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Sunuþ

Uzun yýllar hizmet vermiþ olduðumuz turunçgil sektöründe yýllar yýlý 
eksikliðini hissetmiþ olduðumuz rehber niteliðindeki turunçgil ile ilgili 
yayýnlarý sektöre kazandýrmak amacý ile 2000 yýlýnda 'Turunçgil Dünyasý' adlý 
yayýnla baþlamýþ olup daha sonra da turunçgil serisine üç eser (Turunçgil 
Zararlýlarý, Turunçgillerde Damla Sulama ve Fertigasyon, Turunçgillerde 
Trips Zararý) ile devam etmiþ bulunuyoruz.

Birliðimize ve KKTC temsilciliðimize turunçgil sektöründen gelen olumlu ve 
teþvik edici görüþler bu konudaki haklýlýðýmýzý doðrulamýþ, çalýþmalarýmýza 
hýz vermemizi saðlamýþtýr. Bunun sonucu olarak sizlere faydalý olacaðýna 
inandýðýmýz turunçgillerde aþýlama ve budama teknikleri ile ilgili son bilgi ve 
geliþmeleri içeren 'Turunçgillerde Bahçe Tesisi ve Çeþit Yenileme' adlý yayýný 
sunuyoruz. Bu yayýn da diðer üç yayýn gibi Lefke Avrupa Üniversitesi Tarým 
Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, T.C. Ýhracatçý Birlikleri KKTC Temsilciliði 
ve Akdeniz Ýhracatçý Birliði iþbirliðince hazýrlanmýþ olup daðýtýmý da ayný 
kurumlarca yapýlacaktýr.

'Turunçgillerde Bahçe Tesisi ve Çeþit Yenileme' adlý yayýný hazýrlayan Sn. Dr. 
Ýlhami Tozlu, Sn. Nihat Yýlmaz, ve Sn. Tuðberk Emirzade'ye, ayrýca bu yayýnýn 
hazýrlanmasý, basým ve daðýtýmýna kadar emeði geçen tüm kiþi ve kurumlara, 
bu iþbirliðimizin saðlanmasýnda her türlü kolaylýðý saðlayan L.A.Ü. Rektörü 
Sn. Prof. Dr. Yýldýrým Öner'e büyük özveri ile emek ve zamanýný harcayarak 
iþbirliðimize büyük katký saðlayan L.A.Ü. Tarým Bilimleri ve Teknolojileri 
Fakültesi Dekaný Sn. Dr. Ulrich Kersting ve diðer öðretim üyelerine teþekkür 
eder, devam eden iþbirliðimizin bizleri yeni projelerde buluþturacaðý 
inancýyla yeni yayýnýn turunçgil üretici, ilgili kiþi ve kurumlara yararlý 
olmasýný dileriz.

Saygýlarýmýzla

Metin ÖKTEN A. Þakir SAYARI
T.C. Ýhracatçý Birlikleri Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri

K.K.T.C. Temsilcisi Genel Sekreteri



Teþekkür

Baþta Lefke Avrupa Üniversitesi, Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi dekaný 
Sayýn Dr. Ulrich KERSTING olmak üzere, fakültemizdeki birçok deðerli 
meslektaþýmýzýn ve arkadaþýmýzýn Turunçgillerde Bahçe Tesisi ve Çeþit Yenileme
kitabýnýn hazýrlanmasýnda büyük emeði geçmiþtir. Özellikle Dr. KERSTING'e kitabýn 
oluþmasýnda göstermiþ olduðu teknik ve bilimsel katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz.

Turunçgillerde Bahçe Tesisi ve Çeþit Yenileme kitabýnýn kaleme alýnmasý Türkiye 
Cumhuriyeti Ýhracatçý Birlikleri'nin, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Sayýn 
Metin ÖKTEN'in özel isteði üzerine gerçekleþmiþtir. Kitabýn tamamlanabilmesi de 
yine Sayýn ÖKTEN'in motivasyon kaynaðý olan çabalarýyla gerçekleþebilmiþtir. Bu 
kitabýn hazýrlanmasýnda göstermiþ olduðu büyük ilgiye ve desteðe teþekkür ederiz.

Turunçgillerde Bahçe Tesisi ve Çeþit Yenileme kitabýnda sunulan resimler için 
gösterdikleri olaðanüstü profesyonellikteki katkýlarýndan ve KKTC'de uygulanan 
aþýlama ve budama konularýndaki pratik ve teknik bilgilerden dolayý Sayýn Bayram 
YEÞÝLADA'ya müteþekkiriz.

Ayrýca, baþta meslektaþlarýmýz Sayýn  Mehmet ALTAN, Sayýn Enver ÖZTOPRAK,
ve Sayýn Alpay BENGÝSOY olmak üzere Güzelyurt bölgesindeki turunçgil üretici ve 
teknik personeline, bahçelerinde yaptýðýmýz uygulamalarda göstermiþ olduklarý 
kolaylýklar ile bize sunduklarý hiçbir kaynakta bulunmayacak teknik bilgi ve 
katkýlardan dolayý sonsuz teþekkürlerimizi sunarýz.

Ýlhami Tozlu

Nihat Yýlmaz

Tuðberk Emirzade



Yazarlar

Ýlhami TOZLU, Ph.D. (PhD., Florida Üniversitesi, Gainesville; MSc., Akdeniz
Üniversitesi, Antalya; BSc., Çukurova Üniversitesi, Adana); Dr. Tozlu'nun 
bitki stress fizyolojisi ve ýslahý ile moleküler genetik ve gen transforma-
syonlarý konularýnda yurt içinde ve yurt dýþýnda çalýþmalarý bulunmaktadýr. 
KKTC'de bulunan LAÜ, Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bahçe 
Bitkileri Üretim ve Pazarlama Bölüm Baþkanýdýr. Burada turunuçgil, sert 
çekirdekli ve üzümsü meyvelerde yetiþtirme teknikleri ile ilgili araþtýrmalar 
yapmaktadýr.

Nihat YILMAZ, M.Sc., (MSc. ve BSc., Çukurova Üniversitesi, Adana); Bitki
biyoteknolojisi ve doku kültürü teknikleri ile virüssüz fidan üretimi 
konularýnda çalýþmalarý bulunmaktadýr. KKTC'de bulunan LAÜ, Tarým 
Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bahçe Bitkileri Üretim ve Pazarlama 
Bölümünde meyvecilik projeleri koordinatörüdür. Burada Turunçgil ve sert 
çekirdekli meyveler üzerinde araþtýrmalar yapmaktadýr. 

Tuðberk EMÝRZADE, BSc., (MSc. Tez ve Ders, Kaliforniya Üniversitesi, 
Riverside; BSc., Kansas Üniversitesi, Lawrence); Bitki ekofizyolojisi ve 
organik tarým konusunda yurt dýþýnda çalýþmalarda bulunmuþtur. K K T C'de 
bulunan LAÜ, Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bahçe Bitkileri 
Üretim ve Pazarlama Bölümü araþtýrma görevlisidir. Organik tarým, çevre ve 
bitki iliþkileri konularýnda araþtýrmalar yapmaktadýr. 



Önsöz

Turunçgillerde Bahçe Tesisi ve Çeþit Yenileme kitabý, özellikle üreticilerimiz 
ve teknik elemanlar için yazýlmýþtýr. Bilimsel bir kitap olmamakla birlikte, yeni 
bahçe tesisinde dikim planý ve dikim hazýrlýðý konularýyla eski veya ekonomik 
deðerini kaybetmiþ bahçelerde uygulanan çeþit yenilemede kullanýlan deðiþik 
teknikleri anlatmaktadýr. Bilgilerin çoðu, konu ile ilgili temel kitaplardan ve 
internetten bulunabilir. Yazarlar, kendilerine ait araþtýrma ve gözlem 
sonuçlarý ile birlikte bu temel bilgileri ve teknisyenlerin tecrübelerini 
sentezleyerek bu kitabý hazýrlamýþtýr.

Turunçgillerde Bahçe Tesisi ve Çeþit Yenileme kitabýnýn temel amacý, 
halihazýrda kurulmuþ ve belli bir yaþa gelmiþ bahçelerde, verim ve kaliteyi 
artýrmak için yapýlmasý gereken bazý kültürel iþlemler ile çeþit deðiþtirmede 
kullanýlan yöntemlerin pratik olarak anlatýmýdýr. Ancak, konuyu bir bütünlük 
içerisinde anlatabilmek ve “Eski bahçede var olan kök üzerinde çeþit 
deðiþtirmek mi, yoksa var olan bitkileri sökerek yeni bahçe kurmak mý?”
sorusunu daha objektif olarak yanýtlayabilmek için yeni bahçe tesisi ile bir 
bahçede yapýlmasý gereken rutin bakým iþlemleri de kitap kapsamýna 
alýnmýþtýr.

Turunçgillerde Bahçe Tesisi ve Çeþit Yenileme kitabýnýn diðer bir amacý ise, 
Türkiye ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetindeki turunçgil bahçelerini daha 
çaðdaþ bir düzeye getirmeye çalýþmak veya en azýndan yeni kurulacak 
bahçelerin planlama aþamasýnda, alternatif dikim sistemlerinin de gözönüne 
alýnmasýna katkýda bulunmaktýr. Geleneksel bahçe tesisi yerine, kurulacak 
bahçenin verimlilik ve karlýlýk konularýnda günümüz ekonomik koþullarýna 
göre analizinin yapýlmasýnýn zorunluluðunu ön plana çýkar-maktýr.

Turunçgillerde Bahçe Tesisi ve Çeþit Yenileme kitabý, bahçe tesisinin ve çeþit 
yenilemenin amaca ve bulunan kaynaklara uygun þekilde yapýlabilmesi için 
bir rehber olma niteliðini taþýmaktadýr. Üreticinin elinde bulunan 
kaynaklarýna ve bahçesinin durumuna göre bahçe yenileme mi yoksa çeþit 



yenileme mi sorusuna verilecek cevapta yardýmcý olacaðý gibi, çeþit 
yenilemeyi yapmasý için bilmesi gereken aþý ve budama teknikleri kitapta 
detaylý þekiller ve fotoðraflar ile açýklanmýþtýr. Ayrýca teknik detaylar 
yanýnda, pratik uygulamada gerekli olacak küçük ama baþarýya etkisi büyük 
olan  deneyimlerle elde edilmiþ pratik detaylara da yer verilmiþtir.

Turunçgillerde Bahçe Tesisi ve Çeþit Yenileme kitabý bir sulama ve 
gübreleme kitabý deðildir. Gübreleme ve Sulama konusu yine Akdeniz 
Ýhracatçý Birlikleri'nin basým ve daðýtýmýný yaptýðý “Turunçgillerde Damla 
Sulama ve Gübreleme (Fertigasyon)” adlý elkitabýnda detaylý olarak 
irdelenmiþtir. Ancak bu kitapta gübreleme konusuna pratik yönleriyle 
oldukça geniþ yer verilmiþtir. “Turunçgillerde Damla Sulama ve Gübreleme 
(Fertigasyon)” adlý elkitabýnýn basýmýna müteakip özellikle üreticilerimizden 
gelen sorular ile onlarýn gübreleme konusunda önem verdiði kriterler 
gözönüne alýnmýþ ve  burada gübreleme konusu yeni bir boyutla ele alýnarak, 
kitabýn “Verimi Etkileyen Faktörler”bölümünde üreticilerimizin hizmetine 
sunulmuþtur. Bu bölümün içerdiði pratik bilgilerin yararlý olacaðý 
kanýsýndayýz.

Turunçgillerde Bahçe Tesisi ve Çeþit Yenileme kitabýnda günümüzün 
oldukça rekabetçi pazar koþullarý bir çok bölümde ön plana çýkarýlmýþtýr. 
Günümüz turunçgil üretiminde karlýlýðý pazar belirlemektedir, kalite ve 
verim ise bunu izlemektedir. Turunçgil pazarý son derece hareketli bir hal 
almýþ, adeta moda tabir edilebilecek yeni çeþitler sürekli olarak pazara 
girmekte ve pazardaki çeþitlerin yerini almaktadýr. Yeni çeþitler de kýsa sürede 
eskimektedir. Doðal olarakta, bir çeþitin üretiminde kriter olarak kullanýlan 
“bitkisel ekonomik ömür” en azýndan bu moda çeþitler için “pazar
ekonomik ömrü” kavramý ile yer deðiþtirmiþtir. Yeni bahçe tesisinde bahçe 
planlamasý yaparken, çeþitlerin verim ve “pazar ekonomik ömrü” yönüyle 
optimize edilmesi zorunluluðu kitapta bir çok kez vurgulanmýþtýr. Yeni bahçe 
dizaynýnýn bu yönden de ele alýnmasý gerektiði anlatýlmaya çalýþýlmýþtýr. Eski 
bahçelerde çeþit deðiþimi uygulamalarý bu baðlamda, daha düþük girdi ve 
erken verim nedeniyle daha az riskle baþlangýç yapýlacak bir metot olarak 
ortaya çýkmaktadýr.

Bu kitabý hazýrlayanlarýn istemi, turunçgil üreticilerinin çaðdaþ iþletmecilik 
metodlarýný bahçelerinde uygulayabilmelerine yardýmcý olmaktýr. 



