢtırabilmeleri için 140-160 gün gibi uzun bir zaman aralığına 

ihtiyaçları vardır. Sertken yenilebilen (tadı buruk olmayan) çeĢitler, meyvelerini 

olgunlaĢtırabilmeleri için diğerlerine göre daha fazla sıcaklığa ihtiyaç duyar. 

 

Trabzon hurmaları yüksek sıcaklık ister ve en kaliteli meyveler, nemli bölgelerden 

elde edilir. Hava neminin az olduğu bölgelerde sulama yapılarak iyi ürün alınabilir. Ancak 

bu bölgelerde meyvelerde güneĢ yanıklığı görülebilir, tedbir alınmalıdır. 

 

Trabzon hurmaları ağaçları genel olarak rüzgârlardan zarar görmez. Ancak fazla 

rüzgâr olan yerlerde sonbaharda, meyve olgunluk zamanında meyveler yaprak ve dallardan 

zarar görür ve kalitenin düĢmesine neden olur. Trabzon hurması ağacının dalları çok 

gevrektir. Bu yüzden Ģiddetli rüzgâr, meyve yüklü dalların kırılmasına sebep olabilir. Bu 

durumu önlemek için dallar mutlaka hereklerle desteklenmelidir. 

 

2.2.2. Toprak Ġstekleri  

 
Trabzon hurmaları için en uygun toprak tipi, orta ağır, organik maddece zengin ve 

drene edilmiĢ derin topraklardır. PH'ı 6,5-7,0 olan topraklarda yetiĢtiricilik iyi sonuç verir. 

Bununla birlikte çok hafif topraklardan çok ağır topraklara kadar değiĢik toprak tiplerine de 

uyum sağlar. Kireç içeriği % 20‟ye kadar olan topraklarda yetiĢebilir.  Bitki besin 

maddelerince çok fakir olan topraklardan iyi sonuç alınmaz. 

 

2.3. Trabzon Hurmasının  Çoğaltılması  
 

2.3.1. Anaçları  

 
 Diospyros kaki: Anavatanı Çin'dir. Meyvesi yenen Trabzon hurması 

çeĢitlerinin yabani formudur. Meyveleri küçük, kirli sarı renktedir. Bu anaç 

kazık köklüdür. Saçak kökleri azdır. Kuvvetli büyür. Bütün çeĢitlerle iyi uyuĢur. 

Üzerine aĢılı çeĢitler bol ürün verir. AĢırı toprak nemine diğer iki anaç kadar 

dayanıklı değildir. Kök kanserine dayanıklıdır. 
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 Diospyros lotus : Bu anacın da Anavatanı Çin'dir. Fazla miktarda saçak    kök  

yapar. Bundan dolayı ĢaĢırtılması kolaydır.  Dip sürgünü vermez. Çöğürleri 

üniform geliĢir ve çabuk büyür. Kurak Ģartlarda D.kaki ve D. virginiana'dan 

daha dayanıklıdır. Drenajı zayıf olan topraklardan hoĢlanmaz. Hafif topraklarda 

bu anaca aĢılı ağaçlar çok zayıf kalır ve genç yaĢta ölür. Bu anacın en büyük 

mahsuru kök boğazı çürüklüğüne hassas olmasıdır. 

 

 Diospyros virginiana : Amerikan orijinlidir. Ġri ağaç yapar  verime geç yatar. 

Çok miktarda yüzeysel saçak kök yapar. Bu özelliğinden dolayı sık sürüm 

yapıldığında çok sayıda dip sürgünü verir. Bu anaç kullanıldığında, sürüm iĢi 

azaltılarak  dip sürgünü vermesi engellenmelidir. 

 

Fazla kirece ve sulama suyundaki yüksek seviyedeki klora dayanıklı bir anaçtır.   

AĢırı neme de diğer anaçlara göre daha dayanıklıdır. 

 

2.3.2. Fidan Üretimi   

 
Trabzon hurmasının çoğaltılması aĢılama yoluyla yapılmaktadır 

Yabani çeĢitlerin meyveleri olgunlaĢtığı zaman toplanır ve meyveler iyice 

yumuĢayıncaya kadar bekletilir. YumuĢayan meyveler kovalar içine konur, üzerine biraz su 

dökülür, iyice ezilerek çekirdeklerin posalarından ayrılması sağlanır. Tel süzgeçlerle alınan 

tohumlar, bol su ile süzgeçte yıkanır ve tohumlar gölge bir yere serilip kurutulur. Kuruyan 

tohumlar torbalara konarak muhafaza edilir. 

 

Ġyice kurutulmuĢ tohumların çimlenme güçlerini kaybetmemeleri için muhafaza 

edilecek yerin sıcaklığı  4-5 °C, nemi % 50-60, havadar ve karanlık olmalıdır. 

 

Elde edilen tohumlar ya katlamaya alınır veya katlamadan doğrudan tohum tavalarına 

ekilir. Eğer katlama yapılacaksa bu iĢlem; tohumlar meyveden çıkarıldıktan hemen sonra 

yapılmalıdır. 

 

Tohumlar sandıklara katlanabilir. Sandığın alt kısmı, fazla suyun kolay geçiĢini 

sağlamak için delikli olmalıdır. En alta bir sıra iri çakıl, üstüne kum konur. Katlama kumu, 

havalanmayı engelleyecek Ģekilde ince; aralarında boĢluk kalarak kurumaya sebep olacak 

kadar da iri olmamalıdır. 

 

Tohumlar kum üzerine serpilerek bir kat yapılır. Üzerine tohum kalınlığının 2-3 katı 

kadar kalınlıkta bir kum tabakası konur. Tohumların üstünü örten kumun üzerine tekrar 

tohumlar konur, sandık doluncaya kadar katlamaya devam edilir. Sandık kenarlarına yakın 

birkaç cm'lik kısım tohum konmadan boĢ bırakılır. Katlama yapılan kum kuru ise katlama 

iĢleminden sonra süzgeçli kova ile sulama yapılarak kum nemlendirilir. Kullanılan kum 

nemli ise sulamaya gerek yoktur. 

 

Katlanan tohumlar 7-10 °C‟de 60-90 gün muhafaza edilir. Tohum kabuğunun 

çatlaması ve kökçüğün ucunun görünmesi ile katlamaya son verilir. Eğer kökçük dıĢarı fazla 
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uzarsa ekim sırasında kırılabilir veya kuruyabilir. Kumun geçebileceği geniĢlikteki tel 

süzgeçlerden kum elenir. Süzgecin üzerinde kalan tohumlar alınarak tohum tavalarına ekilir. 

 

Tohumların doğrudan tarlaya ekilmesi isteniyorsa katlama yapılmadan, toprak tavında 

iken tohum tavalarına ekilir. Tohumlar 30-35 cm aralarla açılmıĢ olan çizgilerin içine 5-8 cm 

ara ile ekilir. Sonra çizgiler, toprakla kapatılır ve hafifçe tahta ile bastırılır. Tohum ekili olan 

yer, her zaman tavında tutulmalıdır. Sulamalardan sonra tohum tavaları çapalanarak kaymak 

tabakası kırılmalıdır. 

 

Tohumlar çimlenmeden, mümkünse ekim yapılmadan önce, tohum tavasının üstü ince 

tahta veya kamıĢtan örülmüĢ gölgeliklerle örtülerek yarı gölgelenme sağlanmalıdır. Küçük 

çöğürler güneĢ yanıklarına çok hassastır.  

 

Tohum tavalarındaki çöğürler, sonbaharda yapraklarını döktüğünde sökülür ve 

fidanlıktaki yerlerine dikilir. 

 

Fidanlık yerinin toprağı, besin maddelerince zengin, kolay iĢlenebilir ve geçirgen, 

tınlı-kumlu veya kumlu-tınlı olmalıdır.  

 

Aynı boydaki çöğürlerin bir araya dikilmesi bakım iĢlerinde kolaylık sağlar. Çünkü 

karıĢık dikildiklerinde, çöğürler aynı anda aĢıya gelmeyecekleri için fidanların söküm ve 

aĢılama iĢlerinde güçlükler olur ve aĢı parselinde yer yer boĢluklar kalır. Çöğürler fidanlığa 

70x30 cm mesafelerle dikilmelidir. Dikim sırasında köklerin kurumaması için güneĢten ve 

kuru rüzgârdan korunmalıdır. Dikim sıralarının düzgün olması da bakım iĢlerinin 

kolaylaĢtırılması bakımından önemlidir. 

 

Dikimden önce çöğürün kazık kökü biraz kesilerek kısaltılır. Sonra çapa ile açılan 

çukurlara dikilip kökleri toprakla kapatılır. Toprak ayakla iyice çiğnenerek sıkıĢtırılır. 

Dikimden hemen sonra can suyu verilir. 

 

Çöğürlere erken ilkbaharda kalem aĢısı yapılır. Yarma aĢı en iyi sonucu vermektedir. 

Ġnce gövdeli çöğürlere dilcikli Ġngiliz aĢısı yapılabilir. Göz aĢısı daha az baĢarılı olmaktadır. 

 

Kalem aĢılarında, üzerinde 2-3 göz bulunan bir yaĢlı dal parçası kullanılır. Kalemlerin 

zamanında alınması ve iyi muhafaza edilmesi gerekir. AĢı kalemi alınacak ağaçlar, çeĢidin 

özelliklerini taĢımalıdır (meyve Ģekli, verim, ağacın büyüme Ģekli vb.). Gölgede ve taç içinde 

kalan sürgünler iyi piĢkinleĢmez. Bu yüzden kalemler, ağacın güneĢ gören kısımlarından 

alınmalıdır. Obur dallardan da kalem alınmamalıdır. Bunların aĢıları iyi tutmaz ve ağaçları 

az verimli olur. 

 

Kalemler kıĢın ağaç dinlenmede iken alınmalı ve kurumalarını önlemek için 50-

100'lük demetler hâlinde bağlanıp az kum içerisinde, serin ve nemli bir depoda 

saklanmalıdır. Kalemlerin kabuklarının buruĢmamasına, sararmamasına ve küflenmemesine 

dikkat edilmelidir. 
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2.4. Bahçe Kurulması 
 

Trabzon hurması ağacı, kıĢın yapraklarını döktüğü için subtropik iklim bölgeleri 

dıĢında, sıcak ılıman iklime sahip yerlerde yetiĢtirilebilir. Yazları sıcak ve hava nemi yüksek 

olan yerler tercih edilmelidir. 

 

         Bahçe kurulacak yerde, çok fazla rüzgâr alan yerlerden kaçınılmalıdır. Yeterli miktarda 

sulama suyu temin edilebilmeli ve suyun kalitesi tarımda kullanmaya uygun olmalıdır. 

Bahçe kurulacak yerin pazar durumu da önemlidir. Pazara yakın veya ulaĢım imkânlarının 

iyi olması gerekir. 

 

2.4.1. Arazi Hazırlığı 

 
Bahçe yeri hazırlığına yaz aylarında baĢlanmalıdır. Beslenme ile ilgili sorunların 

olmaması için toprak analizi yaptırılmalı ve analiz sonuçlarına göre gerekli gübreler 

verilmelidir. Fazla yağıĢ alan taban suyunun sorun olduğu yerlerde toprağın drenajı 

yapılmalıdır. Toprak organik maddece zengin değilse dekara 3-4 ton çiftlik gübresi verilmeli 

veya yeĢil gübre ile gübrelenmelidir. Sonbaharda derin bir sürüm yapılmalı ve eğer bahçe 

yeri engebeli ise tesviye edilmelidir. Bahçe yeri çok meyilli ise teraslama yapılmalıdır. 

 

Trabzon hurması meyveleri rüzgârların sebep olduğu yaprak ve küçük dalların 

meydana getirebileceği berelenmelere çok hassastır. Bu sebepten fazla rüzgâr alan yerlerde 

bahçe tesisinden önce bahçe kenarı, bir veya iki sıralı olarak rüzgâr kıranlarla çevrilmelidir. 

Selvi veya okaliptüs ağaçları rüzgâr kıran olarak dikilebilir.  

 

2.4.2. Fidan Dikimi 
 

Dikilecek çeĢidin seçimi yapılırken pazar değeri yüksek olan çeĢitlere önem 

verilmelidir. Ġç pazar yanında dıĢ pazar istekleri de dikkate alınmalıdır. Ġç pazarda sert yenen 

çeĢitler tanınmamakta, yumuĢayınca yenen çeĢitler bilinmekte ve istenmektedir. DıĢ pazarda 

ise sert yenen çeĢitlere talep artmaktadır. Buruk olan çeĢitlerde; irilik, çekirdeksizlik, meyve 

kabuğu renginin koyu turuncu-kırmızı olması pazar değerini artırabilecek özelliklerdir.  