Turunçgilllerde Bahçe Tesisi 
ve Çeþit Yenileme

Akdeniz ekolojisinde turunçgil bahçelerinin ekonomik ömrü ortalama 50 yýl 
olup, bu süre; kullanýlan anaca, yetiþtirilen çeþide ve uygulanan kültürel 
iþlemlere göre deðiþim gösterebilmektedir. Turunçgil tarýmýnýn Türkiye ve 
KKTC' de oldukça eskiye dayanmasý birçok yaþlý bahçenin verimini optimum 
düzeyin altýna indirmiþtir. Ayrýca, KKTC' deki bir çok bahçe, susuzluk ve 
kötü bakým þartlarý nedeniyle, henüz verimden düþecek kadar yaþlý 
olmamalarýna raðmen verimsiz bir duruma düþmüþ hatta kuruma tehditi ile 
karþý karþýya kalmýþtýr (Þekil 1). 

Yaþlý ve bakýmsýz bahçelerde teknik ve 
kültürel iþlemler zorlaþmakta ve kullanýlan 
girdiler artmaktadýr

Sekil 1. Bakýmsýz ve kurumaya yüz tutmuþ bir turunçgil 
bahçesi

!
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Bu bakýmsýz ve/veya yaþlý bahçelerin bazý teknik ve kültürel iþlemlerle kýsa 
vadede tekrar verimli ve fonksiyonel hale getirilmesi mümkün olabilecektir. 
Bu iþlemler sulama, gübreleme, yabancý ot mücadelesi ve budama olarak 
sýralanabilir. Ayrýca, verimden düþmüþ, bakýmsýz ve/veya pazar deðerini 
kaybetmiþ çeþitlerden kurulmuþ olan bahçelerde, pazarda daha fazla raðbet 
gören farklý bir çeþidin üretimine de geçmek mümkün olabilecektir. Sonuç 
olarak atýl duran bir potansiyel kullanýlarak ekonomiye katký saðlanabilecek 
ve bahçelerin ekonomik ömürleri de uzatýlmýþ olabilecektir. 

Bilinçli yapýlacak; sulama, gübreleme, 
budama, yabancý ot kontrolü ve/veya çeþit 
deðiþimi iþlemleri ile atýl bir potansiyel 
deðerlendirilebilecektir

Bazý çeþitlerde pazarlama veya yetiþtirme sorunlarý nedeniyle çeþit deðiþimi 
zorlayýcý bir faktör olarak ortaya çýkabilmektedir. Standart turunçgil çeþitleri 
için (Washington Navel, Navelina, Valensiya ve bazý limon ve altýntop 
çeþitleri) pazar koþullarý nispeten daha az deðiþim göstermektedir. Ancak, 
bazý eski altýntop (greyfrut), limon ve portakal çeþitleri ise artýk pazar 
deðerlerini kaybetmiþ durumdadýrlar. Ayrýca, yine bazý çeþitler fungal 
hastalýklar veya farklý ekolojik faktörler nedeniyle ekonomik olarak 
üretilmeleri güçleþmiþ ve çeþit deðiþimi zorunluluk hale gelmiþ olabilir (bazý 
bölgelerde Minneola Tangeleo' nýn Alternaria hastalýðý nedeniyle yetiþtiril

Mesinin çok zor bir hal almasý gibi). Bunlarýn yanýnda güncel veya moda 
olarak isimlendirilebilecek yeni çeþitler sürekli pazara girmektedir. 
Genellikle bu çeþitlerin pazar ömürleri de oldukça kýsa olmaktadýr (10-15 
sene). Sonuç olarak, birçok ülkede yaygýn bir uygulama olan ve kýsaca 
“modayý izleme” olarak tanýmlanabilecek; pazarda talebi azalmýþ olan 
çeþitlerle kurulu bahçeler, geliþme ve verim durumlarýna bakýlmaksýzýn 
pazarda raðbet gören yeni çeþitlerle deðiþtirilmektedir. 

Dýþ pazarlarda popüler bir mandarin çeþidi 
10 -15 yýl içerisinde popülaritesini yitirerek !

!
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Türkiye ve KKTC' de yapýlan turunçgiller üretiminde karlýlýðý belirleyen en 
önemli faktör talep (pazar) olup bunu verim ve kalite izlemektedir. 
Dolayýsýyla yüksek kazançlý ve sürdürülebilir bir turunçgil yetiþtiriciliðinin 
mutlaka pazarla uyum içerisinde, deðiþimlere hýzlý ayak uyduran dinamik bir 
yapýda olmasý gerekmektedir. Yeni kurulacak bir turunçgil iþletmesinde ilk yýl 
yapýlan yüksek bir yatýrým masrafý yanýnda, uzun yýllar karþýlýk alýnmadan 
yapýlacak olan iþletme ve bakým giderleri bulunmaktadýr. Klasik bir turunçgil 
iþletmesinde, yetiþtiriciliði yapýlan çeþide ve uygulanan bakýma göre, ancak 6-
8 yýllýk yoðun ve masraflý bir süreçten sonra yýllýk girdilerin karþýlanabileceði 
miktarda gelir alýnmaya baþlanabilmektedir. Net kazanca ise dikimden ancak, 
8 - 12 yýl sonra ulaþmak mümkün olmaktadýr. 

Yüksek kazançlý ve sürdürülebilir bir 
turunçgil yetiþtiriciliðinin mutlaka pazarla 
uyum içerisinde, deðiþimlere hýzlý ayak 
uyduran dinamik bir yapýda olmasý gerek-
mektedir

Bu elkitabýnýn amacý halihazýrda kurulmuþ ve belli bir yaþa gelmiþ bahçelerde, 
verim ve kaliteyi artýrmak için yapýlmasý gereken bazý kültürel iþlemler ile 
çeþit deðiþtirmede kullanýlan yöntemlerin pratik olarak anlatýmýdýr. Ancak, 
konuyu bir bütünlük içerisinde anlatabilmek ve “Eski bahçede var olan kök 
üzerinde çeþit deðiþtirmek mi, yoksa var olan bitkileri sökerek yeni bahçe 
kurmak mý?” sorusunu daha objektif olarak yanýtlayabilmek için yeni bahçe 
tesisi ile bir bahçede yapýlmasý gereken bazý rutin bakým iþlemleri de kitap 
kapsamýna alýnmýþtýr.

!
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Bahçe Tesisi 
Bahçe tesis edilirken bahçe kurulacak arazinin uygunluðu ile yetiþtirilmesine 
karar verilen çeþidin hastalýksýz ve kaliteli fidan kaynaðý belirlenmiþ 
olmalýdýr. Bunlardan sonra verilecek en önemli kararlardan biri, belki de 
birincisi, dikim þekli ve dikim aralýðýdýr. Dikim aralýk mesafeleri bahçenin 
tüm ekonomik yaþamý süresince verim, kalite, kültürel iþlemler ve 
iþletmeciliði etkileyecektir. Ancak bu konu siyah-beyaz ayrýmý kadar kolay 
yapýlamayan ve gri bölgesi geniþ olan göreceli bir konudur. Bu nedenle 
burada, önce arazi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar kýsaca 
anlatýlmýþtýr. Dikim aralýk mesafeleri ile ilgili olarak da, Türkiye'de ve KKTC' 
de var olan eski ve yeni dikim sistem ve aralýklarýndan örnekler verilerek 
dikim sýklýðýna karar verilirken dikkate alýnmasý gereken faktörler 
anlatýlmaya çalýþýlmýþtýr. Anlatýmda mümkün olduðunca kesin sýnýr koy-
maktan kaçýnýlmýþ, üreticinin içinde bulunduðu faktörleri deðerlendirmesi ve 
nihai kararý vermesine yardýmcý olunmaya çalýþýlmýþtýr. 

Bahçenin dikim sýklýðý bahçenin tüm 
ekonomik yaþamý süresince verim, kalite, 
kültürel iþlemler ve iþletmeciliðini etkileye-
cektir !
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ARAZÝ SEÇÝMÝ

Bahçe için arazi belirlenirken arazi hakkýnda kontrol edilmesi gereken bazý 
önemli bilgiler gerekmektedir. Aþaðýda bu konular sýralanarak özetlenmeye 
çalýþýlmýþtýr.

Arazi seçiminde kontrol edilmesi gereken unsurlar:

�Arazideki geçmiþ uygulamalar,
� Ýklim koþullarý,
� Sulama suyu ve kullanýlabilirliði,
� Toprak özellikleri, drenaj ve taban suyu durumu,
�Arazinin eðimi,
�Kuzey-güney yöneyleriyle ilgili konumu,
�Komþu arazilerin kullanýmý

Arazideki geçmiþ uygulamalar: Uzun yýllar normal tarla tarýmý yapýlan bir 
arazide bahçe tesisi yapýlacak ise bu arazide uygulanan gübre, ilaç vb. 
uygulamalarýn bilinmesi faydalý olabilecektir. Özellikle herhangi bir ot 
öldürücünün kullaným durumu mutlaka öðrenilmelidir. Eðer kullanýldýysa, 
kimyasalýn yeni fidanlara olasý etkileri mutlaka araþtýrýlmalýdýr. 

Bahçe kurulacak arazide daha önce 
kullanýlan yabancý ot öldürücülerin 
dikilecek olan yeni fidanlara olasý etkileri 
mutlaka araþtýrýlmalýdýr

Uzun yýllar turunçgil tarýmý yapýlmýþ ve aðaçlarýn sökümü ile yeniden 
turunçgil tarýmý için hazýrlanmýþ bir arazi ise, kök patojenleri (Phytophthora,
nematod gibi), besin maddesi eksilmesi, toprak sýkýþmasý, arazide býrakýlan 
bilinmeyen toksik maddeler veya bunlarýn herhangi bir kombinasyonu 

!
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nedeniyle bitki geliþimi olumsuz etkilenebilmektedir. Böyle arazilerde saksý
denemesi yapýlarak, bitki geliþimi izlendikten sonra bahçe tesisi yapýlmasýnda 
fayda vardýr (Saksý denemesi: Araziden alýnan topraklar saksýlara konarak 
bitkilerin dikilmesi ve bir süre geliþimlerinin gözlenmesi). Böyle arazilerde 
anaç seçimi de önem arzetmektedir. Avustralya koþullarýnda yapýlan çalýþma-
larda bu tip arazilere en iyi uyum gösteren anacýn “Üç Yapraklý” anacý olduðu, 
bunu sýrasýyla sitranjlar, kaba limon ve portakal anaçlarýnýn izlediði bildiril-
miþtir. Ancak uzun süre turunçgil ve baðcýlýk yapýlan bir bölgede sitranj 
anaçlarýnýn bile problemleri olduðu belirtilmektedir.

Uzun yýllar turunçgil tarýmý yapýlmýþ ve 
aðaçlarýn sökümü ile yeniden turunçgil 
tarýmý için hazýrlanan bir arazide, kök 
patojenleri (Phytophthora, nematod gibi), 
besin maddesi eksilmesi, toprak sýkýþmasý, 
arazide býrakýlan bilinmeyen toksik 
maddeler veya bunlarýn herhangi bir 
kombinasyonu nedeniyle bitki geliþimi 
olumsuz etkilenebilmektedir

Ýklim koþullarý: Turunçgil bölgelerimizin, en kaliteli yetiþtiriciliðin 
yapýldýðý Akdeniz iklim kuþaðýnda bulunmasý yönüyle büyük avantajýmýz 
bulunmaktadýr. Ancak, unutulmamalýdýr ki aþýrý sýcak veya soðuklardan 
turunçgiller olumsuz etkilenmektedir. Hatta bu nedenle her bölgede istenilen 
tür yetiþtirilememektedir. Bu nedenlede arazinin bulunduðu bölgenin 
özellikle sonbaharýn geç ve ilkbaharýn erken donlarýna karþý durumu iyi 
deðerlendirilmelidir. Bilindiði gibi pazarda büyük payý olan geçci Valensiya 
yetiþtiriciliði Türkiye'deki birçok yörede ilkbaharýn geç donlarý nedeniyle 
büyük risk taþýmakta iken KKTC' nin en önemli turunçgil ürünüdür.

Aþýrý sýcak veya soðuklardan turunçgiller 
olumsuz etkilenmektedir !

!
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Turunçgiller kýþ aylarýnda dinlenme halinde iken soðuklara daha dayanýklý-
Odýr. Toprak sýcaklýðý 20 C' nin altýna indiðinde geliþmeleri yavaþlar ve 

Odinlenme haline geçerler. Toprak sýcaklýðý 15 C' nin altýna indiðinde ise kök 
geliþmesi tamamen durur. Bu devre soðuklara en dayanýklý olduðu devredir. 
Soðuklara dayanýklýlýk hassastan dayanýklýya doðru; limon, altýntop, 

Oportakal-turunç ve mandarin olarak sýralanabilir. Limon yapraklarýnda -1 C'
Ode zararlanma baþlar, ve sýcaklýðýn -6 C'ye inmesiyle yetiþkin portakal 

aðaçlarýnda yapraklar büyük ölçüde zararlanarak dökülürler. Susuz kalmýþ 
Oturunçgil aðaçlarý soðuktan daha fazla etkilenirler. Sýcaklýðýn -2 C'de olmasý 

dahi altýntop ve portakallarda büyük zaralanmalara yol açabilir. Sýcaklýðýn 
Osüresi ve derecesi don zararý ile orantýlýdýr. Sýcaklýðýn -6 C'ye kadar düþmesi 

halinde, korunma tedbiri alýnmamýþ genç aðaçlar tamamen ölebilir. Sýcaklýðýn 
daha aþaðýya inmesiyle dallar (inceden kalýna doðru) zararlanma gösterirler. 
Meyveler daha yüksek sýcaklýklarda zararlanýrlar. Soðuklar kadar etkili 
olmasa da yüksek sýcaklýklar da zararlanmalara yol açabilir. Genellikle 

Osýcaklýðýn 37 C'nin üzerine çýkmasýyla turunçgillerde büyüme durur. 
OSýcaklýðýn 45 C'yi geçmesi durumunda ise sýcaklýðýn süresine ve hava nemine 

baðlý olarak yüksek sýcaklýk zararlarý görülebilir.