 

Bahçenin erkenci, orta  mevsim  ve  geççi çeĢitlerle kurularak pazar   periyodunun   

uzatılması   gerekir. ÇeĢitlerin kurutularak dondurularak veya diğer Ģekillerde 

değerlendirilebilmeleri de önemlidir. 

 

Dikim çukurları 60-70 cm derinlik ve geniĢlikte açılmalıdır. Çukurlar açılmadan önce 

fidan yerleri iĢaretlenir. Her fidanın geleceği yere bir iĢaret çubuğu dikilir. Sonra dikim 

tahtası ortasındaki iĢaret yeri, dikilen çubuğa gelecek Ģekilde toprak hizasında yerleĢtirilir ve 

kenarlardaki iĢaret yerlerine birer çubuk dikilir. Ortadaki çubuk alınarak bu nokta ortada 

kalacak Ģekilde çukur açılır. Dikim sırasında, dikim tahtasının uç kısmındaki iĢaretli yerler 

daha önce dikilen çubuklara yerleĢtirilir. Fidan, tahtadaki iĢaretli kısma yerleĢtirilerek dikim 

yapılır. 
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Dikim, fidanlar yapraklarını döktükten sonra baĢlamak üzere ilkbahara kadar olan 

devrede yapılabilir. KıĢları soğuk geçen yerlerde ilkbahar dikimi tercih edilmelidir. 

 

Dikim sırasında, fidana kök budaması yapılmalıdır. Birbirine girmiĢ ve söküm 

sırasında yaralanmıĢ olan kökler, yara yeri üzerinden kesilir. Fidanların kazık kökü fazla 

kısaltılmamalıdır. Çünkü saçak kökleri fazla değildir. Fidanlar, fidanlıktan söküldükleri 

derinlikte dikilmelidir. Dikimden hemen sonra can suyu verilmelidir. Yeni dikilmiĢ 

fidanların yağıĢ ve rüzgârların etkisiyle eğilmemesi için fidanlar hereklere bağlanmalıdır. 

Dikimden sonra fidanların tepeleri 60-70 cm'den iyi geliĢmiĢ bir göz üzerinden kesilmelidir. 

 

Resim 2.10: Trabzon hurması bahçesi 

2.5. Yıllık Bakım ĠĢleri 
 

2.5.1. Toprak ĠĢlemesi  
 

Trabzon hurması bahçesinde toprak iĢleme, örtüsüz veya örtülü yapılabilir. Örtüsüz 

iĢlemede, toprak sürülerek toprak üstü otsuz tutulur. Bu tip toprak iĢleme ile yabani otların 

yok edilmesinin yanında, yağmurlarla veya sulama ile meydana gelen kaymak tabakasının 

kırılması, böylece suyun toprağa kolay iĢleyebilmesi ve toprağın havalanması sağlanmıĢ 

olur. Ağaçların diplerindeki otlar çapalanarak temizlenir. Sonbaharda pullukla derin bir 

sürüm yapılır.  Sürüm iĢleri toprak tavında iken yapılmalıdır. 

 

Ġlkbahar ve yaz sürümleri diskli pulluk ile yapılır. Bahçedeki ağaçlar büyükse dalların 

kırılmamasına özen gösterilmeli ve bahçe tipi küçük traktörler kullanılmalıdır. 

 

Sulama suyunun kısıtlı olduğu yerlerde örtüsüz toprak iĢleme yapılmalıdır. Hava 

neminin az olduğu yerlerde ise örtülü toprak iĢleme tercih edilmelidir. Çok ağır topraklarda 

örtü bitkisi, toprağın fazla suyunu kullanması yönünden yararlıdır. Meyilli arazilerde örtü 

bitkisi erozyonun önlenmesi ve suyun tutulması için faydalıdır. Örtülü toprak iĢlemede 
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ağaçların taç iz düĢümünde ot kontrolü yapılır. Ağaçlar arasında otlar zaman zaman biçilerek 

yerinde bırakılır. 

 

2.5.2. Sulama  
 

Trabzon hurması ağaçlarının iyi geliĢebilmeleri ve yeterli ürün verebilmeleri için 

topraktan yeterli miktarda suyu alabilmeleri gerekir. Sürgün geliĢmesinin ve meyve 

büyümesinin olduğu ilkbahar ve yaz aylarında yeterli ve düzenli sulamanın yapılmasına 

dikkat edilmelidir. Eğer bu devrelerde sulama yetersiz olursa meyve dökümleri 

olabilmektedir. Ayrıca meyve geliĢimi durmaktadır. Düzensiz sulama ile de meyvelerde 

çatlamalar olmaktadır. Ayrıca meyve olumuna yakın sulamalar, meyvelerin çatlamasına 

sebep olmaktadır. Bu sebeple meyvelerde kabuk rengi yeĢilden 

sarıya dönüĢtüğü devreden sonra sulama yapılmamalıdır. Sonbahar ve kıĢ aylarının kurak 

geçtiği dönemlerde de sulama yapılmalı ancak sulama aralıkları daha uzun tutulmalıdır. 

 

Sulama suyu miktarı ve sıklığı, iklim, toprak ve sulama sistemlerine göre değiĢiklik 

gösterir. Karık usulü sulama yapılabilir. Bu sulama sisteminde, genç bahçelerde, ağaçların 

iki yanından geçirilen karıklar, geliĢmiĢ ağaçların bulunduğu yerde ise ağaçların iki yanından 

geçirilen ikiĢer karık ile sulama yapılabilir. Alttan yağmurlama sistemi de uygun bir 

sistemdir.  

 

2.5.3. Gübreleme  
 

Trabzon hurmalarına verilecek gübre miktarları, yaprak ve toprak analiz Ģekillerine 

göre tespit edilmelidir. 

 

Ġyi yanmıĢ çiftlik gübresi, üç yılda bir dekara 3-4 ton hesabı ile sonbaharda verilmeli 

ve sürümle toprağa karıĢtırılmalıdır. 

Trabzon hurmalarının azota ihtiyaçları fazladır. Analiz sonuçlarına göre verilmesi 

gereken gübrenin üçte biri erken ilkbaharda geri kalan kısmı nisan-mayıs ve haziran 

aylarında olmak üzere verilebilir.  AĢırı   miktarda   verilen   azotlu   gübre   çiçek   ve 

dökümlerine sebep olur. 

 

Azotlu gübre, ağacın taç iz düĢümüne, toprağa verildikten sonra toprak çapalanarak 

gübrenin toprağa gömülmesi sağlanmalı veya hemen sulama yapılmalıdır. 

 

Fosforlu gübreler kasım-aralık aylarında verilebilir. Bu gübrenin çiçeklenme, meyve 

tutumu ve kök geliĢimi üzerine etkisi vardır. 

 

Potasyumlu gübrelerin meyve kalitesine etkisi vardır. AĢırı potasyum noksanlığı 

görülen ağaçların yaprak uçları ve kenarları sararıp kurur. AĢırı meyve dökümleri görülür. 

 

Potaslı ve fosforlu gübreler, birlikte kasım-aralık aylarında uygulanır. Bu gübreler 

ağacın taç iz düĢümüne açılan çukurlara verilerek üzerleri toprakla kapatılır veya taç iz 

düĢümünde açılan 5-6 çukura verilip üzeri kapatılarak uygulama yapılır. 
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Magnezyum noksanlığı, organik maddece fakir olan topraklarda sık görülür. Fazla 

miktarda potasyum olan topraklarda da magnezyum alımı azalır ve noksanlık ortaya çıkar. 

Magnezyum noksanlığının belirtileri, ağaç meyveyle yüklü olduğu yaz aylarında görülür. 

Noksanlık belirtileri, meyveli dallardaki alt yaprakların damar aralarının sararması Ģeklinde 

olur, ileri safhada sararan kısımlar kararır ve bu yapraklar vaktinden önce dökülür. 

 

Mangan noksanlığı, toprağın mangan muhtevası az ise veya toprak fazla kireçli ise 

ortaya çıkar. Noksanlık belirtileri, mayıs ayı baĢında yeni sürgünlerin alt yapraklarında siyah 

noktalar Ģeklinde görülür. Ġleri durumda sürgünün üst yapraklarında da görülür. Mangan 

noksanlığı yaprak ve meyve dökümlerine sebep olur. Noksanlığında, meyve tutumundan 

hemen sonra yaprak gübresi tavsiye edilir. 

 

Demir noksanlığının belirtileri, genç yaprakların damar aralarının sararması Ģeklinde 

olur. Yaprak damarları yeĢil olarak kalır. Çok kireçli topraklarda demir noksanlığı görülür. 

PH'ı çok yüksek olan topraklarda dekara 40-50 kg toz kükürt uygulanarak toprağın PH'ı bir 

ölçüde düĢürülebilir. Ayrıca demir sülfat veya diğer demirli preparatlar kullanılabilir.  

Yaprak gübreleri sabah erken saatlerde veya akĢam üzeri uygulanmalıdır.  

 

2.5.4. Budama  
 

Dikimden sonraki ilk üç yılda Ģekil budaması yapılır. Fidanın taçlandırılmasında 

değiĢik doruk dallı (modifiye lider) sistemi uygulanabilir. Ġstenirse palmet Ģekli de 

verilebilir. DeğiĢik doruk dallı sistemde esas olan, gövde üzerine düzgün aralarla dağılmıĢ 3-

5 ana dalın geliĢmesini sağlamaktır. 

 

KıĢın dikim budaması yapılmıĢ olan fidanların, mayıs-haziran  aylarında ana dalları 

seçilir. Çatal olan filizlerden istenmeyenler kırılır. Seçilen dallar arasındaki mesafe en az 10 

cm olmalıdır. Gövde ile dalların yaptıkları açı da 45-60 derece olmalıdır. Seçilen dalların, 

ağacın dengesi yönünden ağacın değiĢik yönlerine dağılmıĢ olması önemlidir. Zayıflamasını 

istediğimiz dallarda eğme iĢlemi yapılmalıdır. 

 

KıĢ aylarında daha önce bağlanan dallar çözülür, açılar kontrol edilir. Çatal ve obur 

dallar temizlenir. Çok zayıf dallar kesilip atılır. Ana dallar kuvvetlerine göre 40-45 cm'den 

dıĢa bakan bir göz üzerinden kesilir. 

 

Ġkinci yıl yaz aylarında yeĢil budama uygulanır. Her ana dal üzerinde, yardımcı dallar 

seçilir. Ana ve yardımcı dalların kuvvetli geliĢmesi için diğer dallar eğilir, istenmeyen 

filizlerden kırma yapılır. Üçüncü yıl aynı iĢlemler devam eder. Taç teĢekkülünden sonra 

fazla bir iĢleme gerek yoktur. Çok kuvvetli büyüyen dallarda tepe alma yapılmalıdır. Çok 

zayıf ince dallar; birbirine geçmiĢ, hasta ve yaralı dallar kıĢın kesilip atılır. Alt dalların 

meyve yükü ile eğilip kırılmalarını önlemek için tepe alma yapılmalı veya bu dallar 

hereklerle desteklenmelidir. 
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2.5.5. Seyreltme  
 

Bazı çeĢitlerde periyodisite görülebilir. Bu durumda, aĢırı verim olan yılda çiçeklerde 

seyreltme yapılabilir. Ġhracat için kaliteli meyve istenirse her meyve dalında bir meyve 

bırakılıp meyvenin etrafındaki yapraklar, meyveye zarar vermemesi için koparılır.  

 

Bazı çeĢitlerde aĢırı meyve dökümü görülmektedir. Meyve dökümünün sebepleri 

Ģunlardır:  

 

  AĢırı meyve tutumu 

 Tozlanma veya döllenmenin olmaması  

 AĢırı sulama veya susuz kalma  

 AĢırı azotlu gübreleme ve bunun sonucu dengesiz vegetatif geliĢme  

 AĢırı potasyum ve mangan noksanlığı  

 Unlu bit zararlısının etkisi  

 

2.5.6. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele  
 

Genel hastalık ve zararlılar Trabzon hurmalarında da etkilidir. Bakım iĢlerini titiz bir 

Ģekilde eksiksiz yerine getirmek, sağlıklı bitki yetiĢtirmek ve gerekli kültürel tedbirleri almak 

hastalık ve zararlıların bulaĢmasını ve etkinliğini önemli ölçüde azaltacaktır.  Problem olan 

hastalık ve zararlılara karĢı mücadelenin ihmal edilmemesi gerekir. Aksi taktirde büyük 

ekonomik kayıplara uğranması kaçınılmazdır. Bunlarla kültürel ve ilaçlı mücadele yapılması 

gereklidir. 

 

 Yaygın olan hastalıklar 

 Kök kanseri  

 Antraknoz  

 Acı çürüklük  

 Yaprak leke hastalığı  

 Mozaik virüsü 

 

 Yaygın olan zararlılar 

 Akdeniz meyve sineği  

 Turunçgil unlu biti 

 Bazı koĢniller  

 Tripsler  

 

2.6. Trabzon Hurmasının  Hasat ve Muhafazası  
 

2.6.1. Hasat 

 
Trabzon hurması meyvelerinin uygun zamanda hasadı önemlidir. Meyveler, tam 

iriliklerini aldıkları ve meyve kabuğunun yeĢil renginin kaybolup çeĢide has turuncu veya 

koyu turuncu rengi aldığı zaman, sertken toplanmalıdır. Tadı buruk olan çeĢitlerde meyveler, 
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yumuĢayıncaya, yani yeme olumuna gelinceye kadar uzun süre ağaçta kalabilmektedir. 

Ancak bu durumda böcek ve kuĢ zararlanmalarına karĢı önlem alınmalıdır. 

 

Hasat en az iki defada yapılmalı, rengini iyi almamıĢ meyveler toplanmamalıdır. Hasat 

sırasında meyveler çekilerek dalından koparılmaz. Dallar çok gevrek olduğu için kırılabilir 

veya meyvenin çanak yaprağı ağaçta kalarak meyvenin olgunlaĢmadan önce çürümesine 

neden olur. Ġstenmeyen bu durumların olmaması için meyveli dal sol elle tutulup öbür elle 

itinalı bir Ģekilde meyve daldan koparılır. Eğer meyve sapı uzunsa sap çanak yaprakları 

üzerinden kesilerek hasat edilmelidir.  Hasadı yapılan meyveler yavaĢça toplama kaplarına 

konarak zedelenmemelerine özen gösterilmelidir. Meyveler paketlenecek yere dikkatli bir 

Ģekilde taĢınmalıdır.  

 

Trabzon hurması çeĢitlerinin verime baĢlama yılları farklılık gösterir. Fuyu çeĢidi 

dikimin ikinci yılından itibaren, hachiya çeĢidi ise dördüncü yıldan itibaren verime 

yatmaktadır. Ağaçların verim miktarları da çeĢitlere ve bakım Ģartlarına göre değiĢmekle 

beraber ortalama 40-60 kg‟dır. 

  

  



 

 56 

  

Resim 2.11: OlgunlaĢmamıĢ meyveler 

  

  

 

Resim 2.12: OlgunlaĢmıĢ meyveler 
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Resim 2.13: Meyve hasadı 

  

  

 

Resim 2.14: Yeni hasat edilmiĢ meyveler 
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2.6.2. Sınıflandırma 

 
Meyveler hasattan  sonra sınıflandırılır. Aynı boyda , Ģekil ve renkte olan güneĢ yanığı 

ve böcek zararı görülmeyen lekesiz meyveler 1. sınıfa girmektedir. Farklı boy, Ģekil ve 

renkte olan, böcek zararı görülmeyen lekesiz meyveler de 2. sınıfa girer. 

 

2.6.3. Ambalajlama 
 

Paketleme için sert çekirdekli meyveler için kullanılan tek katlı, plastik ve meyve 

yerleĢme yerleri olan kasalar kullanılmalıdır. Kasa boyutlar;: 450 x 290 x 100 mm'dir.  Kasa 

derinliği daha az olabilir. Ġhracat için daha küçük kasalar kullanılmalıdır. 

 

Tadı buruk olan çeĢitlerin meyveleri uzak pazarlara gönderilecekse gönderilmeden 

önce meyvelere herhangi bir iĢlem yapılmadan yani sert olarak ince kâğıtlara sarılıp kasalara 

tek sıralı olarak dizilmelidir. Meyveler pazarlanacak yere geldiklerinde sert durumda olmalı 

ve böylece satıĢa sunulmalıdır.  

 

Son yıllarda dıĢ ülkelerde daha çok buruk olmayan çeĢitlere önem verilmekte ve bu 

çeĢitlerin üretimi yapılmaktadır. Buruk olmayan çeĢitlerin iyi bir Ģekilde pazarlanabilmeleri 

için ambalaj sandıklarına, bu çeĢitlerin sertken yendiğini belirten etiketleri konarak halka 

tanıtılmalıdır. 

 

2.6.4. Muhafaza 
 

Trabzon hurması çeĢitlerinin çoğu, soğuk depoda -1 ve 1 derecede ve % 80-90 nisbi 

nemde 2-4 ay kadar muhafaza edilebilir.  

 

Akdeniz Bölgesi‟nin kıyı Ģeridinde Trabzon hurması çeĢitlerinin uzun bir pazar 

periyodu vardır. Eylül ayının üçüncü haftasında erkenci çeĢitlerle baĢlayan pazarlama 

periyodu, geççi çeĢitlerle kasım ayının ikinci haftasına kadar devam eder. Geççi çeĢitlerin 

meyveleri toplanmadığı takdirde, yaprakların dökümünden sonra da ağaç üzerinde 

kalabilmektedir.  

 

Tadı buruk olan çeĢitlerin, fizyolojik olgunluğa gelerek yenebilmesi için aĢağıdaki 

iĢlemler uygulanabilir: 

 

 Etilen odalarında olgunlaĢtırma: Muz meyvesinde olduğu gibi Trabzon 

hurmaları etilen odalarına konarak olgunlaĢtırılabilir. Ancak etilen odalarına 

konacak meyvelerin aynı hasat olumunda olmaları önemlidir. Çünkü farklı 

olumdaki meyveler, farklı zamanlarda olgunlaĢacağı için bazı güçlükler yaratır. 

 

 Meyvelerin ethrel solusyonuna batırılarak olgunluğun sağlanması: Bu 

yöntemde meyveler, hasattan  sonra 500 ppm'lik ethrel solusyonunda 2 dakika 

tutulup 2-3 gün bekletildikten sonra yeme olumuna gelebilmektedir. 
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 Karbondioksit uygulaması ile burukluğun giderilmesi: Bu yöntem Japonya 

ve Ġsrail'de çok kullanılmaktadır. Meyveler üniform olarak sarımsı-yeĢil safhada 

iken CO2 ile muamele edilerek burukluğu giderilmektedir.  

 

 Kireçli suda bekletilerek burukluğun giderilmesi: Bu yöntemde meyveler 

sarımsı-turuncu renkte iken kireçli su ile muamele edilir. Meyveler % 2'lik 

kireçli suda tutulduğunda beĢinci günde buruklukları tamamen kaybolmaktadır. 

 

 Normal zamanda hasadı yapılan meyveler 21 
o
C 2-3 hafta bekletilirse 

kendiliğinden yumuĢayarak yeme olumuna gelir. Ayrıca elma, armut gibi 

meyvelerle birlikte plastik torbalarda bekletildiği zaman, bu meyvelerin 

çıkardığı etilen gazı ile Trabzon hurması meyvelerinin olgunlaĢması 

çabuklaĢtırılır ve burukluğun kaybolması sağlanır. 

 

  

Resim 2.15: Trabzon hurmalarının kurutulması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tekniğine uygun Trabzon hurması yetiĢtirmek için aĢağıda verilen iĢlem 

basamaklarını uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Piyasa araĢtırması yapınız. 
 Bölgenize ve pazara uygun çeĢitleri 

seçiniz. 

 ÇeĢitleri tespit ediniz. 
 Meyve özelliklerini öğreniniz. 

 Erkenci  veya geççi çeĢide karar veriniz.  

 Trabzon hurmasının  botanik 

özelliklerini belirleyiniz. 

 Ağaç yapısını öğreniniz. 

 Dal ve yaprak özelliklerini tespit ediniz. 

 Çiçek ve döllenme biyolojisi 

özelliklerini öğreniniz. 

 Trabzon hurmasının  iklim isteklerini 

belirleyiniz. 

 Bölgenin ilk ve son tarihlerini tespit 

ediniz. 

 YetiĢtirme ortamının fazla nemli 

olmasını önleyiniz. 

 Bölgenin uzun yıllar sıcaklık ve yağıĢ 

ortalamalarını tespit ediniz. 

 Trabzon hurmasının  toprak isteklerini 

belirleyiniz. 

 Toprağın tipine bakınız. 

 Toprağın yapısını inceleyiniz.  

 Taban suyu seviyesine dikkat ediniz 

 Toprağın tuzluluk ve PH‟ını inceleyiniz. 

 Toprağın derinliğini ölçünüz. 

 Toprağın bitki besin maddelerini 

inceleyiniz. 

 Toprak tahlili yaptırınız. 

 Trabzon hurması  fidanı üretiniz. 

 Hangi yöntemle fidan üreteceğinize 

karar veriniz. 

 Fidanların sağlıklı olmasını sağlayınız. 

 Taze çöğürlere gölgeleme yapınız. 

 Mümkünse tüplü fidan kullanınız. 

 Araziyi dikime hazırlayınız. 

 Toprağı derince sürünüz. 

 Araziyi tesviye ediniz. 

 Toprak yorgunluğunu gideriniz 

 Taban suyu yüksek ise drenaj kanalları 

açınız. 

 Toprağı iyileĢtiriniz. 

 Toprağa yanmıĢ çiftlik gübresi veriniz. 

 Araziyi parsellere ayırınız 

 Arazinin etrafını çeviriniz. 

 Dikim yerlerini iĢaretleyiniz. 
 Sıraları düzgün oluĢturunuz.  

 Fidanların dikim aralıklarını 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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belirleyiniz. 

 Fidan çukurlarını açınız. 

 Çukurları mümkün olduğunca geniĢ 

açınız. 

 Çukurları dikimden önce açınız.  

 Fidanları dikiniz. 

 Dikilecek fidanları seçerek alınız. 

 Fidan dikimini uygun zamanda yapınız. 

 Fidanların kök ve dallarında dikim 

budaması yapınız. 

 Fidan çukuruna gübre veriniz. 

 Dikim aralıklarına dikkat ediniz. 

 Dikim tahtası kullanarak fidanları çukura 

yerleĢtiniz.  

 AĢı yerinin toprak yüzeyinde kalmasına 

dikkat ediniz.  

 Önce üst toprak sonra alt toprak 

doldurarak sıkıĢtırınız. 

 Fidanların diplerini iyice sıkıĢtırınız. 

 Dikimle birlikte düzgün gövde ve taç 

oluşumu için bitkilerin dibine herek 

(kazık) dikiniz. 

 Can suyu veriniz. 

 Sulama yapınız. 

 Sulama sistemini iyi oluĢturunuz. 

 Sulamayı zamanında yapınız. 

 Sulamayı sabah ve akĢam serinliğinde 

yapınız. 

 Özellikle karık sulamada kök boğazına 

su gelmemesine dikkat ediniz. 

 Toprağı iĢleyiniz. 

 Çapalamayı zamanında yapınız. 

 Ağaçlara zarar vermeyiniz. 

 Yabancı otlarla mücadele ediniz.                           

 Budama yapınız. 

 Budamayı zamanında yapınız. 

 Budama artıklarını araziden 

uzaklaĢtırınız. 

 Bitki üzerinde fazla yara açmayınız. 

 Yaz budaması yapınız. 

 Seyreltme yapınız. 

 Ağaçta fazla meyve bırakmayınız.  

 Meyve tutumunu artırıcı iĢlemler 

yapınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Çiftlik gübresini sonbaharda bolca verip 

hemen toprağa karıĢtırınız. 

 Toprak analizine göre atılması gereken 

gübre çeĢit ve miktarını tespit ediniz. 

 Taze çiftlik gübresi kullanmayınız. 

 Suni gübreleri zamanında ve dengeli 

kullanınız. 
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 Fazla azotlu gübrelemeden kaçınınız. 

 Fosforlu ve potasyumlu gübrelemeye 

özen gösteriniz. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Ġlaçları dozunda ve zamanında 

kullanınız. 

 Kültürel mücadeleye özen gösteriniz. 

 Mümkün oldukça hormon 

kullanımından kaçınınız. 

 Meyveleri hasat yapınız. 

 Hasadı pazar isteklerine göre zamanında 

yapınız. 

 ÇeĢidin alabileceği meyve iriliğini iyi 

öğreniniz. 

 Hasat edilen meyveleri zedelemeyiniz.  