OGenel olarak sýcaklýðýn -6 C' ye inmesiyle 
yetiþkin portakal ve altýntop aðaçlarýnda 
yapraklar büyük ölçüde zararlanarak 
dökülürler

Rüzgar ve dolu, turunçgil yetiþtiriciliðinde önemli olan diðer iklim 
koþullarýdýr. Aþýrý rüzgarda bitki büyümesinin yavaþlamasýnýn yanýnda, 
zaralanmalar ve düzensiz taç oluþumu gibi olaylar ortaya çýkabilmektedir. 
Dolu ise meyve ve yapraklarda çok büyük zararlanmalara yol açabilmektedir. 
Þiddetli dolu yaðýþýnda dal ve gövdede dahi zararlanmalar meydana 
gelebilmektedir. Dolu riskinin yüksek olduðu yörelerde doluya karþý 
yaptýrýlacak sigorta, iþletmeyi büyük ekonomik zararlardan koruyabilecek 
akýllýca bir önlemdir.

!
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Bahçe kurulacak arazinin bulunduðu bölgedeki iklim koþullarýnýn, üretimi 
yapýlacak turunçgil çeþidi yetiþtiriciliðine uygun olduðundan emin 
olunmalýdýr. Türkiye ve KKTC'de turunçgil yetiþtiriciliðini kýsýtlayan iklim 
faktörlerinin baþýnda don ve rüzgar gelmektedir. 

Don riski olan bölgelerde yetiþtiricilik yapýlacaksa hava karýþtýrýcýlar veya 
üstten yaðmurlama gibi uygun bir dondan korunma metodu ciddi anlamda 
düþünülmelidir. Özellikle deniz sahillerinde veya boðazlarda daha þiddetli 
olabilen rüzgara karþý rüzgarkýranlar dikerek önlemler alýnmalýdýr. 
Unutulmamalýdýr ki rüzgarkýranlar kendi boyunun en fazla 3 katý uzaklýktaki 
fidanlarý koruyabilirler. Rüzgarkýranýn dikim zamaný ve bahçenin ilk sýrasýna 
olan uzaklýðý buna göre ayarlanmalýdýr. Rüzgarkýranlar mümkünse birkaç yýl 
önceden etkili rüzgarýn yönüne göre uygun aralýklarda dikilmelidir.

Rüzgarkýranlar kendi boyunun en fazla 3 
katý uzaklýðýndaki fidanlarý koruyabilirler

Sulama suyu ve kullanýlabilirliði: Türkiye'de ve KKTC'de yapýlan turunçgil 
yetiþtiriciliðinde sulama zorunludur. Her iki ülkenin turunçgil yetiþtiriciliði 
yapýlan; Adana, Alanya, Anamur, Antalya, Aydýn, Dörtyol, Ýzmir, Menemen, 
Mersin, Milas, Silifke, Gazi Maðusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde, 25 hafta 
(Dörtyol-Hatay) ile 38 hafta (Güzelyurt-KKTC) arasýnda sulama yapýlmasý 
gerekmektedir.

Sulama için gerekli suyun baraj, gölet, nehir, dere veya yeraltý kaynaklarýndan 
temin edilebilineceðinden emin olunmalýdýr. Sulama suyunun kalitesi de 
önem arzetmektedir. Özellikle tuzluluk sorunu olan yörelerde, sulama suyu 
analizi yaptýrýlarak; EC (elektrokondaktivite) deðeri yanýnda, anyon-katyon 
durumu ve sodyum adsorpsiyon oraný (SAR-Sodium Adsorption Ratio) gibi 
suyun elektriksel ve kimyasal özellikleri öðrenilmelidir. Sulama suyunun 
kondaktivitesi 1200 ömhos/cm'nin üzerine çýkmasýyla portakal, altýntop ve 
limon verimlerinde düþme baþlamakta ve 5000 ömhos/cm'larda verimdeki 
düþüþ %50'yi geçebilmektedir.

!
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Sulama suyunun kondaktivitesi 1200 
ömhos/cm' nin üzerine çýkmasýyla 
portakal, altýntop ve limon verimlerinde 
düþme baþlamakta ve 5000 ömhos/cm'
larda verimdeki düþüþ %50'yi geçebil-
mektedir

Toprak özellikleri, drenaj ve taban suyu durumu: Dikim öncesi mutlaka bir 
toprak analizi yapýlarak toprak özelliklerinin seçilen turunçgil anaç-çeþit 
kombinasyonunun yetiþtiriliciðine uygun olup olmadýðý saptanmalýdýr. 
Turunçgiller genellikle pH deðeri 6 - 7 arasýnda olan topraklarý tercih 
etmektedirler. Ülkemizin turunçgil bölgelerindeki topraklarýnýn genellikle 
hafif alkali olmasý (pH 7,5 - 8,5) kullanýlan anaçlarý sýnýrlandýran faktörlerden 
biridir. pH' sýnýn aþýrý yüksek olduðu yörelerde mikro element alýmýnýn 
azalmasý ile kloroz (yapaklarda sararma) ortaya çýkabilmektedir. Toprak pH' 
nýn fazla alkali olduðu yerlerde (pH > 8,5) topraðýn SAR deðeri önem 
arzetmektedir. Böyle durumlarda bahçe tesis edilmeden önce mutlaka 
uzmanlar ile görüþülmesi gerekmektedir. 

Genellikle turunçgil yetiþtiriciliðine orta bünyeli (kumlu-týn, týnlý, kumlu-
týnlý-kil gibi) topraklar uygundur. Ancak, uygun bir sulama ve gübreleme ile 
daha hafif veya aðýr bünyeli ama geçirgen topraklarda da yetiþtiricilik 
yapýlabilmektedir. Aðýr ve geçirgenliði düþük olan topraklarda topraðýn 2-3 
m altýna döþenen delikli borularla yapýlan drenaj gerekebilir. Bahçe 
kurulacak arazinin toprak profili toprak yapýsýndan daha da önemli olabilir. 
Taban suyunun yüksek olduðundan þüphelenilen yöreler için ilgili kamu 
birimlerinden bilgi edinilebilir. Ayrýca test kuyularý açýlarak da taban suyu 
durumu öðrenilebilir.

Bahçe kurulacak arazinin toprak profili 
toprak bünyesinden daha da önemli olabilir

!
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DÝKÝM PLANINA ETKÝ EDEN FAKTÖRLER

Kuzey-güney yöneyleriyle ilgili konumu: Kýþ ve ilkbahar donlarý nedeniyle 
önemlidir. Aþýrý kýþ soðuklarýna maruz kalan yörelerde güneye bakan etekler 
yetiþtiriciliðe daha uygun olacaktýr. Bahçenin sýralarýn Kuzey - Güney 
doðrultusunda yapýlmasý, daha iyi ýþýk alabilmesine yardýmcý olacaktýr.

Komþu arazilerin kullanýmý: Arazinin etrafýndaki (5 km civarýndaki) 
alanlarýn kullaným amaçlarý kontrol edilerek, kurulmasý düþünülen bahçeye 
yapacaðý olasý olumsuzluklar saptanmalýdýr. Örneðin, uçakla zirai mücadele 
yapýlan yörelerde, yapýlan ilaçlamanýn olumsuz etkileri ortaya çýkabil-
mektedir. Yine komþu arazilerde yapýlacak bazý herbisit (2,4 D gibi) uygula-
malarý, turunçgillerin özellikle çiçeklenme döneminde meyve tutumunu 
olumsuz etkileyecektir. 

Turunçgil üretiminde dikim planý üzerine belirleyici etkisi olabilecek üç temel 
faktör bulunmaktadýr. Bu faktörlerin baþýnda yetiþtirilecek çeþit/anaç 
özelliklerinden kaynaklanan bitkisel faktörler gelmektedir. Ýklim, toprak, 
sulama suyu, gübreleme, ýþýk ve kültürel faaliyetler için mekanizasyon gibi 
çevresel faktörler de, dikim planýnýn belirlenmesinde önemli rol 
oynayabilmektedirler. Yatýrým ve iþletme giderleri ile pazardaki büyük 
rekabet nedeniyle ekonomik faktörler dikim aralýk mesafeleri ve sistemleri 
üzerinde belirleyici etkiler yapabilmektedirler. Tüm bu faktörlerin dikim 
sýklýðý üzerine etkisi birbiri ile iliþkili veya birbirinden baðýmsýz 
olabilmektedir. Belki bu nedenle dikim planýnýn en önemli unsuru olan dikim 
sýklýðý konusunda birbirinden farklý görüþler bulunabilmektedir. 
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Bitkisel Faktörler

Bitkisel faktörlerin baþýnda anaç ve çeþit özellikleri ile bunlarýn kombinasyon-
larý gelmektedir. Anaç, çeþit ve bunlarýn kombinasyonlarýnýn özelliklerine 
girmek bu kitabýn yazýlma amacýnýn çok dýþýnda kalan bir konudur. Bu 
nedenle, burada sadece Türkiye ve KKTC'de yaygýn olarak kullanýlan 
anaçlarýn dikim sýklýðýný etkileme yönleri anlatýlmaya çalýþýlacaktýr. 

Anaç

Türkiye'de yaygýn olarak turunç (Akdeniz bölgesi) ve “üç yapraklý” (Ege 
bölgesi) anaçlarý kullanýlmaktadýr. Son yýllarda avantajlarý nedeniyle Carrizo 
ve Troyer sitranjlarýda kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bu sitranjlar üzerine aþýlý 
çeþitlerin geliþme ve taç büyümelerine etkisi yaklaþýk olarak turunç anacý gibi 
olduðundan, burada turunç konusunda anlatýlanlar onlar için de geçerli 
olacaktýr. “Üç yapraklý” anacý turunca oranla daha küçük bir taç yaptýrma 
eðilimi göstermektedir (yaklaþýk turuncun 2/3'ü kadar). Hatta bazý “üç 
yapraklý” çeþitlerinin (Flying Dragon gibi) bodur anaç olarak kullanabilme 
çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Bunun doðal sonucu olarak Ege bölgesinde 
satsuma yetiþtiriciliðinde kullanýlan bu anaçlarla kurulan bahçelerin dikimleri 
turunç anacý kullanýlanlara göre daha sýk olarak yapýlmýþtýr.

KKTC' de de yeni kurulan bahçelerin hemen hemen tamamýnda turunç anacý 
kullanýlmaktadýr. Ancak eski bahçelerde turunç anacýnýn yanýnda baþta 
limon-laym grubu olmak üzere (Kaba Limon, Filistin Tatlý Laymý gibi) 
portakal ve sitranj gibi farklý anaçlar kullanýlmýþtýr. Her ne kadar KKTC'de 
kullanýlan limon-laym grubu anaçlar hýzlý geliþen anaçlar olarak kabul 
edilsede, taç büyüklüðü yönüyle üzerine aþýlý çeþitleri yaklaþýk olarak turunç 
kadar büyüttüðü kabul edilebilir. 

Akdeniz bölgesinin yaygýn anacý turunç ve 
son yýllarda kullanýma baþlanan sitranjlar 
üzerine aþýlý çeþitlerin taç geliþimi yaklaþýk 
ayný düzeydedir !
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Her nekadar bu kitabýn konusu olmasa da gerek Türkiye gerekse KKTC' de 
anaç kullanýmý ile ilgili düzeltilmesi zorunlu olan bir sorunu belirtmek 
gerekmektedir. Anaç olarak kullanýlan turunç türü (Citrus aurantium)
içerisinde çok sayýda çeþit vardýr. Bunlarýn üzerine aþýlanan çeþitlerin 
etkilenme yönleri arasýnda da farklýlýklar bulunabilmektedir. Pazarda 
standardizasyonun büyük önem taþýdýðý, marketlerin globalleþtiði 
günümüzde, standart bir ürün elde edebilmek için, baþka bir deyiþle, 
ürettiðimiz ürünün büyük miktarýnýn pazarýn istediði standartlarda 
olabilmesi için standart anaçlar kullanmak zorunluluk haline gelmiþtir. 

Üzerine aþýlý çeþidin verim ve kalitesini farklý 
etkileyen biribirinden farklý turunç anaçlarý 
bulunmaktadýr. Kalitede standardizasyon, 
globalleþen pazarda etkin olabilmenin 
olmazsa olmaz kuralýdýr

Bu nedenle özellikle ticari fidan iþletmeleri ve kendi bahçesinin fidanýný 
üretecek iþletmeler, üreteceði çeþit (kalem) yanýnda, üzerine aþýlanan anaç 
konusunda da araþtýrma yaptýktan sonra fidan üretimi yapmalýdýr. Konu ile 
ilgili bilgiler, baþta söz konusu araþtýrmalarý uzun yýllardýr yapan ve ürettiði 
fidanlarda uygulamaya koyan Çukurova Üniversitesinin ilgili bölüm ve 
birimleri olmak üzere, diðer üniversitelerdeki Ziraat Fakültelerinin Bahçe 
Bitkileri bölümlerinden ve T. C. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn Adana, 
Antalya, Hatay ve Ýçel illerindeki ilgili birimlerinden öðrenilebilir. Türkiye ve 
KKTC'de bu konuda bir boþluk bulunmaktadýr. Bu boþluk ancak kontrollü 
olarak ticari amaçlý standart anaç tohumu üreten kurum veya iþletmelerce 
doldurulabilecektir. Talebe baðlý bu üretim, üreticilerin fidan alýrken, anaç ve 
onun üzerine aþýlý çeþide olan etkilerini bilinçli bir þekilde sorgulamasý ile 
gerçekleþebilecektir. Anaç, çeþit ve hastalýk konularýnda tatmin olunmadan 
fidan alýnmamalýdýr. Kalitesiz fidan alýnarak yapýlacak olan tasarruf, tüm 
iþletmenin üzerine yüklenen bir kambur olarak geri dönecektir.

Anaç, çeþit ve hastalýk konularýnda tatmin 
olunmadan fidan alýnmamalýdýr !

!
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Çeþit

Çeþitler arasýnda taç büyüklüðü yönüyle büyük farklýlýklar olsa da bazý 
genellemeler yapmak mümkündür. Genel olarak turunçgillerde en büyük taç 
yapan çeþitlerin; altýntop ve limon türlerine ait olduðu görülmektedir. 
Bunlarý, portakal ve turunç çeþitleri izlemektedir. Mandarin çeþitleri genel 
olarak küçük taç yapma eðilimi gösterirken, çeþitler arasýnda büyük 
farklýlýklar bulunabilmektedir. Hibrit çeþitlerin ise genel olarak ebeveyn-
lerinin ortalama büyüklüðünde bir taç yapma eðiliminde olduðu söylenebilir.

En büyük taç yapan turunçgil çeþitleri 
altýntop ve limon türlerine ait iken, portakal 
ve turunç türleri orta, mandarinler ise daha 
küçük taç yapmaktadýr

Çeþitlerin taç büyüklüðünün bahçe tesisine olan etkileri örneklerle daha iyi 
açýklanabilir. Bir mandarin çeþidi olan Fremont çok küçük taç yaparken, yerli 
mandarin çeþidi portakalýn yaptýðý büyüklükte taç yapmaktadýr. Küçük taç 
yapan satsuma grubunun bir çeþidi olan Okitsu mandarini, taç küçüklüðünün 
yanýsýra budamaya da iyi ceyap vermektedir. Bu nedenle de Fremont 
mandarini ara tarýmý olarak tavsiye edilebilirken (yeni kurulan bahçelerde 
bitkiler boþluðu doldurana kadar geçecek ilk 8-10 yýl ürün almak için), Okitsu 
mandarini ile sýk dikimle bahçe tesisi mümkün olabilmektedir. Ýspanya'da 2 x 
1.5 m aralýk mesafeleri ile Okitsu bahçeleri tesis edilmektedir (kiþisel görüþme 
Prof. Dr. Nüket Önelge). Hibrit çeþitlerden “Minneola Tangelo” iki ebeveyni 
olan altýntop ve mandarinin taç ortalamasý kadar (yaklaþýk bir portakal tacý 
kadar) taç yapma eðilimi göstermektedir. 

Ýspanya'da 2 x 1,5 m aralýk mesafeleri ile 
Okitsu bahçeleri tesis edilmektedir !

!
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Çevresel Faktörler

Turunçgil yetiþtiriciliðinde gerek verim ve kaliteyi etkileme, gerekse dikim 
sýklýðýný belirlemede; sulama suyu, gübreleme ve ýþýk büyük rol oynamakta-
dýr. Bu bölümde, bu faktörlerin bahçe planlamasý üzerinde belirleyici 
özellikleri iþlenmeye çalýþýlacaktýr. Yetiþtiricilik yönüyle aþaðýda ayrýca ele 
alýnacaktýr.

Sulama

Çevresel faktörler içerisinde verim ve kaliteyi etkileyen faktörlerin baþýnda 
gelen sulama suyu, Türkiye'nin turunçgil yetiþtirilen bölgelerinde büyük bir 
sorun deðilken, KKTC tarýmýnýn en büyük sorunu olarak ortaya çýkmaktadýr. 
KKTC'deki bu önemli çevresel faktörün, tarýmsal girdi olarak maksimum 
düzeyde bir etkinlikte kullanýlmasý zorunluluk arzetmektedir. Sulama 
suyunun kýsýtlayýcý bir faktör olarak ortaya çýktýðý yörelerde kurulan 
bahçelerde, birim alana maksimum bitki dikilmesi öne çýkmaktadýr. Çünkü 
sulama suyu miktarý aðaç sayýsýyla orantýlý olarak artmamaktadýr. Aðaç 
baþýna verilen su miktarý sýk dikimlerde daha az olmaktadýr.

Sulama suyunun kýsýtlayýcý bir faktör olarak 
ortaya çýktýðý KKTC gibi yörelerde kurulan 
bahçelerde, birim alana maksimum bitki 
dikilmesi öne çýkmaktadýr

Suyun sýnýrlayýcý olduðu bölgelerde dikim sýklýðýnýn artýrýlmasý, sulama 
suyunun daha etkin olarak kullanýmýný saðlayacaktýr. En azýndan bitkilerin 
gençlik döneminde birim sudan alýnacak ürün miktarýný artýracaktýr. Çünkü 
sulama suyunda belirleyici faktör büyük oranda bahçenin alaný olmaktadýr. 
Ancak alýnacak olan ürün miktarý aðaç sayýsýna orantýlý olarak artacaktýr. 
Örneðin, 3 x 2 m aralýkla dikilen bir Okitsu bahçesi, 6 x 4 m aralýkla dikilene 
göre ilk 8 - 10 yýl boyunca normal þartlarda yaklaþýk 4 kat daha fazla ürün 
verebilecektir.

!
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Sýk dikim sulama suyunun daha etkin olarak 
kullanýmýný saðlayacaktýr

Gübreleme

Yeni kurulan bir turunçgil bahçesinde gübre uygulanýrken aðacýn geliþmesi 
dikkate alýnarak bitki baþýna belli bir miktar verilmektedir. Doðrudan topraða 
yapýlan gübre uygulamalarýnda, genç bahçelerde aðaçlarýn taç izdüþümüne 
gübre uygulamasý yapýldýðýndan, bitkiler uygulanan bu gübrenin büyük 
çoðunluðundan faydalanabilmektedirler. Ancak gübrelemenin sulama 
suyuyla verildiði (Fertigasyon) bahçelerde, aðaçlarýn küçük olduðu ilk 
yýllarda boþ alanlarýnda gübrelenmesi nedeniyle büyük gübre kayýplarý 
ortaya çýkabilmektedir.

Gübrelemenin sulama suyuyla uygulandýðý 
bahçelerde (Fertigasyon), ilk yýllarda gübre 
kayýplarý fazla olmaktadýr

Iþýk

Turunçgil üretiminde sulama ve gübrelemenin tam olarak yapýldýðý 
varsayýlýrsa, verim ve kaliteyi etkileyen bir sonraki faktör ýþýktýr. Aslýnda 
teorik olarak, bitkiler için kullanýlabilir ýþýk düzeyi, tüm bitkilerde olduðu gibi 
turunçgillerde de verimliliði sýnýrlayýcý en önemli faktör olarak kabuledile-
bilir. Bir bedel ödenmeden elde edilen ýþýk, geniþ aralýklarla dikilen bahçelerin 
ilk yýllarýnda gereði kadar kullanýlmamakta ve heba edilmektedir. Iþýktan 
maksimum düzeyde faydalanma, topraða, yani bitkisiz alana düþen ýþýðý en az 
düzeye indirerek gerçekleþtirilebilecektir. 
.
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Bir bedel ödenmeden elde edilen ýþýk, geniþ 
aralýklarla dikilen bahçelerin ilk yýllarýnda 
gereði kadar kullanýlmamakta ve heba 
edilmektedir

Yüksek ve kaliteli verim için gerekli olan optimum ýþýða ancak bahçe tesisi 
sýrasýnda, dikim þekli ve sýklýðý üzerinde verilecek kararlar ile ulaþýlabilecek-
tir. Genel olarak, dikim aralýk mesafesi arttýkça, bahçenin yaþ ve bakým 
durumuna göre aðaç baþýna verim ve kalite artarken, aðaç sayýsýnýn azlýðý 
oranýnda bahçedeki boþluklar kapanýncaya kadarki dönemde birim alandan 
alýnan verim azalabilmektedir. Baþarýlý bir dikim sistemi, iþletmenin 
ekonomik planý çerçevesinde yapýlan dikimdir. Yani kýsa vadede ekonomik 
karlýlýðýn hedeflendiði bir iþletmede pazardaki popüler çeþitlerle 
olabildiðince sýk dikim doðru bir seçimken, uzun vadede düzenli bir gelir ile 
ulaþýlacak ekonomik karlýlýðýn hedeflendiði nispeten daha az riskli bir yatýrým 
planlamasýnda ise dikim aralýklarý çaðdaþ üretim çerçevesinde olabildiðince 
geniþ tutulmalýdýr.

Yüksek ve kaliteli verim için gerekli olan 
optimum ýþýða ancak bahçe tesisi sýrasýnda 
dikim þekli ve sýklýðý üzerinde verilecek 
kararlar ile ulaþýlabilecektir

Iþýk ile ekonomik koþullarýn optimizasyonu çerçevesinde verim ve kaliteyi 
artýrmaya dönük sistemler geliþtirilmiþ ve halen de geliþtirilmektedir. 
Örneðin, bir bahçede aðaç baþýna düþen yaþam alaný ve aldýðý ýþýk miktarý fazla 
deðiþtirilmeden üçgen dikimle, dörtgen dikime göre %17,5 daha fazla aðaç 

!

27



dikilebilmektedir. Ancak üçgen dikim tercih edilirkende bahçedeki aðaçlarýn 
geliþerek boþluklarý doldurmasýna müteakip, bakým ve kültürel iþlemlerin 
oldukça zorlaþacaðý göz ardý edilmemelidir. Son yýllarda bitki sayýsý, ýþýk ve 
kültürel iþlemlerin optimizasyonu nedeniyle, kare dikim yerine Güney-
Kuzey doðrultusunda yapýlan dikdörtgen dikimler daha çok tercih edilmeye 
baþlanmýþtýr. Ayrýca budama ile ýþýðýn etkinleþtirilebildiði durumlarda birim 
alana daha fazla aðaç dikilebilmektedir.

Son yýllarda bitki sayýsý, ýþýk ve kültürel 
iþlemlerin optimizasyonu nedeniyle, kare 
dikim yerine dikdörtgen dikimler daha çok 
tercih edilmeye baþlanmýþtýr

Mekanizasyonun yaygýn kullanýldýðý, büyük miktarlarda turunçgil üreten 
ülkelerde çitleme denilen budama yapýlmaktadýr. Bu budamada traktör 
geniþliði kadar alan boþ býrakýlarak (sýra arasý) sýra üzerinde kesintisiz geniþ 
bir duvar görünümünde aðaçlar elde edilmektedir (bakýnýz çitleme). Buradaki 
amaç bahçenin ýþýk alan yüzey alanýný en yüksek düzeye çýkararak, bahçeye 
gelen güneþ ýþýðýný olabildiðince etkin kullanmaktýr. Bitki geliþmesi ve verim 
ile bunlarýn ýþýkla olan iliþkilerini saptamada dört temel ölçüt veya kavram 
kullanýlmaktadýr. Bunlar:

� Bitki ile örtülü alan; bahçedeki aðacýn kapladýðý alan,
� Taç alaný; bir aðacýn tacýnýn toplam alaný,
� Taç hacmi; bir aðaç tacýnýn toplam hacmi,
�Meyve alýnan hacim; bir aðacýn tacýnýn dýþtan içe 

doðru 90 cm'lik kýsmýnýn toplam hacmi.

Bir dekar arazide bulunan aðaçlarýn verim potansiyeli, bu alanda meyve 
verme kapasitesine sahip bitki ile örtülü alanýn veya hacimin büyüklüðüne 
baðlýdýr. Bir bahçede sadece aðaç taçlarýnýn kapladýðý alanlar verimli iken, 
traktörün geçtiði sýra aransýndaki boþluklar, sýra baþ ve sonlarýndaki traktör 
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dönüþ alanlarý verimsizdir. Benzer bir þekilde, herhangi bir aðaçta kendi 
içerisinde; verimli (meyve baðlayan) veya verimsiz (meyve baðlamayan) 
kýsýmlara ayrýlabilir. Çünkü, bir aðaçtan alýnan toplam verimin % 90'ý, ýþýðýn 
nüfuz ettiði derinlik olan aðacýn 90 cm'lik dýþ çeperinden (meyve alýnan 
hacim) alýnmaktadýr. Dolayýsýyla küçük hacimli yada çit budamasý ile dar ama 
sürekli bir taç oluþturan aðaçlardan meydana gelmiþ olan bir bahçe, çok 
büyük taç yapmýþ aðaçlarda oluþmuþ bir bahçeye göre daha küçük toplam 
aðaç hacmine sahipken, daha fazla toplam meyve alýnan hacime sahip olabilir 
ve sözkonusu bahçe daha fazla verim verme potansiyeline sahiptir. Çünkü, 
küçük taçlý bir aðacýn hacminin hemen hemen tamamý meyve baðlama 
potansiyeline sahipken, çok büyük taçlý aðacýn iç kýsýmlarý meyve baðlamayan 
dallarý içermekte olup verim açýsýndan aðaçsýz arazi konumundadýr.