 Hasadı günün sıcak saatlerinde 

yapmayınız. 

 Ağaçlara zarar vermeyiniz. 

 Meyveleri sınıflandırınız. 

 Meyveleri standardına uygun olarak 

sınıflandırınız. 

 Meyvelerin temiz olmasına özen 

gösteriniz. 

 Meyveleri ambalajlayınız. 

 Ambalaj malzemelerinin temiz ve 

sağlam olmasına özen gösteriniz. 

 Pazarın istediği tipte ambalaj kullanınız. 

 Meyveleri üst üste fazla sıkıĢtırmayınız. 

 Meyveleri muhafaza ediniz. 

 Muhafaza yerinin temiz ve düzenli 

olmasına özen gösteriniz. 

 Muhafaza yerinde koku yayıcı 

maddelerin bulunmasını engelleyiniz. 

 Usulüne uygun nem ve sıcaklıkta 

bekletiniz. 

 Depolarda hava sirkülasyonu sağlayınız. 

 Aralarda çürüyenler olursa hemen 

ayıklayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Bölgenize ve pazara uygun çeĢitleri seçtiniz mi?   

2 Bölgenin ilk ve son tarihlerini tespit ettiniz mi?   

3 Taze çöğürlere gölgeleme yaptınız mı?   

4 Toprak tahlili yaptırdınız mı?   

5 Sonbaharda toprağı derin sürdünüz mü?   

6 Fidanların köklerini iyice sıkıĢtırdınız mı?   

7 Sulamayı sabah ve akĢam serinliğinde yaptınız mı?   

8 Budamayı zamanında yaptınız mı?   

9 Seyreltmeyi zamanında yaptınız mı?   

10 Suni gübreleri zamanında ve dengeli kullandınız mı?   

11 Ġlaçları dozunda ve zamanında kullandınız mı?   

12 ĠĢ güvenliği kurallarına uydunuz mu?   

13 Meyvelerin olgunlaĢma zamanlarını tam tespit ettiniz mi?   

14 Pazarın istediği tipte ambalaj kullandınız mı?    

15 
Muhafaza yerinde koku yayıcı maddelerin bulunmasını 

engellediniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

 

1. (….) Trabzon hurmasının çiçeklerinin tamamı erdiĢi yapıdadır.  

2. (….) Trabzon hurmalarında meyve etinde kahverengilik istenmeyen bir durumdur.  

3. (….) Trabzon hurması bahçelerinde mutlaka tozlayıcı çeĢit kullanılmalıdır. 

4. (….) Et rengi değiĢiminde tozlanmanın etkisi yoktur. 

5. (….) Meyvelerde kabuk rengi, yeĢilden sarıya döndükten sonra sulama 

yapılmamalıdır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

 
 

 

 
Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak yenidünya  

yetiĢtiriciliği yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Bölgenizde yenidünya üretimi yapan iĢletmelerini geziniz. 

 Yenidünyanın bitkisel özelliklerini inceleyiniz. 

 Yenidünyanın üretim iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Yenidünyanın bakım iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Yenidünyanın hasat ve muhafaza iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. YENĠ DÜNYA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
 

3.1. Yenidünyanın Özellikleri  
 

3.1.1. Yenidünyanın Önemi 
 

Yenidünya meyvesinin anavatanı Çin, Japonya ve Kuzey Hindistan‟dır. Buralardan 

üretimin yapıldığı Akdeniz ülkelerine yayılmıĢtır. Yenidünyanın ülkemize 150-200 yıl kadar 

önce Cezayir ve Lübnan‟dan geldiği tahmin edilmektedir. 

 

Yenidünya meyvesi taze olarak çok kısa bir periyot için pazara sunulabilmektedir. 

Ġçeriğinde bulunan zengin vitaminler (A,B,C), mineraller (fosfor ve kalsiyum), mineral 

tuzlar ve Ģekerler nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Yenidünya 

meyveleri yaygın olarak taze tüketilmekle birlikte reçel, Ģarap vb. iĢlenmiĢ ürün olarak da 

değerlendirilmektedir.  

 

3.1.2. Morfolojik Özellikleri 
 

3.1.2.1.Kök  
 

Yenidünyanın kök sistemi, yüzlek ve dağınık saçak kök yapısındadır. Kayalıklar 

arasında dahi büyüyebilecek kadar kuvvetli bir geliĢme gösterir. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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3.1.2.2. Habitus  
 

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

yayvan ile yuvarlak arasında taçlanma gösteren bir ağaçtır. 

 

 

 

Resim 3.1: Habitus 
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3.1.2.3. Gövde ve Dallar 

 
Gövde dik olmakla beraber, aĢısız tiplerde toprak seviyesinden itibaren çatallı bir 

büyüme de görülebilir. Yıllık dallar, kalın, gevĢek yapılı olup tüy tabakası ile kaplanmıĢtır. 

Dallar yaĢlandıkça gevĢek yapı sertleĢir, tüyler kaybolur. 

 

3.1.2.4. Yaprak 
 

Yaprakları 12-30 cm uzunluk ve 5-8 cm geniĢliğinde sert ve kısa saplıdır. Üst  yüzey 

parlak ve koyu yeĢil renkte, alt yüz ise tüylerle kaplıdır. Yaprak kenarları, keskin testere diĢli 

yapıdadır. 

 

Resim 3.2: Yaprak 

3.1.2.5. Çiçek 
 

Yenidünya çiçekleri ekim ayı sonunda açmaya baĢlar. Çiçeklenme, aralık, ocak hatta 

Ģubat aylarına kadar devam edebilir. Meyve hasadından sonra dalların uç kısımlarında yeni 

filizler meydana gelir. Bu filizler yıl boyu geliĢerek ertesi yıl, ağustos sonu eylül aylarından 

itibaren uçlarından çiçek salkımlarını oluĢturur. Çiçekler 10-17 cm uzunluğunda, odunsu 

bileĢik salkım Ģeklindedir. Açtıklarında, kalabalık ve sık bir görünüm alır. Küçük, krem 

beyaz renkli, güzel kokuludur.  
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Resim 3.3: Çiçek 

3.1.2.6. Meyve 
 

Yenidünya meyveleri mart-nisan aylarından haziran ayına kadar olan dönemde 

olgunlaĢır. Meyve Ģekli, çeĢitlere göre yuvarlak, armudi, eliptik, oval veya uzunca olup 3-8 

cm uzunluk ve 2-5 cm geniĢliğindedir. 3-15 adet meyve salkım Ģeklinde bir arada bulunur. 

 
3.1.3. Döllenme Biyolojisi 

 
Çoğu meyve türünde olduğu gibi yenidünyada da kendine verimli, kendine kısır ve 

kendine kısmen verimli çeĢitler bulunur. Kendine verimli çeĢitler, kendi çiçek tozlarıyla 

tozlanıp meyve verdikleri hâlde, kendine kısır veya kısmen verimli çeĢitlerden meyve 

alınabilmesi için yabancı tozlanmaya ihtiyaç vardır. 

 

Resim 3.4: Yeni oluĢmuĢ meyve 
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Resim 3.5: Meyve 
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3.1.4. ÇeĢitleri 
 

Ticari yenidünya çeĢitlerinden bazıları ve yetiĢtiricilik özelliklerini Ģöyle 

sıralayabiliriz: 

 

 Akko XIII: Orta mevsimde olgunlaĢır. Meyveleri; iri, koyu pembe, portakal 

renkli, çok gösteriĢli ve lezzetlidir. TaĢınmaya ve karaleke hastalığına çok 

dayanıklı, kendine verimli bir çeĢittir. 15-20 yaĢlı bir bahçenin dekara verimi 

1300-1400 kg‟dır. 

  

Resim 3.6: Akko çeĢidi 

 Gold nugget: Geççi bir çeĢit olup iri, koyu portakal renkli çok gösteriĢli, 

lezzetli meyvelere sahiptir. TaĢınmaya ve karaleke hastalığına çok dayanıklı, 

kendine verimli bir çeĢittir. 15-20 yaĢlı bir bahçenin dekara verimi 1200-1300 

kg‟dır. 

    

Resim 3.7: Gold Nugget çeĢidi 

 Tanaka: Geççi, meyveleri oldukça iri, pembe portakal renkli, gösteriĢli ve 

lezzetlidir. TaĢınmaya ve karaleke hastalığına dayanıklı, kendine verimli bir 

çeĢittir. 15-20 yaĢlı bir bahçenin dekara verimi 1000-1200 kg‟dır. 
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Resim 3.8: Tanaka çeĢidi 

 Hafif çukur göbek: Erkenci bir çeĢit olup orta irilikte, pembe portakal renkli, 

gösteriĢli, çok lezzetli, tatlı meyvelere sahiptir. TaĢınmaya kısmen uygun, 

karaleke hastalığına dayanıklı, kendine verimli bir çeĢittir. 15-20 yaĢlı bir 

bahçenin dekara verimi 1000-1200 kg‟dır. 

 

Resim 3.9: Hafif çukur göbek çeĢidi 

 Sayda: Erkenci bir çeĢittir. Ġri, pembe-portakal renkli, çok tatlı ve lezzetli 

meyvelere sahiptir. TaĢınmaya ve karaleke hastalığına orta derecede dayanıklı 

bir çeĢittir. Dekara verim 1000-1200 kg‟dır. 

     

Resim 3.10: Sayda çeĢidi 



 

 72 

 Yuvarlak çukur göbek: Orta mevsimde olgunlaĢır. Ġri, sarı portakal renkli, 

gösteriĢli ve çok lezzetlidir. TaĢınmaya dayanıksız, karaleke hastalığına orta 

derecede dayanıklı, kendine göre kısmen verimli bir çeĢittir. Dekara verim 700-

800 kg‟dır. 

 

Resim 3.11: Yuvarlak çukur göbek çeĢidi 

 Uzun çukur göbek: Orta mevsimde olgunlaĢır. Meyveleri iri, açık sarı renkli, 

gösteriĢli ve çok lezzetlidir. TaĢınmaya dayanıksız, karaleke hastalığına orta 

derecede dayanıklı, kendine kısır bir çeĢittir. Dekara verim 600-700 kg 

civarındadır.  

 

 

Resim 3.12: Uzun çukur göbek çeĢidi 

 



 

 73 

3.2. Yenidünyanın Ekolojik Ġstekleri  
 

3.2.1. Ġklim Ġstekleri 
 

Yenidünya subtropik iklim kuĢağında yetiĢen her dem yeĢil bir meyve türüdür. Hava 

sıcaklığının donma noktasının altına düĢmediği sıcak ılıman iklim, yenidünya yetiĢtiriciliği 

için en uygun iklimdir. -3°C‟de çiçekler ve meyveler zarar görmeye baĢlar. Zararlanmada 

düĢük sıcaklığın Ģiddeti kadar devam süresi de önemlidir. DüĢük sıcaklığın 2-3 saatten fazla 

devam etmesi hâlinde, meydana gelecek zararlanmalar da fazla olur. Ayrıca meyvenin 

olgunlaĢma dönemi olan nisan, mayıs aylarında, yaz sıcaklarının erken baĢlaması ve hava 

sıcaklığının 30°C‟nin üzerine çıkması, meyveler üzerinde güneĢ yanıklarının meydana 

gelmesine neden olur. Bunların yanı sıra, çiçeklenme ve meyve büyüme dönemlerinde, hava 

nisbi neminin % 70‟den fazla olması karaleke hastalığını artırır.  ġiddetli rüzgâr, tozlanma ve 

döllenme üzerinde olumsuz etki yaparak verimi azaltır. 

Akdeniz Bölgesi uygun ekolojisi nedeniyle yenidünya yetiĢtiriciliği için diğer 

bölgelere oranla daha uygundur. 

 

3.2.2. Toprak Ġstekleri  
 

Yenidünya yetiĢtiriciliği için iyi drene edilmiĢ, derin, organik maddece zengin, killi-

kumlu, gevĢek, reaksiyonu nötr topraklar tercih edilmelidir. 

 

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

seviyesi 1.5-2 m olan topraklar yetiĢtiriciliğe uygundur. 

 

3.3. Yenidünyanın Çoğaltılması 
 

3.3.1. Anaçları 

 
Yenidünya fidanı üretiminde, anaç olarak yenidünya çöğürü kullanılmaktadır. Ancak, 

ayva ve akdiken  anaçlarının da kullanıldığı bilinmektedir. 

 

3.3.2. Fidan Üretimi 

 
Yenidünyalar; genel olarak tohum, aĢı, hava daldırması ve çelikle çoğaltılır. Ancak 

yenidünyaların çoğaltılmasında en çok uygulanan yöntem aĢılamadır. Daha çok göz ve 

kalem aĢısı kullanılır. 