Bir aðaçtan alýnan toplam verimin % 90'ý, 
ýþýðýn nüfuz ettiði derinlik olan aðacýn 90 
cm'lik dýþ çeperinden (meyve alýnan hacim) 
alýnmaktadýr

Yeni bir bahçenin tesisinde, meyve veren ve vermeyen alanlarýn birbirine olan 
oranlarý planlanarak dikim sistemi düzenlenebilir. Temel fikir olarak daha 
fazla meyve alýnan hacime sahip bahçelerin planlanmasý gerekmektedir. 
Yapýlan araþtýrmalardan elde edilen bulgulara göre meyve alýnan hacmi 
artýrmak ancak;

�Aðaçlara yüksek boy yaptýrarak,
� Yana geliþmeleri sýnýrlandýrarak,
� Sýra arasýndaki aðaçsýz alanlarý daraltarak,
�Aðacýn tacýný yuvarlaktan dikdörtgen forma 

çevirerek,
� Erkenciliði zorlayýp aðacýn yeþil aksam geliþtirmesini 

sýnýrlayarak, ve,
� Büyümenin kontrol edildiði bir sýk dikimle birim 

alana düþen aðaç sayýsýný artýrarak mümkündür.
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Fakat, birim alanda meyve alýnan hacim bir noktaya kadar artýrýlabil-
mektedir. Çünkü, bilindiði gibi, sýra aralarý kültürel faaliyetler ve hasat 
iþlemlerine izin verebilecek ölçülerde olmalýdýr. Aðaç boyutlarý, hasat, 
kültürel iþlemler ve gölgeleme gibi nedenlerle fazla yükseltilememektedir. 
Optimum aðaç yükseklikleri sýra arasý mesafeyi geçmemelidir. Meyve 

3alýnacak hacmin de 1.000m /da civarýnda olmasý tavsiye edilmektedir. 
Veriler, çitleme budama ile aðacýn formunu deðiþtirerek, meyve alýnan 
hacimin artýrýlabileceði dolayýsýylada verim ve kalitenin yükseltilebileceði 
doðrultudadýr (Þekil 2). Toplam verim ekonomik kazançlýlýk analizi 
yapýldýðýnda özellikle ilk yýllarda sýk dikim yapýlan bahçelerden tartýþmasýz 
yüksek kazanç elde edildiði görülmektedir. Ancak fazla sayýdaki aðaçlar 
ileriki yýllarda bahçede gölgeleme ve karmaþa meydana getirebilmektedirler. 
Hatta aðaçlar tam verime yatacak büyüklüðe geldiðinde verim sýk dikilen 
bahçelerde daha da az olabilmektedir.

Þekil 2.
ý

Çitleme budama sistemiyle (A) dikine (açýsýz) 
ve (B) 15º'lik açýyla budanmýþ turunçgil aðaçlarý

Kültürel Ýþlemler ve Mekanizasyon

Bahçenin toprak iþleme, ilaçlama gibi rutin bakým iþlemleri ve hasat sýrasýnda 
kullanýlacak alet-ekipman düzeyi de bahçe planlanýrken hesaba katýlmalýdýr. 
Çok büyük bir iþletme için 7 x 7 m'lik dikim (20 aðaç/da) ancak optimum 
olabilecek iken, küçük bir aile iþletmesi için ayný çeþit ile kurulan bir bahçede 
dikim aralýk mesafesi 6 x 4 m (42 bitki/da) dikdörtgen veya 5 x 5 m'lik üçgen 
dikim (47 bitki/da) optimum olabilmektedir. Çok sýk veya üçgen dikimlerin 
tercih edildiði sistemlerde, traktörle yapýlan uygulamalarda güçlükler ortaya 
çýkabilmektedir. Sýk dikim uygulanacak bahçelerde genellikle dar ve küçük 
bahçe traktörleri kullanýlmaktadýr.
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Ekonomik Faktörler

Normal þartlarda bir turunçgil bahçesi üçüncü yýldan itibaren ilk meyvelerini 
vermeye baþlamakta ve ekonomik anlamda ürün vermeye ise 5 - 6 yaþýndan 
itibaren geçmektedir. Yatýrýmýn geri dönmesi, yani net kara geçme ise ürün 
çeþidine baðlý olarak 8 - 12 yýlý bulmaktadýr. Bu süre içerisinde sabit yatýrým 
giderleri yanýnda yüksek miktarlarda bakým ve iþletme giderleri vardýr. 
Günümüz ekonomik koþullarýnda herhangi bir yatýrým yaparken ekonomik 
karlýlýða olabildiðince erken geçebilme ön plana çýkmaktadýr. Turunçgil 
yetiþtiricliðinde bu ancak yüksek deðerlerde pazarý olan çeþitlerin, kýsa 
zamanda üretimi ile olabilmektedir. Genellikle, bir ekonomi kuralý olarak, 
getirisinin yüksek olmasý planlanan bir yatýrýmýn, riski de yüksek olacaktýr. 
Yani, getirisi yüksek olan renkli turunçgil çeþitleri ile mandarin grubu 
meyvelerin pazarda talebi çabuk deðiþebilmektedir. Bu deðiþime ayak 
uydurarak pazardan pay alabilmek için de dinamik bir üretim modeli 
geliþtirilmek zorundadýr. Bu nedenle de son yýllarda sýk dikimle pazara 10-15 
yýl ürün saðlamayý hedefleyen daha sonrada bahçeyi tamamen sökerek veya 
çeþit deðiþimine giderek pazara yeni giren çeþidin üretimine geçmeyi 
hedefleyen bahçeler tesis edilmektedir. Bu tip bahçelerde ekonomik üretime 
3-4 yýl içerisinde geçilebilmekte ve ekonomik karlýlýðada 6 - 8 yýl içerisinde 
ulaþýlabilmektedir.

Yatýrým masraflarý, bakým ve iþletme 
giderleri çok yüksek olan turunçgil 
yetiþtiriciliðinde ekonomik üretime 3 - 4 yýl, 
ekonomik karlýlýða da 6 - 8 yýl içerisinde 
ulaþýlabilecek sistemler geliþtirilmektedir

Karayip adalarýndan Martinik'te kurulan bir Tahiti Laymý iþletmesinde dikim 
aralýðý ve ekonomik karlýlýk araþtýrmasý yapýlmýþtýr. Normal þartlardan 5 kat 
daha fazla sayýda Flying Dragon anacý üzerine aþýlý Tahiti laymý aðaçlarý ile 
bahçe kurulmuþtur (100 aðaç/da; klasik dikim 20 aðaç/da). Sýk dikim 
parselinin tesisinde normal bahçeye göre iki kat daha fazla para harcanmýþtýr. 
Üçücü yýldan itibaren verim normal bahçede 400 kg/da iken, sýk dikim 
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yapýlan bahçede 1.400 kg/da olmuþtur. Ýþletme ekonomik karlýlýða sýk dikimle 
kurulan bahçede 6. yýlda geçerken, normal dikimle tesis edilmiþ olan bahçede 
ise 8. yýlda geçmiþtir.

Pazarda talebi fazla deðiþmeyen klasik çeþitlerde ise (standart portakal, limon 
ve altýntop çeþitleri gibi) bahçe tesis planlamalarý daha uzun süreli 
yapýlmaktadýr. Bu tip iþletmelerde üretim yapýlacak çeþit standart aralýk 
mesafelere baðlý kalýnarak dikilmektedir. Etkin bir alan kullanýmý için 
bahçenin yaklaþýk ilk 10 yýllýk döneminde, gerek baþka turunçgil çeþidi 
gerekse farklý gruba ait uygun meyve-sebze üretimi ile ara tarýmý da 
yapýlabilmektedir. Ancak, bu klasik çeþitler ile yapýlan yeni bahçe tesislerinde 
de genel olarak dikim aralýk mesafelerinde bir daralma sözkonusudur. 
Örneðin eski portakal bahçelerinde dekara 20 bitki dikilirken, yeni bahçelerde 
bu sayý 40'a ulaþabilmektedir (Bkz. Dikim Planý).

Klasik turunçgil çeþitleri ile yapýlan yeni 
bahçe tesislerinde de genel olarak dikim 
aralýk mesafelerinde bir daralma sözkonu-
sudur !
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 DÝKÝM PLANI

Dikim aralýk mesafeleri Türkiye ve KKTC'de farklýlýk gösterdiði gibi 
Türkiye'de kurulan eski ve yeni bahçeler arasýnda da farklýlýk göstermektedir. 
Türkiye' de eski bahçelerde yaygýn aralýklar, altýntop-limon grubu için 8 - 10 m 
(10 - 16 bitki/da), portakal çeþitleri için 7 - 8 m (16 - 20 bitki/da) ve mandarin 
için 6 - 7 m (20 - 28 bitki/da) olarak kullanýlmýþtýr (Þekil 3). Ege bölgesinde “Üç 
Yapraklý” anacý üzerine aþýlý satsumalarda ise, 5 x 5 m'lik (40 bitki/da) veya 
zeytin bahçelerinde ara dikimi þeklinde bahçeler tesis edilmiþtir. Türkiye'de 
yapýlan eski dikimlerde kare dikimler tercih edilirken, dikdörtgen ve üçgen 
dikimlere de rastlamak mümkündür.

Þekil 3. Geniþ aralýklarla 
(10 x 8 m) dikil-
miþ yaþlý bir 
limon parseli

Dikim aralýk mesafeleri Türkiye ve KKTC' 
de farklýlýk gösterdiði gibi Türkiye'de 
kurulan eski ve yeni bahçeler arasýnda da 
farklýlýk göstermektedir !
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KKTC'deki eski bahçelerde uygulanan standart dikim þekli girintili kare 
(heksagonal-altýgen) dikim þeklindedir (Þekil 4, 5). Bu dikimde, bir sonraki 
sýranýn bitkileri sýra üzeri mesafenin yarýsý kadar içerden veya dýþardan 
baþlayarak, bahçedeki alanýn tamamýnýn bitki tarafýndan eþit düzeyde 
kullanýlmasý saðlanmaktadýr. Birim alana dörtgen dikimlere göre ayný sayýda 
bitki girmektedir. Kullanýlan dikim aralýk mesafeleri portakal ve altýntop için 
17 x 17 ayak (5,2 x 5,2 m - 37 bitki/da) veya 18 x 18 ayak (5,5 x 5,5 m - 33 
bitki/da) olarak uygulanmýþtýr. Üçüncü önemli tür olan limonlarda ise eski 
dikimler 21 - 28 ayak (6,4 - 8,5 m) arasýnda yapýlmýþtýr. Su sorunu fazla olan 
bölgelerde 21 ayak (6,4 m - 24 bitki/da), su sorunu daha az olan bölgelerde ve 
limon bölgesi olarak bilinen Girne bölgesinde ise 28 ayak (8,5 m - 14 bitki/da) 
aralýklarýnda dikim yapýlmýþ bahçelere rastlamak mümkündür.

Þekil 4. Girintili kare dikim 
þeklinde tesis edilmiþ bir 
altýntop parseli

Þekil 5. Bir dekarlýk bahçe 
kullaným alanýný göster-
en girintili kare dikim 
þemasý

KKTC'deki eski bahçelerde uygulanan 
standart dikim þekli girintili kare 
(heksagonal - altýgen) dikim þeklindedir

Türkiye' de yeni kurulan turunçgil bahçelerinde kullanýlan dikim aralýklarý, 
yukarýda verilen eski dikimlerde kullanýlan aralýk mesafeleri kadar olabildiði 
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gibi, yeni kurulan iþletmelerde birim alana düþen bitki sayýsýný artýrmaya 
yönelik dikim aralýklarý da kullanýlmaktadýr. Yeni dikimlerde kullanýlan bu 
farklý dikim aralýk mesafeleri turunçgil gruplarý için aþaðýda özetlenmiþtir. 

Yeni turunçgil bahçelerinde yaygýn kullanýlan dikim aralýk mesafeleri:

Limon-altýntop grubu; 7 x 7 m (20 bitki/da), 

Portakal, hibrit ve geniþ taçlý mandarin grubu; 5 x 5 veya 4 x 6 m (40-42 
bitki/da)

Budanabilen veya küçük taçlý mandarin grubu; 4 x 3 m (83 bitki/da). 

KKTC'de yeni dikim yapýlan çeþitlerin baþýnda Valensiya portakal çeþidi 
gelmekte, bunu mandarin grubundan King denilen ve uluslarasý pazarlarda, 
Mandora (Kýbrýs Rum Kesimi), Topaz (Ýsrail) veya Ortanique (Ýspanya) olarak 
adlandýrýlan çeþit izlemektedir. Oldukça düþük miktarlarda da diðer çeþitler 
dikilmektedir. Yaygýn üretilen her iki çeþit içinde standart dikim aralýðý 5 x 5 m 
(40 bitki/da) olup mandarin grubu meyvelerde bu aralýklar 5 x 4 m (50 
bitki/da) veya 5 x 3 m' ye (67 bitki/da) kadar inebilmektedir (Þekil 6). 