 

Yenidünya çöğürü yetiĢtirmek için olgun meyvelerden çıkarılan çekirdekler yıkanarak 

bekletilmeden doğrudan polietilen torbalara veya daha sonra torbalara ĢaĢırtılmak üzere hafif 

kumlu tohum tavalarına ekilmelidir. 

 

Tohumlar hemen ekilmeyecekse yıkanıp dezenfekte edilerek naylon torbalar içinde ve 

buzdolabı sıcaklığında çimlenme yeteneklerini kaybetmeden dokuz ay süre ile saklanabilir. 
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Ekilen tohumlar 1,5-2 ay sonra çıkmaya baĢlar. Bu çöğürler ertesi ilkbaharda 

ĢaĢırtılmaya hazır duruma gelir. Çöğürlerin, güneĢin yakıcı etkilerinden korunması için yarı 

gölgelikler altında muhafaza edilmesi gerekir. 

 

Çöğürler tohum ekiminden 1,5-2 yıl sonra çapları 1-1,5 cm olduğunda aĢıya hazır hâle 

gelir. AĢılar ilkbahar ve sonbahar döneminde yapılabilir. Ġlkbaharda sürgün aĢı olarak 

yapılacaksa en uygun aĢı zamanı, iklim Ģartlarına göre değiĢmekle beraber mart ayı 

baĢlarından mayısın 3. haftasına kadar olan devredir.  Sonbahar aĢıları ise tutma oranları 

ilkbahar aĢılarına göre daha düĢük olmakla birlikte eylül sonu ile ekim ve kasım aylarında 

yapılmalıdır.  

 

Göz aĢısı olarak „T‟ aĢısı, yongalı aĢı ve yama aĢı kullanılır. Yenidünya fidanı 

yetiĢtirilmesi, dikkat bilgi ve uzun zaman gerektiren bir iĢtir. 

   

 

Resim 3.13: Dikime hazır tüplü fidanlar 
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3.4. Bahçe Kurulması 
 

3.4.1. Arazi Hazırlığı 

 
Toprağın yapısına göre, bahçe tesisinden 1 veya 2 yıl önce yeĢil gübreleme faydalıdır. 

Ayrıca, dikimden önce pullukla sürülmeli, krizma edilmelidir. 

 

Yenidünya bahçesi tesis edilirken kıĢ aylarında soğuk, yaz aylarında ise sıcak 

kurutucu rüzgârların zararlarından korunmak amacıyla bahçe tesisinden önce rüzgâr kıran 

kurulmalıdır. 

 

Bahçe tesisinde pazarlama yönünden amaca uygun çeĢitlerin seçimi kadar tozlayıcı 

çeĢitlerin seçimi ve bunların uygun Ģekilde yerleĢtirilmesi de önemli bir konudur. Uzun 

çukur göbek, hafif çukur göbek, akko XIII, gold nugget gibi çeĢitler tozlayıcı olarak 

kullanılabilir. Amaca uygun bir çeĢidin tozlayıcı olarak kullanılması hâlinde, iki sıra ana 

çeĢide bir sıra tozlayıcı yeterlidir. 

 

Kapama bahçe tesisinde, erkenci çeĢitlerin seçimi önemli olmakla birlikte pazarlama 

kolaylığı yönünden farklı zamanlarda olgunlaĢan çeĢitleri bir arada bulundurmak faydalıdır. 

Böylece hasat zamanında sıkıĢıklık olmayacağından olgunlaĢan meyvelerin düzenli Ģekilde 

pazarlanması mümkün olur. 

      
3.4.2. Fidan Dikimi 

 

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

tanaka, hafif çukur göbek, gold nugget gibi çeĢitler için 7 x 7 m, akko XIII, sayda, yuvarlak 

çukur göbek, uzun çukur göbek gibi geniĢ taçlı yayvan büyüyen çeĢitler için ise 8 x 8 m‟dir. 

Ancak yetiĢtiricilikte tek çeĢitle kapama bahçe tesisi, ürün emniyeti yönünden tavsiye 

edilmediğinden karıĢık çeĢitlerle bahçe tesisinde 8 x 8 m dikim aralığı uygundur. 

 

Kullanılan dikim Ģekli genellikle kare dikimdir. Fidan yerleri iĢaretlenip üçlemesi 

yapıldıktan sonra 60 cm derinliğinde ve 60 cm geniĢliğinde çukurlar açılır. Dikim sırasında, 

çukurun hacmine göre 10 kg civarında yanmıĢ çiftlik gübresi, çukur toprağına 

karıĢtırılmalıdır. Dikim sırasında fidan torbada ise torbadan yere geçen kökler ve fazla kökler 

makasla kesilmelidir.  

 

Dikim seviyesi, fidanın üst toprak seviyesi, arazi seviyesinden 5 cm yukarıda kalacak 

Ģekilde ayarlanmalıdır. Dikimden sonra vakit geçirilmeden can suyu verilmeli ve fidan 

gövdeleri, yağmurdan etkilenmeyen kâğıtlarla sarılmalıdır. 

 

Fidan dikimi, kıĢları ılık geçen yerlerde sonbaharda, kıĢı nispeten serin geçen 

bölgelerde ise ilkbaharda yapılmalıdır. 
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3.5. Yenidünyanın Yıllık Bakım ĠĢleri  
 

3.5.1. Toprak ĠĢlemesi  
 

KıĢ ayları boyunca yabani otlar ile kaplı toprak ilkbaharda köklere zarar vermeyecek 

Ģekilde yüzlek olarak sürülmelidir. Daha sonra toprak otlandıkça sonbahara kadar yüzlek 

olarak toprak iĢlemeye devam edilmelidir. 

 

3.5.2. Sulama  
 

Ġklim ve toprak çeĢidine göre nisan ayından ekim ayına kadar 7-10 gün aralıklarla 

fidanın kök derinliği olan 30-50 cm‟yi ıslatacak miktarda sulama yapılmalıdır. YetiĢkin 

yenidünya bahçesi için ise en uygun sulama Ģekli tava yöntemidir. YağıĢların sona erme 

zamanı göz önüne alınarak sulamaya nisan, mayıs aylarında baĢlanmalı, hava ve toprağın 

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

 

3.5.3. 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. 

 

Bunun mümkün olmadığı durumlarda gübreleme Ģu Ģekilde yapılmalıdır. 

 

 I. yıl: Fidan baĢına yılda toplam 150 g amonyum sülfat, her sulamada bir fidan 

baĢına 25 g amonyum sülfat olarak verilmelidir. 

 

 II. yıl: Fidan baĢına yılda toplam 300 g amonyum sülfat, Ģubat-temmuz ayları 

arası dört defa da sulamayla birlikte verilmelidir. 

 

 III. yıl: Fidan baĢına toplam 500 g amonyum sülfat Ģubat-temmuz aylarında 

dört defa da sulamayla birlikte verilmelidir. 

 

 4-6 yaĢlı ağaçlar için: Temmuz ayında 400-800 g, kasım ayında 100-200 g ve 

Ģubat ayında 100-200 g amonyum sülfat, ağustos-eylül aylarında 135-225 g triple 

süper fosfat, ağustos-eylül aylarında 120-240 g potasyum sülfat uygulanmalıdır. 

 

 7-12 yaĢlı ağaçlar için: Temmuz ayında 1300-2000 g, kasım ayında 500-750 g ve 

Ģubat ayında 500-750 g amonyum sülfat, ağustos-eylül aylarında 275-325 g triple 

süper fosfat, yine ağustos-eylül aylarında 360-540 g potasyum sülfat 

uygulanmalıdır. 

 

 12 yaĢtan büyük ağaçlar için: Temmuz ayında 2000 g, kasım ayında 1000 g ve 

Ģubat ayında 1000 g amonyum sülfat, ağustos-eylül aylarında 400 g triple süper 

fosfat, yine ağustos-eylül aylarında 600 g potasyum sülfat uygulanmalıdır. 
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3.5.4. Budama  
 

Fidana çanak Ģeklinin verilebilmesi için fidanların geliĢme durumlarına göre araziye 

dikimden bir veya iki yıl sonra ortadaki ana doruk dal dibinden kesilerek çıkarılır. Ana doruk 

dal alınarak fidana üç veya dört dallı çanak Ģekli verilmesi, ağacın fazla boylanmaması, 

dolayısıyla hasat kolaylığı sağlanması yönünden uygundur. Taç yüksekliği 65-75 cm 

olmalıdır. Ana gövdeden sürmüĢ yan dallardan ağaca iyi bir taç yapabilecek ve aralarında 

yaklaĢık olarak aynı açı oluĢturacak durumdaki üç veya dört 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 Ģekilde kesilir. 

 

Sonraki yıllarda budanan dallar üzerinde süren sürgünlerden ağacın merkezini çok 

sıkıĢtırmayacak ve dengeli bir taç oluĢturacak Ģekilde iki veya üç tanesi bırakılır. Geriye 

kalan sürgünler ve aĢı noktasının üzerinde oluĢan sürgünler temizlenir. Daha sonraki yıllarda 

ağacın büyümesine fazla müdahale edilmez. En uygun budama zamanı mart ayıdır. 

 

3.5.5. Seyreltme 

 
Yenidünyalarda pek uygulanmayan bir iĢlemdir. Ancak iri meyve elde edilmesi 

isteniyorsa çiçeklenme döneminde mekanik ya da kimyasal yolla veya küçük meyveler 

oluĢtuğunda mekanik yolla seyreltme yapılabilir. Ayrıca olgunlaĢan meyveler bekletilmeden 

hasat edilir. 

 

3.5.6. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele  
 

Yenidünyanın en önemli ve hemen hemen tek hastalığı karalekedir. Hastalık ile 

mücadele edilmez ise ağaçlar giderek verimden düĢer, çıplak, verimsiz hâle gelir. Karaleke 

ile mücadelede ilk olarak kültürel önlemlere dikkat edilmelidir. Bunun için budama artıkları 

ve bir yıl önceden kalan mumya meyveler toplanmalı ve yakılmalıdır. 

 

En önemli zararlıları sarı ağaç kurdu ve yaprak bitleridir. 
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Resim 3.14: Yapraklarda yaprak biti zararı 

3.6. Yenidünyanın Hasat ve Muhafazası 
 

3.6.1. Hasat 
 

Yenidünyalar genellikle aĢılandıktan 2-3 yıl sonra meyve vermeye baĢlar. 10-12 

yaĢlarında ekonomik verime geçer ve 23-25 yaĢlarında en yüksek verim elde edilir. 30 

yaĢından sonra ekonomik ömürleri sona erer. Ancak ağacı 60 yıl kadar yaĢayabilir. 

          Ağaç baĢına verim, çeĢide, ağacın yaĢına, iklim ve bakım koĢullarına bağlı olarak 

değiĢiklik gösterebilir. YetiĢkin bir ağaçtan 50-120 kg arasında verim alınır. 

Yenidünya meyveleri mart-nisan aylarından, haziran ayına kadar olan dönemde 

olgunlaĢır. 

Hasat edilecek yenidünya meyvelerinin çeĢide has normal büyüklük ve rengini almıĢ 

olması gerekir.  

 

En uygun hasat Ģekli, meyve üzerinde 2-3 mm sap kalacak Ģekilde makasla kesilerek 

yapılan hasattır.  
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Resim 3.15: OlgunlaĢmamıĢ meyveler 

   

Resim 3.16: OlgunlaĢmıĢ meyveler 
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Resim 3.17: Yeni hasat edilmiĢ meyveler 

 

Resim 3.18: Hasat zamanı gecikmiĢ meyveler 

3.6.2. Sınıflandırma 
 

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

ve gösteriĢli meyveler seçilerek yaralanmadan kutulara yerleĢtirilmelidir. 

 

3.6.3. Ambalajlama 
 

Ambalajlamada, küçük karton kutular veya plastik kasalar 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.  

 

     

Resim 3.19: AmbalajlamıĢ ve satıĢa hazır meyveler 
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3.6.4. Muhafaza 
Yenidünya, meyve özellikleri nedeniyle depolanmaya pek uygun değildir. Ġyi 

ambalajlanmıĢ olarak nispeten serin yerlerde (10-13 ºC‟de) çeĢitlere bağlı olarak 1-5 gün 

süreyle muhafaza edilebilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tekniğine uygun yenidünya yetiĢtirmek için aşağıda verilen işlem basamaklarını 

uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Piyasa araĢtırması yapınız. 
 Bölgenize ve pazara uygun çeĢitleri 

seçiniz. 

 ÇeĢitleri tespit ediniz. 
 Meyve özelliklerini öğreniniz. 

 Erkenci  veya geççi çeĢide karar veriniz.  

 Yenidünyanın botanik özelliklerini 

belirleyiniz. 

 Ağaç yapısını öğreniniz. 

 Dal ve yaprak özelliklerini tespit ediniz. 

 Çiçek ve döllenme biyolojisi 

özelliklerini öğreniniz. 

 Yenidünyanın iklim isteklerini 

belirleyiniz. 

 Bölgenin ilk ve son tarihlerini tespit 

ediniz. 

 YetiĢtirme ortamının fazla nemli 

olmasını önleyiniz. 

 Bölgenin uzun yıllar sıcaklık ve yağıĢ 

ortalamalarını tespit ediniz. 

 Yenidünyanın toprak isteklerini 

belirleyiniz. 

 Toprak tahlili yaptırınız. 

 Drenaj sistemini yapınız. 

 Yenidünya fidanı üretiniz. 

 Hangi aĢı yöntemi ile fidan 

üreteceğinize karar veriniz. 

 Fidanların sağlıklı olmasını sağlayınız. 

 Mümkünse tüplü fidan kullanınız. 

 Araziyi dikime hazırlayınız. 

 Arazinin çevresini kapatınız. 

 BaĢka bitki artıklarını araziden 

temizleyiniz. 

 Toprağı derin sürünüz.  

 Dikim yerlerini iĢaretleyiniz. 

 Sıraları düzgün oluĢturunuz.  

 Fidanların dikim aralıklarını 

belirleyiniz. 

 Fidan çukurlarını açınız. 

 Çukurları mümkün olduğunca geniĢ 

açınız. 

 Çukurları dikimden önce açınız.  

 Fidanları dikiniz. 

 Dikim zamanını iyi ayarlayınız. 

 Fidanları derin dikmeyiniz. 

 Fidanların diplerini iyice sıkıĢtırınız. 

 Tozlayıcı çeĢitleri düzenli dikiniz. 

 Sulama yapınız. 

 Can suyunu veriniz. 

 Sulama sistemini iyi oluĢturunuz. 

 Sulamayı zamanında yapınız. 

 Sulamayı sabah ve akĢam serinliğinde 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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yapınız. 

 Özellikle karık sulamada kök boğazına 

su gelmemesine dikkat ediniz. 

 Toprağı iĢleyiniz. 

 Çapalamayı zamanında yapınız. 

 Bitkilere zarar vermeyiniz. 

 Yabancı otlarla mücadele ediniz.                           

 Budama yapınız. 

 Budamayı zamanında yapınız. 

 Budama artıklarını araziden 

uzaklaĢtırınız. 

 Ağaçlar üzerinde fazla yara açmayınız. 

 Meyve tutumunu artırıcı iĢlemler 

yapınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Çiftlik gübresini sonbaharda bolca verip 

hemen toprağa karıĢtırınız. 

 Toprak analizine göre atılması gereken 

gübre çeĢit ve miktarını tespit ediniz. 

 Taze çiftlik gübresi kullanmayınız. 

 Suni gübreleri zamanında ve dengeli 

kullanınız. 

 Fazla azotlu gübrelemeden kaçınınız. 

 Fosforlu ve potasyumlu gübrelemeye 

özen gösteriniz. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Ġlaçları dozunda ve zamanında 

kullanınız. 

 Kültürel mücadeleye özen gösteriniz. 

 Mümkün oldukça hormon 

kullanımından kaçınınız. 

 Meyveleri hasat yapınız. 

 Hasadı pazar isteklerine göre zamanında 

yapınız. 

 ÇeĢidin alabileceği meyve iriliğini iyi 

öğreniniz. 

 Meyveleri kısa saplı olarak hasat ediniz. 

 Hasat için makas kullanınız. 

 Hasat edilen meyveleri zedelemeyiniz.  

 Hasadı günün sıcak saatlerinde 

yapmayınız. 

 Ağaçlara zarar vermeyiniz. 

 Meyveleri sınıflandırınız. 

 Meyveleri standardına uygun olarak 

sınıflandırınız. 

 Meyvelerin temiz olmasına özen 

gösteriniz. 

 Meyveleri ambalajlayınız. 

 Ambalaj malzemelerinin temiz ve 

sağlam olmasına özen gösteriniz. 

 Pazarın istediği tipte ambalaj kullanınız. 

 Meyveleri üst üste fazla sıkıĢtırmayınız. 
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 Meyveleri muhafaza ediniz. 

 Muhafaza yerinin temiz ve düzenli 

olmasına özen gösteriniz. 

 Muhafaza yerinde koku yayıcı 

maddelerin bulunmasını engelleyiniz. 

 Usulüne uygun nem ve sıcaklıkta 

bekletiniz. 

 Depolarda hava sirkülasyonu sağlayınız. 

 Aralarda çürüyenler olursa hemen 

ayıklayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Bölgenize ve pazara uygun çeĢitleri seçtiniz mi?   

2 Bölgenin ilk ve son tarihlerini tespit ettiniz mi?   

3 Toprak tahlili yaptırdınız mı?   

4 Sonbaharda toprağı derin sürdünüz mü?   

5 Sıraları düzgün oluĢturdunuz mu?   

6 Tozlayıcı çeĢitleri düzenli olarak dağıttınız mı?   

7 Fidanların köklerini iyice sıkıĢtırdınız mı?   

8 Fidanların aĢı noktalarını açıkta bıraktınız mı?   

9 Budamayı zamanında yaptınız mı?   

10 Suni gübreleri zamanında ve dengeli kullandınız mı?   

11 Ġlaçları dozunda ve zamanında kullandınız mı?   

12 Meyve hasadında makas kullandınız mı?   

13 Meyvelerin olgunluk zamanlarını tam olarak tespit ettiniz mi?   

14 Pazarın istediği tipte ambalaj kullandınız mı?    

15 
Muhafaza yerinde koku yayıcı maddelerin bulunmasını 

engellediniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (….) Yenidünya meyveleri mart-haziran ayları arasında olgunlaĢır.  

2. (….) Yenidünya tamamen kendine verimlidir.  

3. (….) DüĢük sıcaklıklar, yenidünya yetiĢtiriciliğini sınırlayan en önemli 

faktörlerdendir.  

4. (….) Yenidünyaların en uygun budama zamanı mart ayıdır.  

5. (….) Yenidünya meyveleri el ile hafifçe çevrilerek toplanmalıdır.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 
Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak üvez 

yetiĢtiriciliği yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bölgenizde üvez üretimi yapan iĢletmeleri geziniz. 

 Üvezin bitkisel özelliklerini inceleyiniz. 

 Üvezin üretim iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Üvezin bakım iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Üvezin hasat ve muhafaza iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. ÜVEZ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
 

4.1. Üvezin Özellikleri 
 

4.1.1. Üvezin Önemi 
 

Anavatanı Finlandiya olup rosaceae familyasına ait yabani bir meyvedir. Ülkemizde 

doğal olarak bulunan üvezlerin çoğunluğu; hem kuraklığa hem de hava kirliliğine dayanıklı 

türlerden oluĢur.  Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetiĢtirilmektedir. Ağustos ve eylül 

aylarında hasat edilen meyvenin Türkiye'de on bir türü bulunmaktadır. OlgunlaĢmamıĢ 

meyveleri küçük kırmızı taneler Ģeklinde salkımlar üzerinde bulunmaktadır.  

 

Üvez (Sorbus aucuparia) meyvesi, hasat edildiğinde yapısındaki yüksek düzeydeki 

fenolik bileĢikler nedeniyle tüketilemeyecek kadar buruk bir tada sahiptir. Bu meyvelerde 

olgunlaĢma ile fenolik madde yapısında bazı değiĢiklikler olmakta meyve zaman içinde 

yenilebilir bir hâle gelmektedir.  

 

Meyve, yapısındaki yüksek orandaki fenolik maddelerin yanı sıra önemli düzeylerde 

Ģeker, karotenoid bileĢikler ve C vitamini de içermektedir. Ġdrar söktürücüdür. Kabızlığı 

önlemek için kullanılır. Tansiyon düĢürücüdür. Regl kanaması azlığını giderir. 

 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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4.1.2. Morfolojik Özellikleri 
 

4.1.2.1. Habitus 
 

Üvez cinsi (Sorbus L.); kıĢın yaprağını döken, farklı boylarda (3-25 m.), gülgiller 

(rosaceae) ailesine ait, çalı ya da orman ağacıdır. En yaygın türü olan kuĢ üvezi yamaçlarda 

ve çalılık yerlerde yetiĢir. Yabani üvez, ova ve yamaçlardaki ağaçlar arasında dağınık olarak 

bulunmaktadır. Üvez adı verilen meyvesi, muĢmula gibi olgunlaĢtığında yenir. 

  

  

Resim 4.1: Habitus 

4.1.2.2. Kök 

 
Üvez, yayvan kök sistemine sahiptir. 

 
4.1.2.3. Gövde ve Dallar 

 
Ağaç, ağaççık veya çalı formunda bulunur.  20-25 m kadar boylanabilir. 
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4.1.2.4. Yaprak 
 

Yaprak ayası genelde sade veya tek tüysü iken bazılarında yarı tüysü denilebilecek 

Ģekildedir. Üst yüzü yeĢil, alt yüzü gri renklidir. Sonbaharda kızarıp sararır, turuncu veya 

koyu kırmızı renklere döner ve daha sonra dökülür. 

 

  

Resim 4.2: Yaprak 

4.1.2.5. Çiçek 
 

Beyaz, ender olarak da pembe renkte, bileĢik yalancı Ģemsiye Ģeklindedir. Erkek ve 

diĢi organlar aynı çiçekte (erselik) bulunur. 
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Resim 4.3: Çiçek 

4.1.2.6. Meyve 
 

Meyveler yalancı meyve tipinde, küre veya armut Ģeklindedir. YeĢilimsi sarı veya 

kırmızımsı-esmer renkli olup buruk lezzettedir.   
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Resim 4.4: Meyve 

4.1.2.7. Tohum 
 

Tohumlar aynı yılın üretim çalıĢmalarında kullanılacaksa hiç bekletilmeden meyveler 

bıçakla dikkatlice kesilir ve tohumlar serbest kalır. Serbest kalan tohumlar suda iyice yıkanır. 

 

Depolanacak tohumlar ise daha ekonomik olan diğer bir yöntemle çıkartılır. Toplanan 

meyveler sıcak bir yere serilir ve iyice olgunlaĢması hatta hafif fermantasyona uğramaları 

sağlanır. Ardından iyice yumuĢayan meyveler ezilerek 1-2 gün oda sıcaklığında suda 

bekletilir. Sonra tohumların geçemeyeceği eleklerde basınçlı su altında meyve etleri 

uzaklaĢtırılarak tohum elde edilir. Gölge ve rüzgâr almayan bir yerde iki üç gün kurutulan 

tohumlar suda yüzdürülerek boĢ ve sağır tohumlar uzaklaĢtırılır. Ardından tekrar kurutularak 

ağzı kapalı kaplara alınan tohumlar; 1°C sıcaklıkta üç yıl, -8 °C sıcaklıkta 5-10 yıl 

saklanabilir.  

 

Üvez tohumlarının 1000 tane ağırlığı; türlerine göre 14-30 gr arasındadır. 

 

Üvez meyvelerinin içerdiği bazı kimyasallar doğrudan çimlenmeyi  engeller. Tohum 

kabukları mekanik olarak embriyonun su ve gaz alıĢveriĢini engellediği gibi embriyonun 

büyümesi ve uzamasına da direnç gösterir. Embriyodan kaynaklanan çimlenme engeli, 

embriyonun dinlenme ihtiyacından kaynaklanır.  

 

Üvez tohumlarının çimlenme engelinin giderilmesinde baĢarılı sonuç alabilmek için 

meyve etinden, kabuktan ve embriyodan kaynaklanan çimlenme engellerinin birlikte 
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giderilip uygun çimlenme sıcaklığının sağlanması gerekir. Aksi taktirde ya yeterli sonuç 

alınamaz ya da hiç çimlenme gerçekleĢmez. 

 
4.1.3. ÇeĢitleri 
 

Ülkemizde en fazla yetiĢtiriciliği yapılan üvez türleri:  

 

 S. domestica L. (Üvez): Meyveleri ticari olarak tüketilir. 20 m‟ye kadar boy, 1 

m‟ye kadar çap yapabilen, dolgun gövdeli bir ağaçtır. YayılıĢ alanı içerisinde 

kuraklığa oldukça dayanıklıdır. Gençliğinde gölgeye dayansa da ıĢık ağacıdır. 