Þekil 6. Yeni tesis edilmiþ (4,5 x 3,5 m) bir Ortanique 
(Mandora / King) parseli
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Aþaðýdaki þekillerde Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Tarým Bilimleri ve 
Teknolojileri Fakültesinin (TBTF) Araþtýrma ve Uygulama Çiftliðinde iki 
yaþýndaki standart 5 x 5 m aralýkla dikilmiþ Lane Late portakal, 4 x 3 m aralýkla 
dikilmiþ Fortune mandarin ve 3 x 2 m aralýkla dikilmiþ Okitsu mandarin 
parselleri görülmektedir (Þekil 7, 8, 9).

Þekil 7. LAÜ-TBTF Araþtýrma ve 
Uygulama Çiftliðindeki 5 x 5 
m aralýðýnda dikilmiþ Lane 

Late portakal parseli

Þekil 8. LAÜ-TBTF Araþtýrma ve 
Uygulama Çiftliðindeki 4 x 3 
m aralýðýnda dikilmiþ Fortune
mandarin parseli 

Þekil 9. LAÜ-TBTF Araþtýrma ve 
Uygulama Çiftliðindeki 3 x 2 
m aralýðýnda dikilmiþ Okitsu 
mandarin parseli
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Dikim sistemleri ve aralýk mesafeleri, teknik nedenler yanýnda; bölgeler, 
ülkeler ve alýþkanlýklara baðlý olarak çok büyük farklýlýklar göstermektedir. 
Turunçgil üreten ve geliþmiþ bir tarým sektörüne sahip ülkelerde yapýlan yeni 
dikimlerde gözlenen ortak eðilim, birim alana düþen bitki sayýsýný artýrma 
yönündedir. Örneðin Avustralya'da eski dikimlerde uygulanan aralýk 
mesafeleri genel olarak turunçgiller için 6,7 x 6,7 m (22 x 22 ayak) ile 22 
bitki/da iken günümüzde sýra aralarý 5 - 6 m (traktör faliyetlerine yetecek 
kadar) sýra üzeri ise 3 m (55 - 67 bitki/da) olarak tavsiye edilmektedir. Ayný 
durum ABD'de de gözlenmektedir. Yeni portakal ve altýntop dikimlerinde 
tercih edilen sýra arasý mesafeler 6 - 7,5 m (20 - 25 ayak) arasýnda iken, sýra üzeri 
mesafeler 2,5 - 5 m (8 - 15 ayak) arasýnda deðiþmektedir.

Avustralya'da eski dikimler 6,7 x 6,7 m (22 x 
22 ayak) ile 22 bitki/da iken, yeni tesis edilen 
bahçelerde sýra aralarý 5 - 6 m (traktör 
faliyetlerine yetecek kadar) sýra üzeri ise 3 m 
(55 - 67 bitki/da) olarak tavsiye edilmektedir

Belirtilen  aralýk mesafeleri yaygýn olarak kullanýlan mesafeler olup baðlayýcý 
deðildir. Yeni bir bahçe planlanýrken, dikim aralýk mesafeleri iþletme için son 
derece önemli bir karar olup, iþletmenin amacýna göre, anlatýlan tüm 
faktörlerin deðerlendirilmesinden sonra verilmelidir. 

Çizelge 1'de dikim aralýk mesafelerine göre dekara düþen aðaç sayýlarý 
görülmektedir. Dekara en fazla bitki sayýsý 333 adet ile 2 x 1,5 m dikim 
aralýðýnda düþerken, en az bitki 13 adet ile 10 x 8 m aralýk mesafelerindeki 
dikimde düþmektedir. Ayrýca deðiþik dikim aralýklarý ile tesis edilmiþ 
bahçelerin birer dekarlýk kesitleri (28 x 36 m) bilgisayar ile çizilerek þekil 10’da 
bilgilerinize sunulmuþtur. Þekilde verilen çizimler yeni bir bahçe tesis 
etmeden önce dikim aralýk mesafesine karar verirken faydalý olabilecek 
niteliktedir. Sunulan dikim sistemleri arasýndaki farklýlýklar; dekara aðaç 
sayýsý, bitkilerin yaþam alanlarý, arazi kullanma etkinliði ile mekanizasyon ve 
kültürel faaliyetlere olan etkileri yönüyle görsellik kazandýrýlmaya 
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Budama ile aðaç boyutlarýnýn kontrol edilme zorunluluðu olan 2 x 1,5 m aralýk 
mesafelerine sahip çizim (Þekil 10a) dýþýndaki tüm çizimlerde aðaç boyutlarý, 
yaklaþýk 4 - 5 yaþýndaki aðaçlarýn boyutlarý gözönüne alýnarak yapýlmýþtýr.

Belirtilen dikim aralýk mesafeleri yaygýn 
kullanýlan mesafeler olup baðlayýcý deðildir.
Yeni bir bahçe için dikim planý, iþletmenin 
amacýna göre anlatýlan faktörlerin tümünün 
deðerlendirilmesiyle yapýlmalýdýr

Çizelge 1. Farklý dikim aralýklarýna (m) göre bir dekara dikilecek aðaç sayýsý

Sýra Sýra Üzeri 
Arasý 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0

2,0 333 250 167 125 111 100 91 83 77 71 63
3,0 222 167 111 83 74 67 61 56 51 48 42
4,0 167 125 83 63 56 50 45 42 38 36 31
4,5 148 111 74 56 49 44 40 37 34 32 28
5,0 133 100 67 50 44 40 36 33 31 29 25
5,5 121 91 61 45 40 36 33 30 28 26 23
6,0 111 83 56 42 37 33 30 28 26 24 21
6,5 103 77 51 38 34 31 28 26 24 22 19
7,0 95 71 48 36 32 29 26 24 22 20 18
8,0 83 63 42 31 28 25 23 21 19 18 16
9,0 74 56 37 28 25 22 20 19 17 16 14

10,0 67 50 33 25 22 20 18 17 15 14 13
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Þekil 10. Deðiþik dikim aralýklarý ile tesis edilmiþ 
bahçelerin birer dekarlýk kesitlerinin þemalarý
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Yeni bahçe tesisi yaparken gelecekte alýnacak verime göre yatýrým planlamasý 
önem arzetmektedir. Çizelge 2'de sunulan rakamlar kabaca da olsa verim 
planlamasý yönüyle yeni kurulacak bir iþletmeye fikir verebilecek niteliktedir. 
Çizelge'de sunulan rakamlar ABD' nin Texas eyaleti koþullarýnda elde edilen 
verilere dayanmakta olup bizim ortalamalarýmýza da yakýndýr. Sonuçlar 5,5-6 
m aralýk ve dekara 28 - 30 aðaç düþen bahçeler baz alýnarak hazýrlanmýþtýr. Sýk 
dikim yapýlan bahçelerde ilk 6 - 8 yýllýk verimler aðaç sayýsýna göre oransal 
olarak artýrabilinir. 

KKTC koþullarýnda, 5 x 5 m aralýkla dikilmiþ (40 bitki/da), iyi bakýmlý tam 
meyveye yatmýþ Valensiya bahçelerinde verim, dekar baþýna 6 - 8 tona (8 -10 
ton/Kýbrýs dönümü) kadar çýkabilmektedir. Çizelge' ye göbekli portakallarýn 
sonuçlarý yanýltýcý olabileceði nedeniyle alýnmamýþtýr. Texas'ta göbekli 
portakallarýn verimi en iyi koþullarda çizelgede verilen erkenci portakallarýn 
veriminin yarýsý kadar olabildiði bildirilmektedir. Avustralya'da yapýlan 15 
ayrý göbekli portakal çeþidinin verim ortalamalarý da bu doðrultudadýr. 
Verim, çeþitlere göre 2,3 - 3,4 ton/da arasýnda deðiþim göstermiþtir (dekara 30 
aðaç üzerinden). Bizim koþullarýmýzda göbekli portakal için geleceðe dönük 
kaba bir verim tahmini için, çizelge 2'deki altýntop veriminin yarýsýnýn 
alýnmasý tavsiye edilebilir.

Çizelge 2. Üç ayrý bakým koþullarýnda bazý turunçgil çeþitlerinin dekara 
verimleri (ton)

Erkenci Portakal Valensiya Altýntop
Yaþ Kötü Normal Ýyi Kötü Normal Ýyi Kötü Normal Ýyi

3 0,25 0,50 1,00 0,25 0,50 0,75 0,25 0,75 1,50
4 0,50 1,25 1,75 0,50 0,75 1,00 0,75 1,50 2,50
5 1,00 1,75 2,75 0,75 1,00 1,75 1,25 2,25 3,50
6 1,25 2,50 3,25 1,00 1,75 2,50 1,75 3,50 4,75
7 1,75 3,25 3,75 1,25 2,25 3,25 2,00 4,50 5,75
8 2,00 3,75 4,00 1,50 2,75 3,75 2,50 5,00 6,50
9 2,25 4,25 4,75 1,75 3,25 4,25 2,75 5,50 6,75

10+ 2,50 4,50 5,50 2,00 3,50 4,50 3,00 5,75 7,00
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 DÝKÝM HAZIRLIÐI VE BAHÇE TESÝSÝ

Bahçe tesis edilecek arazi, yukarýda “Arazi Seçimi” bölümünde anlatýlanlar 
araþtýlýp bahçe tesisi için uygun bulunduktan sonra, olasý pulluk tabaný veya 
geçirimsiz tabakalarý kýrmak için bir dipkazan veya subsoiler'le (riper) derin 
bir þekilde sürülmelidir (Þekil 11). Arazinin tesviyesi etkin bir sulama için 
önem arzetmektedir. Gerekiyorsa aþýrý meyilli arazilerde teraslama yapýlma-
lýdýr. Daha sonra sürüm yapýlmýþ ve tesviye edilmiþ arazi üzerinde uygun 
aralýklarla iþaretleme yapýlmalýdýr (Þekil 12 a ve b). Ýþaretlemede küçük 
kamýþlar kullanýlacaðý gibi az miktarda kireç de (her çukur iþaretlemesi için bir 
tatlý kaþýðý) kullanýlabilir. Ýþaretleme ve dikim bazý ülkelerde lazer yardýmý ile 
de yapýlmaktadýr. 

Þekil 11. Derin sürüm yapmakta kullanýlan subsoiler, ekipmanlarý ve 
çalýþmasý
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Þekil 12.. Bahçe tesisi için arazi hazýrlama (AB) kamýþ ile arazi iþaretlemesi, 
(C) dikim tahtasýnýn çukur açýmýnda kullanýmý, (D) toprak 
burgusu ile dikim çukuru açýlmasý, (EF) dikim öncesi taban 
gübresi uygulamasý
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Ýþaretlenen arazide fidan dikimi için çukurlar açýlmalýdýr. Ýyi bir kök geliþimi 
için 80 x 80 x 80 cm'lik çukurlar tavsiye edilmektedir. Arazi iyi sürülmüþ ise 
daha küçük çukurlar da yeterli olacaktýr. Fidan çukuru açarken toprak 
burgusu kullanýlacaksa, aðýr bünyeli topraklarda dikkat edilmelidir. 
Topraðýn nem ve iþlenme durumunun uygun olmadýðý durumlarda toprak 
burgusu topraðý sýkýþtýrabilmekte, bu da bitkinin kök geliþimini olumsuz 
etkileyebilmektedir (Þekil 12 c ve d). Dikim öncesi her çukura verilecek bir 
miktar taban gübresi (bir-iki kürek iyi olgunlaþmýþ-tuzsuz çiftlik gübresi 
ve/veya bir avuç fosforlu gübre) kök geliþimini teþvik etmeye yardýmcý 
olacaktýr (Þekil 12 e ve f). Dikim tahtasý ile veya dikim aralýklarýna göre 
çekilecek ipler yardýmýyla fidanlar düzgün bir þekilde dikilmelidir (Þekil 13 a-
d). Fidanlar aþý noktalarý topraktan 20-25 cm yukarýda kalacak þekilde 
dikilmelidir. Dikimden hemen sonra kök boðazý sýkýþtýrýlarak can suyu 
verilmelidir (Þekil 13 e ve f).

Derin sürüm yapýlmýþ, tesviye edilmiþ arazi 
üzerinde, uygun aralýklarla açýlan çukur-
lara taban gübresi verildikten sonra fidanlar 
dikilmelidir

Yaþlý bahçelerin fidan dikilerek yenilenmesi durumunda, aðaçlarýn kökleriyle 
birlikte bahçeden uzaklaþtýrýlmasý ve imha edilmesi gerekmektedir (Þekil 14). 
Aðaç sökümü yapýlan araziler riper veya dipkazan ile derin bir þekilde 
sürülmeli ve çýkan kökler yine dikim yapýlacak araziden uzaklaþtýrýlarak imha 
edilmelidir. Daha sonra gerekiyorsa tesviye ve hastalýklara karþý toprak 
ilaçlamasý yapýlarak yukarýda anlatýlan þekilde yeni fidan dikimi yapýlmalýdýr.
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Þekil 13. Fidan dikimi; (A, B) dikim tahtasý kullanarak fidan dikimi, (C, D) 
ip kullanarak fidan dikimi, (E) dikimden hemen sonra topraðýn 
sýkýþtýrmasý ve (F) fidana cansuyu verilmesi, aþý noktasýnýn ve 
çatýnýn yerden yüksekliði gösterilmektedir 

44



Þekil 14. Aðýr iþ makinasý ile yaþlý bir bahçenin sökümü ve söküm sonrasý 
arazinin görünümü 
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Budama

Türkiye ve KKTC’de genel olarak, sofralýk tüketim için yapýlan klasik 
yetiþtiricilikte limon haricindeki turunçgil türlerinde yoðun bir budama 
iþlemi yapýlmamaktadýr. Budama, þekil ve terbiye budamasý olarak ilk 
yýllarda yapýlmakta ve daha sonrada kuru dallarýn çýkarýlmasý þeklinde 
devam etmektedir. Ancak, bazý büyük bahçelerde kültürel iþlemlerde 
mekanizasyonu kolaylaþtýrmak için çitleme þeklinde mekanik budama 
yapýlmaktadýr. Uzun yýllar bakýmsýz kalmýþ bahçelerin yeniden bakýmlý ve 
verimli hale gelmesi veya yaþlý bahçelerin ekonomik ömrünü biraz daha 
uzatýlmasý için gençleþtirme budamasý da yapýlabilmektadýr. Ayrýca don 
zararý sonrasýnda zararýn þiddetine göre kuru alma ile gençleþtirme budamasý 
arasýnda bir budama yapma zorunluluðu bulunmaktadýr.

Turunçgillerde budama sonucunda turunçgil aðaçlarýnýn,

� Þekli ve çatýsý ile meyve alýnan hacim (tacýn 90 cm 
derinlikteki dýþ çeperi) arasýndaki oran düzenlen-
mekte,
�Depolanmýþ enerji olan karbonhidrat içeriði deðiþ-

mekte, ve
� Taç ve kök oraný deðiþmektedir.

Budamanýn neden ve nasýl yapýldýðý konularýný daha iyi kavrayarak 
iþletmenin amacýna uygun biliçli ve baþarýlý bir budama yapmak için özellikle 
budama sonucunda aðaçta meydana gelen bu deðiþimleri ve sonuçlarýný iyi 
anlamak gerekmektedir. Budama sonucunda deðiþime uðrayan meyve
alýnan hacim kavramý, yukarýda “Turunçgillerde Bahçe Tesisi” bölümünde 
“Çevresel Faktörler” baþlýðýnda ele alýnan “Iþýk” konusu içerisinde 
anlatýlmýþtýr. Budama ile deðiþime uðrayan depo enerjisi (karbonhidrat) 
içeriði konusunu anlamak için ise karbonhidrat metabolizmasýný anlamak 
gerekmektedir.
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Turunçgil aðaçlarý bazý yapraðýný döken meyve aðaçlarý gibi endodormancy
(normal geliþmesi gereði dinlenme veya uyku haline girme) göstermezler. 
Ecodormancy denilen ve sýcaklýk düþüþü veya kuraklýk sonrasý þartlarýn 
normale dönmesiyle çiçek ve sürgün oluþturma ile kendini gösteren bir 
dinlenme þekli gösterirler. Turunçgillerde diðer yeþil bitkiler gibi ýþýk enerjisi 
ve karbondioksiti yapraklarýnda yaþamýn temel enerji kaynaðý olan 
karbonhidratlara dönüþtürürler. Ancak yapraðýný döken meyve aðaçlarýnýn 
tersine, ürettikleri karbonhidratlarý yaprak ve dallarda depolarlar. Depolanan 
bu karbonhidratlar en yüksek düzeye genellikle erken ilkbaharda çiçek ve 
sürgün döneminden hemen önce ulaþmaktadýr. Bu karbonhidratlar daha 
sonra; çiçek, sürgün ve meyve geliþmesinde kullanýlýrlar.

Yapraðýný döken meyve aðaçlarýnýn tersine 
turunçgiller ürettikleri karbonhidratlarýn 
çoðunu köklerde deðil yaprak ve dallarda 
depolarlar

Budama zamaný (çiçek açma döneminin hemen öncesi) kesilen dal ve 
yapraklarla uzaklaþtýrýlan karbonhidratlar depolanan enerjinin azalmasýna 
neden olacak, buda aðacýn genel geliþmesini olumsuz etkileyebilecektir. 
Ayrýca kesimler sürgün vermeyi teþvik edeceði için yapýlan kesimlerle zaten 
azalan karbonhidratlarýn bir kýsmýnda bu yeni sürgünlerin geliþmesinde 
kullanýlacak ve sonuç verim azalmasý olarak ortaya çýkacaktýr. 

Klasik turunçgil yetiþtiriciliðinde bahçelerde dikim aralarý olabildiðince geniþ 
tutularak budama minimum düzeye indirilmiþtir. Çünkü geniþ aralýklardan 
dolayý ýþýk problemi bulunmamaktadýr. Ancak yukarýda “Dikim Planý” 
konusunda anlatýldýðý gibi, ekonomik koþullar ve özellikle yatýrým 
masraflarýnýn daha erken karþýlanma zorunluluðu, bahçelerde dikim sýklýðýný 
artýrmýþ ve ýþýðý daha etkin kullanmayý ön plana çýkarmýþtýr. Bu koþullarda 
baþarýlý bir üretim ise ancak bahçe tesisinden itibaren yapýlacak olan bilinçli ve 
etkin bir budama ile mümkün olacaktýr.
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Turunçgillerde budamanýn nedenleri;

� Yeni dikilen fidanlara þekil vererek, dikim sistemine 
uygun, güçlü çatý oluþturmalarýna yardýmcý olmak,
� Fazla baskýn hale geçmemesi için obur dallarý (þahlar) 

almak veya boylarýný kýsaltmak,
�Aðacýn içerisine ýþýk girmesini saðlamak,
�Meyve dallarýnýn ana ve yardýmcý dallar üzerinde 

düzenli daðýlýmýný saðlamak,
�Ana dallar üzerinde aþýrý yoðun dal çýkýþýný engellemek 

ve birbirini örten dallarý temizlemek, 
� Sürtünmeden dolayý oluþabilecek meyve kabuk zarar-

lanmalarýna meydan vermemek,
�Havalanmayý saðlamak,
�Meyve iriliðini artýrmak, verimde sürekliliði saðlamak,

3
� Bahçede sürekli optimum düzeyde (1.000 m /da)

meyve alýnan hacim oluþturmak, ve
�Don, yaþlýlýk veya bakýmsýzlýk nedeniyle zararlanmýþ 

veya verimden düþmüþ dallarý keserek yeniden verimli 
hale getirmek olarak sýralanabilir.

Tüm aðaçlarda olduðu gibi turunçgillerde de budama yaparken dikkat 
edilmesi gereken bazý kurallar bulunmaktadýr. Turunçgillerde hastalýklarýn 
taþýnmasý ve yapraðýný döken bitkilerden farklýlýklarý gibi nedenlerden 
dolayýda bu kurallar daha büyük önem arzetmektedir. 

Turunçgillerin budanmasýnda dikkat edilecek temel unsurlar;

�Her aðaçtan sonra kullanýlan budama aletlerinin 
dezenfekte edilmesi,
�Olabildiðince az yaprak ve dal kesimi yapýlmasý, 
�Kesimlerin aðaçta týrnak býrakýlmayacak þekilde yapýl-

masý,
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� Büyük kesimlerden olabildiðince kaçýnýlmasý,
�Ayný dal üzerinde fazla sayýda yapýlacak küçük kesim-

ler yerine, uygun bir yerden tek bir kesim yapýlmasý,
� Büyük kesimler yapmak zorunlu ise, kesim yerleri 

herhangi bir preparatla (aþý macunu gibi) kapatýlarak 
olasý bir hastalýk giriþinin engellenmesi,
�Kesimler sonucu doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalan 

gövde veya kalýn dallar beyaz boya (veya kireç) ile 
boyanmasý,
� Bir yýl az, bir yýl çok meyve veren (Periyodisite) çeþit-

lerin verim yýlý hasatýndan sonra budama yapýlmasý,
�Azot gübrelemesinin budama þiddetine göre ayarlan-

masý (dengeli meyve ve yeþil aksam teþviki için kesim 
þiddeti arttýkça azotlu gübre miktarý azaltýlmalýdýr), 
olarak sýralamak mümkündür.

 ÞEKÝL-TERBÝYE BUDAMASI

Turunçgillerde aðaca þekil vermeye fidanlýkta baþlayarak bahçe tesisinden 
sonra arazide devam etmektedir. Uygun bir þekilde dikilmiþ olan (aþý noktasý 
yerden 20 - 30 cm yukarýda kalacak þekilde) fidanýn, aþýdan itibaren ilk 20 
cm'sinin sürgünsüz olmasý ilerde etek dallarýnýn budamasýný kolaylaþtýra-
caktýr. Bu konuya dikkat edip, topraktan 50 - 80 cm yükseklikten fidanlar 
kesilerek çatý oluþturulmaya çalýþýlýr (Þekil 15 a ve b).

Bir meyve aðacýnýn taç kýsmý üç bölümden oluþmaktadýr; 

�Aðacýn çatýsýný oluþturan ana dallar, 
�Aðaca istenilen þeklin verilebilmesini saðlayan 

yardýmcý dallar,
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Þekil 15. Aþýlý fidanlara (A, B, C, D) fidanlýkta ve (E, F, G, H) arazide þekil 
budamasý uygulamasý
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Bahçe tesisi ana dallarý fidanlýkta belirlenmiþ fidanlarla yapýlacaksa, 
dikimlerde aþý noktasý ve dallanma için verilen gerekli ölçütlere dikkat 
edilmelidir. Eðer fidanlarýn taçlanmasý tekdüze deðilse, dikim sonrasýnda 
tüm bitkilerde ayný yükseklikten tepe vurma yapýlmasý gerekebilir. Bir 
bahçede bitkilerin yaklaþýk ayný yükseklikte taç yapmasý ileriki yýllarda bakým 
ve kültürel iþlemleri kolaylaþtýracaktýr.

Turunçgillerde aðaca þekil verme fidanlýk-
larda baþlayarak bahçe tesisinin ilk yýllarýn-
da devam etmektedir

Çatý yüksekliði bahçedeki; verim, kalite, toprak hastalýklarý, bakým ve kültürel 
iþlemlerle doðrudan iliþkilidir. Çatý oluþturmak için kesim yüksekliði; 
yetiþtirilecek çeþidin bitkisel özellikleri, bahçenin topraðý, sulama ve dikim 
sistemlerine göre yapýlmalýdýr. Genel olarak ne kadar alçaktan taçlanma 
yapýlýrsa, bakým, hasat, kültürel iþlemler gibi rutin faaliyetler o kadar daha 
kolay olacaktýr. Ancak özellikle aðýr topraklarda oluþabilecek kök boðazý 
çürüklüðü  kahverengi meyve çürüklüðü (Phytophthora) gibi hastalýklar 
nedeniyle taçlandýrma topraða fazla yakýn yerden yapýlamamaktadýr. Kumlu 
ve geçirgen veya Phytophthora tehlikesi olmayan topraklarda daha alçak 
taçlandýrma yapýlabilir. Normal þartlarda, sýk dikim yapýlan veya küçük taç 
yapan çeþitlerde (Fortune, Okitsu ve diðer satsuma çeþitleri), alçak 
taçlandýrma (50 - 60 cm), tercih edilmelidir.

Fidanlýkta veya bahçe tesisinden sonra, aþýlardan oluþan ilk sürgünün tepesi 
amaca uygun bir yükseklikten kesildikten sonra, kesim yerinin altýndan çýkan 
sürgünlerden eþit aralýklarla seçilen 3 ila 5 dal (aðacýn çatýsýný oluþturacak ana 
dallar) dýþýndakiler alýnýr (Þekil 15 c ve d). Býrakýlan dallar gövde üzerinde 
farklý noktalardan sürmüþ olmalýdýr. Tepe alma ve ana dal seçimi fidanýn 
yaþýna göre fidanlýkta yapýlabildiði gibi bahçe tesisinden sonra da yapýlabilir 
(Þekil 15 e, f, g ve h). Seçilen ana dallar bir yýl sonra üzerlerinde eþit bir daðýlým 
gösteren 6-10 adet güçlü yardýmcý býrakýlýp yeniden kesilir ve fidana güçlü bir 
taç oluþturacak þekil verilmeye çalýþýlýr (Þekil 16). Daha sonra sadece 
gövdeden çýkan sürgünler ile gövde ve ana dallarda çýkan obur dallar (þahlar) 

!
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büyütülmeden alýnýr. Þekilde çatýsý birbirinden eþit uzaklýkta dört anadalla 
oluþturulmuþ iki yaþýnda bir Fortune mandarini görülmektedir (Þekil 17).