Kök sistemi kazıktır. Kalkerli topraklar üzerinde iyi geliĢir. Genelde deniz 

kenarından orta yüksekliklere kadar (1000-1300 m) yayılır. Aynı zamanda 

kerestesi çok makbuldür. 

 

Ülkemizde daha çok Marmara Bölgesi, Orta ve Batı Karadeniz Bölgesi, Ġç 

Anadolu'nun kuzeyinde yaygındır. Bunun yanında Ġç Ege, Göller Bölgesi ve Hatay 

Bölgesi‟nde de bulunur. Ġri bir erik büyüklüğüne ulaĢan, sarımtırak kırmızı renkli ve üzeri 

kırmızı benekli meyveleri çok estetiktir. Sonbaharda yaprakları meyveleri gibi sarı-kırmızı 

renk alarak doyumsuz manzaralar oluĢturur. Kerestesinin çok değerli olması yanında, doğal 

yetiĢme alanında sosyal ormancılık açısından son derece önemli bir ağaçtır. Önemli bir 

peyzaj bitkisidir. 

 

Resim 4.5: S. domestica L. (Üvez) 

 S. aucuparia L. (KuĢ üvezi): 15-20 m boylanabilen bir orman ağacıdır. Özel 

bir toprak ve iklim isteği yoktur. Kurak ibreli ormanlarda yetiĢebildiği gibi 

nemli-ılıman yapraklı ormanlarda da yetiĢebilir. Gölgeye oldukça dayanıklı bir 

türdür. Ülkemizin Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Bölgeleri hariç tamamında 

yetiĢir. Genelde 800-2800 metreler arasında yayılan yüksek dağ ormanlarının 

ağacıdır. Meyveleri kırmızı olup yaprakları sonbaharda kıpkırmızı manzaralar 
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oluĢturur. Odunu değerli olmamakla birlikte önemli bir odun ham maddesidir. 

YayılıĢ alanı içerisinde biyolojik çeĢitliğin geliĢmesi açısından oldukça fazla 

öneme sahiptir. Yeni kurulacak ormanlara belirli oranda karıĢtırılmasında yarar 

vardır. Ülkemizin her yerinde peyzaj uygulamalarında kullanılabilir. 

 

Resim 4.6: S. aucuparia L. (KuĢ üvezi) 

 S. umbellata fritsch. (Ak üvez): 6-7 metre boylanan, ülkemizin tamamında 

700 metre ile yüksek dağ ormanlarının kır sınırı arasında yayılan küçük 

ağaçlardır. YayılıĢ alanında bulunan diğer orman ağaçlarının tamamı ile 

karıĢıma girer. Kuraklığa dayanıklı, ıĢık ağaçlarıdır. Özellikle balta, kürek, 

kazma sapı ve kağnıların dingil imalatı amacıyla yoğun alarak tahribata 

uğramıĢtır. Meyveleri yöre insanı tarafından besin olarak tüketilir ve tıbbi 

amaçla kullanılır. Özellikle yüksek dağların taĢlık kayalık alanlarında ve 

hareketli taĢların bulunduğu akıntı alanlarında   toprak muhafaza amaçlı 

kullanılabilir. Sonbaharda sapsarı manzaralar oluĢturur. Ülkemizin her yerinde 

peyzaj uygulamalarında kullanılabilir. 

 

Resim 4.7: S. umbellata fritsch. (ak üvez) 
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 S. torminalis crantz (Akçaağaç yapraklı üvez, geyicek elması): Akçaağaç 

yapraklı üvez, Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç, ülkemizin tamamına yayılan, 

cinsin en fazla boylanan türüdür. Bu tür, 25 m boya, 75 cm çapa ulaĢabilen 

görkemli bir orman ağacıdır. Olgun meyveler, kırmızımtırak kahve renktedir. 

 

Resim 4.8: S. torminalis crantz (akçaağaç yapraklı üvez, geyicek elması) 

4.2. Üvezin Ekolojik istekleri 
 

Özel bir iklim ve toprak isteği yoktur. Kurak bölgelerde  yetiĢebildiği gibi nemli-

ılıman bölgelerde de yetiĢebilir. Genelde 800-2800 metreler arasında yayılan yüksek dağ 

ormanlarının ağacıdır. 
 

Üvez üretmek amacıyla arazi yeri seçilirken türün ekolojik isteklerinin göz önüne 

alınması, aynı zamanda çalıĢmaların ekonomik olması önemlidir. Toprak reaksiyonu 6.0-8.0 

arasında, organik madde içeriği % 3-4 olan ve kumlu balçık topraklara sahip alanlar 

seçilmelidir. 

 

4.3. Üvezin Çoğaltılması 
 

4.3.1. Anaçları  
 

Üvezin kültüre alınmıĢ belirgin çeĢitleri olmadığından üretimi tohumla yapılmaktadır. 

Bu nedenlerde aĢı kullanılmadığından anaç yetiĢtirme gibi bir zorunluluğu yoktur. Doğadaki 

yabani çeĢitlerin hepsi de yetiĢtirildiği toprak Ģartlarına göre anaç olarak 

kullanılabilmektedir.  

 
4.3.2. Fidan Üretimi    
 

Meyveden çıkartılan tohumlar türlere göre 5-15 gün arası suda bekletilip hemen ekilir 

ya da doğal koĢullarda katlamaya alınır. Doğal koĢullarda katlamaya alınan tohumlar erken 

bahara kadar geçen süreçte ekilebilir. Tohumların birçoğu daha katlama esnasında 



 

 95 

çimlenmeye baĢlar. Üvez tohumları çok düĢük sıcaklık değerlerinde çimlenir ve toprak 

sıcaklığı 6°C‟yi bulduğunda ise toprak yüzeyine çıkmaya (sürme) baĢlar. 

 

4.3.2.1. Tüplü Fidan Üretimi 
 

Üvezlerle yetiĢtirilmesi düĢünülen alanların kuraklık ve Ģiddetli soğuk gibi birçok 

ekstrem özellikler içermesi önemli bir sıkıntıdır. Üvezlerin kazık kök sistemi geliĢtirmesi, 

kesilen kazık kök sistemini tekrar etkinleĢtirmekte zorluk çekmesi, yaĢam alanlarında 

yetiĢtirme döneminin sınırlı olması gibi nedenlerle üvezlerde tüplü fidan üretimi zorunlu 

olmaktadır. Kazık kök sistemine sahip olmaları nedeniyle ekim yapılacak tüp derinliği 1  

yaĢlı fidanlarda 25 cm derinlikte, 2 yaĢlı fidanlarda 30 cm derinlikte  olmalıdır. 

 

Üvezler için ideal tüp harcı; % 10-15 3-5 mm ebatlı pomza, % 30-35 humus, % 45-50 

kumlu balçık toprak karıĢımıdır. Çok gözlü kaplarda üretilen fidanlarda ise % 85 organik 

malzeme, % 15 pomza kullanılır. Ekim uygulamasında her tüpe 2-3 adet tohum, 3-5 mm 

derinlikte ekilir. Çimlenen fidecikler ikinci yapraklarını çıkardıklarında ise tekleme 

uygulanır. 

  

   

Resim 4.9: Tüplü fidan 

Tüplü fidan üretiminde harç analizinin yapılması, gübreleme programının ona göre 

ayarlanması yararlıdır. Uygulama pratiğinde ise azot, gerekli hâllerde fosfor ve demir 

gübresi verilir. Ġlk gübreleme uygulaması fideciklerin kökleri 15 cm derinliğe ulaĢtığında 

baĢlar. Bunun içinde tüp baĢına 0.30 gram eĢ değer amonyum sülfat birer ay arayla üç dört 

seferde verilir. Demir, fosfor ve diğer gübreler harç analizi sonuçlarına göre uygulanır.  

 

4.3.2.2. Çıplak Köklü Fidan Üretimi 
 

Üvez tohumları genelde toplamayı takiben ekildiğinden ekim parsellerinde toprak 

iĢleme de zordur. Bu dönemde toprağın doğal koĢullarla tava gelmesi beklenemez. Bunun 

için ekim yapılacak parsellerde bir önceki yılın sonbaharında ve aynı yılın ilkbaharında 

tekniğine uygun olarak toprak iĢlemesi gerekir. Ġlkbaharda toprağa organik malzeme 
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takviyesi ve toprağın tavını tutacak Ģekilde sulama yapılmalıdır. Bu uygulama; biyolojik 

etkinliğin sürekliliğini sağladığı gibi ekim zamanında toprağın iĢlenmesini ve yastık 

yapımını da kolaylaĢtır. Zaten tavda olan toprak pullukla sürülür ve çapa makinesi 

geçirilerek kesekler kırılır. Ardından yastık makinesi geçirilerek 120 cm geniĢlikte yastıklar 

belirlenir ve yastık yolları küreklenerek yastık yüksekliğinin 25 cm olması sağlanır. 

Hazırlanan yastıklara, üretim alanına en yakın üvez ağaçlarının dibinden getirilmiĢ toprak 

yaklaĢık 0.5 cm kalınlıkta serilir. Tekrar çapalanır ve çapalamayı takiben tırmıklanarak 

tesviye edilir. Kapatma malzemesi olarak % 50 dere mili, % 50 humus karıĢımı hazırlanır. 

 

Üvez tohumlarının ekim derinliği türlere göre, 3 mm ile 5 mm arasındadır. Ekimler 

elle yapılır. Ekimi takiben üzerine kapatma malzemesi kapatılarak merdane ile sıkıĢtırılır. 

Bunun yanında kıĢ aylarında su geçirebilen ilave plastik örtü uygulaması da gerekir. Bu 

uygulama yoğun kıĢ yağıĢlarında tohumların yıkanmasını, kuĢ ve fare zararlarını engellediği 

gibi nemliliğin ve biyolojik etkinliğin devamını da sağlar. Yaz ve sonbahar ekimlerinde ilk 

ciddi yağıĢlara kadar 2-5 günde bir sulama uygulanır ve yağmurların baĢlamasından itibaren 

mart sonuna kadar ilave bir sulamaya ihtiyaç olmaz. KuĢ üvezi fidanı üretiminde ise ağustos 

ayına kadar % 50 gölgeleme uygulaması geliĢimi olumlu yönde etkiler. Diğer türlerde ise 

haziran, temmuz aylarında % 30 gölgeleme uygulamakta yarar vardır. 

Bahar ekimlerinde örtüleme ve gölgelemenin yanında, sık sulama yapılarak toprak 

sıcaklığının artması önlenmelidir. Geç sonbahar ve kıĢ ekimlerinde ise donlu günlerde 

parsellerin üzerinin plastik örtü ile örtülmesinde yarar vardır. Bir metrekareden türlere göre 

60-100 arası fidan elde edilir. Metrekareye ekilmesi gereken tohum miktarı, 5-10 g arasıdır. 

1 kg üvez tohumundan 15.000-25.000 adet arası fidan elde edilir. 

 

Resim 4.10: Çıplak köklü fidan üretimi 

Gübreleme mutlaka toprak analizi sonuçlarına göre yapılmalıdır. Analiz sonuçlarına 

göre verilecek azotlu gübrelerin iki üç seferde verilmesinde yarar vardır. Ġlk gübreleme 

uygulamasına, fidecik köklerinin 10-15 cm derinliğe ulaĢması ile baĢlanır. Fosfor, demir ve 

diğer gübrelerin verilmesi ise toprak analizlerinin sonucuna göre uygulanır. 
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Ekimi takiben sulama uygulaması ile birlikte fidanlıkta yabancı otlar geliĢmektedir. 

Yabancı otlar sonbahar ekimlerinde mutlaka kıĢ baĢında iĢ gücü kullanılarak sahadan 

uzaklaĢtırılır. Ayrıca kıĢ ve erken bahar aylarında iki kez yastık tamiri (kürekleme) 

yapılmalıdır. 

 

Çimlenmelerin baĢlaması ile birlikte geç donlara karĢı mutlaka önlem alınmalıdır. 

Bunun için yastıkların üzerine 10-12 mm çaplı inĢaat demirlerinden alçak tüneller tesis 

edilmeli onların üzeri ise telis veya aynı iĢlevi görecek baĢka malzemelerle kapatılmalıdır. 

Çimlenmeyi takiben yıl içerisinde iklim farklılıklarına bağlı olarak beĢ yedi kez rutin 

ot mücadelesi zamanında yapılır. Ayrıca mayıs ayında çapalama uygulanır. Sıradan sulama 

uygulanmasında tarla kapasitesi kadar su hava koĢullarına göre iki üç günde bir, en fazla 35 

cm derinliğe ulaĢacak Ģekilde verilmelidir. Yeterli sulama boy ve çap geliĢimini teĢvik eder. 

Metrekarede ağaç formlularda 100-120 adetten, çalı formlularda ise 150 adetten fazla 

fidanın bulunması hâlinde mutlaka seyreltme yapılır. 

 

Ġkinci yaĢa kalmıĢ fidanlarda bir kez kıĢ aylarında, bir kez de yaz aylarında olmak 

üzere iki kez kök kesimi uygulanır. 

 

Fidanlar yapraklarını tamamen döktükleri dönemde, mümkün olduğunca dikimden 

hemen önce sökülmelidir. Kuru ve soğuk rüzgârlar olmamalı, kapalı havalar tercih 

edilmelidir. Yastıklarda kök kesimi, toprağın tavda olduğu dönemlerde 30 cm derinlikte 

yapılmalı ve mutlak günlük olmalıdır. Tavlı topraktan sökülen fidanlarda kılcal kök kaybı en 

azdır. Özellikle seyrek büyümüĢ parsellerde bu durum daha da önemlidir. Sökülen fidanlar 

hemen rüzgâr almayacak Ģekilde sarılmalıdır. 

Çıplak köklü üvez fidanları; fidan çapı, kök ve tepe durumu göz önüne alınarak 

standartlara uygun ayrılır. Fidan kökleri 30 cm uzunlukta budanır. 

 

AyrılmıĢ fidanların kök boğazları aynı hizaya getirilerek kökler birbirine dönük olarak 

çift sıra ya da tek sıra ambalajlanır. Ambalaj esnasında köklerin kurumasını önleyecek ancak 

havalanmayı engellemeyecek önlemler alınır. Bu amaçla daha çok yosun kullanılır. Ambalaj 

bezi olarak telis kullanılmasında yarar vardır. Balyalar 500-1000 adet fidan içerecek Ģekilde 

hazırlanır. Ambalajı takiben fidanlar iyice sulanır. Fidanlar birkaç gün ambalajlı olarak 

kalacaksa mutlaka kapalı bir ortamda tutulmalı, balyalar tek sıra olarak dizilmeli ve günlük 

olarak sulanmalıdır. Nakil mutlaka kapalı ortamda yapılmalıdır. 

 

4.4. Bahçe Kurulması 
 

Üvez genellikle orman ağaçlandırmasında kullanılmaktadır. Bu nedenle özel olarak 

bahçe kurulmamaktadır. Meyveler bu ağaçlardan toplanarak değerlendirilmektedir.  
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Resim 4.11: Genç üvez ağaçları 
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Resim 4.12: Sonbaharda üvez ağaçları 

4.5. Üvezin Yıllık Bakım ĠĢleri 
 

Orman ağaçlandırılmasında kullanıldığından özel bir bakım iĢlemi (sulama, 

gübreleme, sulama, budama, seyreltme vb.) uygulanmamaktadır. Sadece bazı hastalık ve 

zararlılarla mücadele yapılmaktadır.  

Üvez tohumları soğukta çimlendiklerinden; kök çürüklüğü, çökerten gibi hastalıklara 

fazlaca yakalanmaz. Geç ilkbahar çimlenmelerinde kök çürüklüğü ve çökerten gibi 

hastalıklar gözükmekle birlikte drenajın iyi olması ve sulamanın dikkatli yapılması, 

gerektiğinde ilaçlama yapılması hâlinde önemli bir sorun yaratmaz. 

 

Mantar hastalıklardan önemli sayılabilecek zararlısı yoktur. Yine de karaleke, külleme 

gibi meyve hastalıklarına karĢı, hastalıklar gözükmeden iki veya üç kez önleyici ilaçlama 

yapılmasında yarar vardır. Bakırlı ilaçlarla kıĢ sonu ya da bahar baĢlangıcında ilaçlaması 

yapılmalıdır. 

 

Bunların dıĢında; kuĢlar, domuzlar, tavĢanlar, fareler, mayıs böcekleri, nematod, 

danaburnu, bazı yaprak tırtılları ve toprak kurtlarına karĢı önlem alınması yararlı olur.  

 

4.6. Üvezin Hasat ve Muhafazası 
 

Meyveler tohumların olgunlaĢmaya baĢladığı mümkün olan en erken dönemde 

toplanmalıdır. Çünkü meyveler olgunlaĢmaya baĢlar baĢlamaz kuĢlar ve diğer hayvanlarca 

hızla tüketilir.  
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Üvezlerde meyveleri küçük ağaçlardan merdiven yardımı ile elle teker teker 

koparılarak, boylu ve yüksek ağaçlarda ise ağaçlardan uzun makaslarla kesilerek toplanır. 

  

Resim 4.13: OlgunlaĢmamıĢ meyve 

  

  

Resim 4.14: OlgunlaĢmıĢ meyve 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tekniğine uygun üvez  yetiĢtirmek için aşağıda verilen işlem basamaklarını 

uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Piyasa araĢtırması yapınız. 
 Bölgenize ve pazara uygun çeĢitleri 

seçiniz. 

 ÇeĢitleri tespit ediniz. 
 Meyve özelliklerini öğreniniz. 

 Erkenci  veya geççi çeĢide karar veriniz.  

 Üvezin botanik özelliklerini belirleyiniz. 

 Ağaç yapısını öğreniniz. 

 Dal ve yaprak özelliklerini tespit ediniz. 

 Çiçek ve döllenme biyolojisi 

özelliklerini öğreniniz. 

 Üvezin iklim isteklerini belirleyiniz. 

 Bölgenin ilk ve son tarihlerini tespit 

ediniz. 

 YetiĢtirme ortamının fazla nemli 

olmasını önleyiniz. 

 Bölgenin sıcaklık ve yağıĢ 

ortalamalarını tespit ediniz. 

 Üvezin toprak isteklerini belirleyiniz. 
 Toprak tahlili yaptırınız. 

 Drenaj sistemini yapınız. 

 Üvezin fidanını üretiniz. 

 Hangi aĢı yöntemi ile fidan 

üreteceğinize karar veriniz. 

 Fidanların sağlıklı olmasını sağlayınız. 

 Mümkünse tüplü fidan kullanınız. 

 Araziyi dikime hazırlayınız. 

 Arazinin çevresini kapatınız. 

 BaĢka bitki artıklarını araziden 

temizleyiniz. 

 Toprağı derin sürünüz.  

 Dikim yerlerini iĢaretleyiniz. 

 Sıraları düzgün oluĢturunuz.  

 Fidanların dikim aralıklarını 

belirleyiniz. 

 Fidan çukurlarını açınız. 

 Çukurları mümkün olduğunca geniĢ 

açınız. 

 Çukurları dikimden önce açınız.  

 Fidanları dikiniz. 

 Dikim zamanını iyi ayarlayınız. 

 Fidanları derin dikmeyiniz. 

 Fidanların diplerini iyice sıkıĢtırınız. 

 Tozlayıcı çeĢitleri düzenli dikiniz. 

 Sulama yapınız. 
 Can suyunu veriniz. 

 Sulama sistemini iyi oluĢturunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sulamayı zamanında yapınız. 

 Sulamayı sabah ve akĢam serinliğinde 

yapınız. 

 Özellikle karık sulamada kök boğazına 

su gelmemesine dikkat ediniz. 

 Toprağı iĢleyiniz. 

 Çapalamayı zamanında yapınız. 

 Bitkilere zarar vermeyiniz. 

 Yabancı otlarla mücadele ediniz.                           

 Budama yapınız. 

 Budamayı zamanında yapınız. 

 Budama artıklarını araziden 

uzaklaĢtırınız. 

 Ağaçlar üzerinde fazla yara açmayınız. 

 Meyve tutumunu artırıcı iĢlemler 

yapınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Çiftlik gübresini sonbaharda bolca verip 

hemen toprağa karıĢtırınız. 

 Toprak analizine göre atılması gereken 

gübre çeĢit ve miktarını tespit ediniz. 

 Taze çiftlik gübresi kullanmayınız. 

 Suni gübreleri zamanında ve dengeli 

kullanınız. 

 Fazla azotlu gübrelemeden kaçınınız. 

 Fosforlu ve potasyumlu gübrelemeye 

özen gösteriniz. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Ġlaçları dozunda ve zamanında 

kullanınız. 

 Kültürel mücadeleye özen gösteriniz. 

 Mümkün oldukça hormon 

kullanımından kaçınınız. 

 Meyveleri hasat yapınız. 

 Hasadı pazar isteklerine göre zamanında 

yapınız. 

 ÇeĢidin alabileceği meyve iriliğini iyi 

öğreniniz. 

 Meyveleri kısa saplı olarak hasat ediniz. 

 Hasat için makas kullanınız. 

 Hasat edilen meyveleri zedelemeyiniz.  

 Hasadı günün sıcak saatlerinde 

yapmayınız. 

 Ağaçlara zarar vermeyiniz. 

 Meyveleri sınıflandırınız. 

 Meyveleri standardına uygun olarak 

sınıflandırınız. 

 Meyvelerin temiz olmasına özen 

gösteriniz. 

 Meyveleri ambalajlayınız. 
 Ambalaj malzemelerinin temiz ve 

sağlam olmasına özen gösteriniz. 
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 Pazarın istediği tipte ambalaj kullanınız. 

 Meyveleri üst üste fazla sıkıĢtırmayınız. 

 Meyveleri muhafaza ediniz. 

 Muhafaza yerinin temiz ve düzenli 

olmasına özen gösteriniz. 

 Muhafaza yerinde koku yayıcı 

maddelerin bulunmasını engelleyiniz. 

 Usulüne uygun nem ve sıcaklıkta 

bekletiniz. 

 Depolarda hava sirkülasyonu 

sağlayınız. 

 Aralarda çürüyenler olursa hemen 

ayıklayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Bölgenize ve pazara uygun çeĢitleri seçtiniz mi?   

2 Bölgenin ilk ve son tarihlerini tespit ettiniz mi?   

3 Toprak tahlili yaptırdınız mı?   

4 Sonbaharda toprağı derin sürdünüz mü?   

5 Sıraları düzgün oluĢturdunuz mu?   

6 Tozlayıcı çeĢitleri düzenli olarak dağıttınız mı?   

7 Fidanların köklerini iyice sıkıĢtırdınız mı?   

8 Fidanların aĢı noktalarını açıkta bıraktınız mı?   

9 Budamayı zamanında yaptınız mı?   

10 Suni gübreleri zamanında ve dengeli kullandınız mı?   

11 Ġlaçları dozunda ve zamanında kullandınız mı?   

12 Meyve hasadında makas kullandınız mı?   

13 Meyvelerin olgunluk zamanlarını tam olarak tespit ettiniz mi?   

14 Pazarın istediği tipte ambalaj kullandınız mı?    

15 
Muhafaza yerinde koku yayıcı maddelerin bulunmasını 

engellediniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (….) Üvez meyveleri toplanınca hemen yenemez.  

2. (….) Üvez çiçekleri dioik yapıdadır.  

3. (….) Üvez fidanı üretiminde yazın mutlaka gölgeleme yapılmalıdır.  

4. (….) Üvez meyveleri makasla kesilerek toplanmalıdır.  

5. (….) Üvezde çıplak köklü fidanlar yaprağını döktükten sonra dikimden hemen önce 

sökülmelidir.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Bölgenize ve pazara uygun çeĢitleri seçtiniz mi?   

2 Bölgenin ilk ve son tarihlerini tespit ettiniz mi?   

3 Toprak tahlili yaptırdınız mı?   

4 Sonbaharda toprağı derin sürdünüz mü?   

5 Sıraları düzgün oluĢturdunuz mu?   

6 Tozlayıcı çeĢitleri düzenli olarak dağıttınız mı?   

7 Fidanların köklerini iyice sıkıĢtırdınız mı?   

8 Fidanların aĢı noktalarını açıkta bıraktınız mı?   

9 Budamayı zamanında yaptınız mı?   

10 Suni gübreleri zamanında ve dengeli kullandınız mı?   

11 Ġlaçları dozunda ve zamanında kullandınız mı?   

12 Yenidünya hasadında makas kullandınız mı?   

13 Meyvelerin olgunlaĢma zamanlarını tam olarak tespit ettiniz mi?   

14 Pazarın istediği tipte ambalaj kullandınız mı?    

15 Muhafaza yerinde koku yayıcı maddelerin bulunmasını engellediniz mi?   
 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

 

 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

 

 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

 

 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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