Þekil 16. Bir yýl önce ara-
zide tepesi vurul-
muþ ve anadallarý 
belirlenmiþ bir 
Nova mandarin 
aðacý

Þekil 17. Çatýsý oluþturulmuþ iki yaþýnda bir 
Fortune mandarini

Aþýlarýn tepesi alýndýktan sonra olabil-
diðince eþit aralýklarla seçilen 3 -5 dal, aðacýn 
çatýsýný meydana getirecek ana dallarý oluþ-
turmak için býrakýlýr

Çatý yüksekliðianadal oluþturma ile obur dallarýn alýnmasý, deðiþik turunçgil 
tür ve çeþitlerinde gösterilmektedir (Þekil 18). Þekil 18a ve b'de LAÜ-TBTF'in 
Araþtýrma Uygulama Çiftliðinde bulunan 2 yaþýndaki bir limon (Kütdiken) 
aðacýnýn bakým öncesi ve sonrasý resimleri görülmektedir. Yine ayný yaþta, 
portakal (Lane Late), altýntop (Henderson), ve mandarin (Okitsu ve Fortune) 
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Þekil 18. Ýki yaþýnda bir kütdiken limonunun (A) budama öncesi ve (B) 
sonrasý görünümü. Ýki yaþýnda ve budanmýþ; (C) Lane Late 
portakal , (D) Henderson altýntop ile (E) Okitsu ve (F) Fortune 
mandarin çeþitlerinin görünümleri (LAÜ-TBTF Araþtýrma ve 
Uygulama Çiftliði - dikim Mart 2001, resim Haziran 2003)

54



çeþitleri görülmektedir (Þekil 18c, d, e ve f). Bu aðaçlar Ocak - Þubat 2001 
yýlýnda dikilmiþ olup resimler Haziran 2003'te çekilmiþtir. Ayný tip toprakta, 
ayný bakým koþullarýnda limon ve altýntop'un mandarinlere göre daha iyi 
geliþtiði bariz bir þekilde görülmektedir. Fortune parselinde dikimler 3 x 4 m, 
Okitsu parselinde ise 3 x 2 m aralýkla yapýlmýþ olup taç yükseklikleri 5 x 5 m 
aralýkla dikilen limon ve altýntoplara göre daha alçaktandýr.

 GENÇ AÐAÇLARDA BUDAMA

Genel olarak turunçgil aðaçlarýnda, þekil budamasýndan sonraki yýllarda (beþ 
yaþýna kadar) aðaçlarýn geliþimine göre sadece kuru ve obur dallar ile aþýrý 
sýklýða neden olan dallar alýnarak budamaya devam edilir. Etek dallarýný da 
meyvelerin yere deðmeyeceðinden emin olunan bir yükseklikten alýnmasý 
gerekmektedir. Hasat zamanýnda meyvelerin yerden yaklaþýk 30 cm yüksek-
likte olabileceði yükseklik uygundur. Yetiþtirilen türe göre meyvesiz 
aðaçlarda yerden 45 - 60 cm yükseklikten yapýlacak budama da ayný sonucu 
verebilecektir. Obur dallar fazla büyütülmeden ve kabukta yara býrakmýyacak 
þekilde elle koparýlarak alýnmalýdýr. 

Genel olarak turunçgillerde budama, aðaç-
lara þekil verildikten sonra sadece kuru ve 
obur dallar ile aþýrý sýklýða neden olan dallar 
alýnarak yapýlmalýdýr

Ýlk beþ yýldan sonraki, aðaçlarýn tam büyüklüðü alýncaya kadarki dönemde (5-
10 yaþlarý arasý) yine sadece kuru dallar, obur dallar ile aðaç çatýsýnda ve 
yardýmcý dallar üzerinde düzensizliðe neden olan dallar kesilmelidir. Gençlik 
döneminde büyük kesimler sadece güçsüz veya dengesiz geliþen anadallarýn 
güçlendirilmesi için yapýlmalýdýr. Böyle bir ana dal üzerindeki yardýmcý dal 
kesilecekse, ana dal üzerinden týrnaksýz olarak kesilmelidir. Bu þekilde kesim 
noktasýndan çýkacak sürgün sayýsýda azaltýlmýþ olacaktýr. Kesim yerinden 
hastalýk girmemesi için uygun bir preperat kullanýlmalýdýr. 

!
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 YETÝÞKÝN AÐAÇLARDA BUDAMA

Ülkemizde turunçgillerde budama iþlemlerinin hemen hemen tamamý el 
iþçiliði ile yapýlýrken, yeni kurulan bazý büyük tesislerde ve turunçgil üretimi 
geliþmiþ ABD, Avustralya ve Güney Afrika gibi ülkelerde makinalý budamada 
yaygýnlaþmýþtýr. Mekanize edilmiþ budama genellikle aðaçlar tam büyüklüðe 
eriþip gölgeleme sorunu baþladýktan sonra yapýlmaktadýr. Mekanize 
budamanýn sýk dikimlerde zorunluluk haline gelmiþ olmasý nedeniyle, bu 
konu, “Elle Budama” ve “Mekanize Budama” olarak iki ayrý baþlýkta ele 
alýnmýþtýr. Bunlara geçmeden önce budamada uygulanan temel kesim 
çeþitlerinin hatýrlanmasý yararlý olacaktýr.

Budamada Yapýlan Kesim Çeþitleri

Budama sýrasýnda uç alma ve seyreltme (dal çýkarma) þeklinde kesimler 
yapýlmaktadýr. Uç almada, apikal dominans denilen sürgün ucunun daha 
alttaki tomurcuklarýn sürmesini engellemesi olayý ortadan kaldýrýlýr. Bu 
kesimlerden çok sürgünlü (çalý formlu), küçük yapýlý aðaçlar oluþur. Makinalý 
kesimler de ortaya çýkan sonuç budur. Seyreltme ise, herhangi bir dalýn 
tamamýnýn kesilerek aðaçtan çýkarýlmasýdýr. Genellikle sürgün, yardýmcý veya 
ana dallarýn; kuruma, verimden düþme, havalandýrma veya seyreltme gibi 
nedenlerle kesilmesi gerekebilmektedir. Bu kesimler elle budamada yaygýn 
olarak uygulandýðý gibi, aþýrý sürgün nedeniyle verimden düþen dallarýn 
tamamen çýkarýlma zorunluluðu nedeniyle çitleme budama yapýlan 
bahçelerde de zaman zaman uygulanmaktadýr.

Elle Budama

Klasik elle yapýlan budamalarda yetiþkin portakal, altýntop ve birçok 
mandarin çeþitlerinde de gençlik dönemlerinde olduðu gibi çok az budama 
yapýlmalýdýr. Yine sadece kuru ve obur dallar alýnmalýdýr. Verimden iyice 
düþmüþ dallar mümkünse aðacýn içindeki çýkýþ noktalarýndan kesilmelidir. 
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Aþýrý dallanma sonucu güneþ ýþýnlarýnýn yeterince aðacýn içerisine girmeme 
durumlarýnda ise, genellikle aðacýn Güney-Batý yönüne bakan büyükçe bir 

2dal çýkartýlarak (yaklaþýk 1 m 'lik pencere açýlmasý) aðacýn güneþ almasýna ve 
havalandýrýlmasýna yardýmcý olunmalýdýr.

Yetiþkin portakal, altýntop ve birçok manda-
rin çeþitlerinde da gençlik dönemlerinde 
olduðu gibi çok az budama yapýlmalýdýr

Limonlar, diðer turunçgillerden farklý olarak dikine ve daðýnýk büyüme 
eðilimi gösterirler ve düzenli olarak budama isterler. Budama yapýlmazsa 
birbirine karýþmýþ zayýf dalcýklardan oluþmuþ düzensiz ve düþük verimli 
aðaçlar oluþtururlar. Bu þekilde geliþen aðaçlarda da hasat ve hastalýk-zararlý 
mücadelesi güçleþir. Kaliforniya'da yapýlan araþtýrmalar, budama yapýl-
mayan birçok limon çeþidinde floem nekrozu (sieve-tube necrosis) oluþu-
munun daha da arttýðýný göstermiþtir. 

Limonlarda budama gençlik dönemlerinden itibaren düzenli olarak 
yapýlmalýdýr. Dikine büyüme eðilimi olan limonlarda istenmeyen obur dallar 
hemen alýnmalý veya 30 - 40 cm' den kesilerek güçlü meyve dalý oluþturmaya 
yönlendirilmelidir. Aðacýn çatýsýnýn iyi oluþturulmasý ileriki yýllarda 
yapýlacak budamalarý da kolaylaþtýracaktýr. Uçkurutan tehlikesi varsa 
budama sýcak yaz döneminde, tercihen son sürgünlerden sonra yapýlmalýdýr 
(Eylül).

Dikine ve düzensiz büyüme eðilimi gösteren 
limonlarýn büyümeleri diðer turunçgiller-
den farklýdýr ve düzenli olarak budama 
gerektirmektedirler

Turunçgillerin etek dallarýndan oldukça yüksek miktarlarda verim 
alýnmaktadýr. Bu nedenle bu dallara mümkün mertebe dokunulmamalýdýr. 

!
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Ancak, etek dallarýnda yapýlacak budamanýn da bazý avantajlarý bulunmakta-
dýr. Bunlar, 

�Aðacýn altýnýn daha iyi havalanmasý,
�Aðaç altýna gübre ve ot öldürücülerin (herbisit) daha 

kolay ve etkin bir þekilde uygulanabilmeleri, 
� Bazý zararlýlarýn (salyangoz gibi) aðaca ulaþmalarýnýn 

engellenmesi,
�Mini sprinkler kullanýlan bahçelerde su daðýlýmýnýn 

daha düzenli olmasý ve mini sprinkler ve damla sulama 
kullanýlan bahçelerde sulama sistemlerinin kontrol ve 
onarýlmasýnýn kolaylaþtýrýlmasý,
� Toprak kökenli hastalýk etmenlerinin (Phytophthora

gibi) yaðmur veya sulama suyu nedeniyle etek 
dallarýna sýçramalarýnýn engellenmesi, ve
�Hasatýn daha kolay yapýlmasýna zemin hazýrlanmasý 

olarak özetlenebilir. 

Ýþletme sahibi bu faydalarýn kendi bahçesinde geçerli olup olmamasýna göre 
etek dallarýnda yapacaðý budamanýn seviyesine karar vermelidir. Yukarýda 
bahsedildiði gibi, etek dallarýnýn yerden 45 - 60 cm yükseklikten kesilmesi 
uygundur. Verimsizleþen etek dallarý aðacýn iç kýsýmlarýndan tamamen 
çýkarýlarak, yeni dal oluþumu teþvik edilmelidir.

Etek budamasýnýn iki - üç yýlda bir yapýlmasý gerekebilir. Mandarin ve göbekli 
portakallarda hasattan hemen sonra veya ilkbahar sürgünlerinden önce 
yapýlabilir. Valensiya'nýn etek dallarýnýn budamasý, budama zamanýnda 
üzerinde meyve olmasý nedeniyle daha zordur. Valensiya budamasýnda bir 
miktar meyve kaybý kaçýnýlmaz gözükmektedir. Bu nedenle Valensiya ve yeni 
popüler olan diðer geççi portakal veya mandarin çeþitlerinde hasat ve meyve 
tutumundan sonra (Nisan - Mayýs) budama yapýlmasý daha uygundur.

58



Mekanize Budama

Budama kalifiye iþçilik gerektiren ve maliyeti oldukça yüksek olan bir bakým 
iþlemidir. Ýþçiliðin pahalý olduðu  ülkelerde bu bakým iþleminin maliyetini en 
az düzeye indirmek için makinalý budama geliþtirilmiþtir. Hatta bahçe tesis 
edilirken dikim aralýk mesafeleri genellikle budamada kullanýlacak alet ve 
ekipmanlarýn gerektirdiði kullaným aralýðýna göre düzenlenmektedir. Bu 
nedenle sýra aralarý Florida'da, budama ve hasat makinalarýnýn çalýþabileceði 6 
x 7.5 m olarak tavsiye edilmektedir. Sýra üzeri mesafeler ise 3,3 x 5 m olarak 
kullanýlmaktadýr. Mekanize budama Çitleme (yan dallarýn kesimi), 
Tepeleme (tepe dallarýnýn kesimi) ve Etekleme (etek dallarýnýn kesimi) olarak 
tanýmlanabilecek, üç farklý amaç için ve, genellikle aðaçlar tam büyüklüðe 
eriþip gölgeleme sorunu baþladýktan sonra yapýlmaktadýr.

Çitleme

Çitleme; aðaçlarýn sýra arasýna bakan taraflarýnýn büyük makinalarla 
budanmasýdýr. Kesimden sonra yeni sürgünler nedeniyle çit þeklinde bir 
duvar görünümü ortaya çýkmaktadýr. Çitleme ile bahçe ekipmanlarýnýn 
çalýþmalarý ve aðaçlarýn alt taraflarýna daha iyi bir ýþýk daðýlýmý saðlan-
maktadýr. Çitleme genellikle disk þeklinde birkaç döner kesici ile 
yapýlmaktadýr (Þekil 19). Bu þekilde aðaçlarýn ancak izin verilen alan içerisinde 
büyümesi saðlanarak, meyve daðýlýmý da büyük ölçüde kesim yapýlan 
yüzeyle sýnýrlanmaktadýr (Þekil 19 c ve d). 

Çitlemeye, aðacýn geliþmesine göre büyüme alanýný doldurmasýna müteakip 
baþlanmaktadýr. Kesimler 0-25º'lik açý ile yapýlarak, etek dallarýna kadar ýþýk 
daðýlýmý saðlanmýþ olmaktadýr (Þekil 19). Aðaç boyu ve sýra üzerindeki dikim 
sýklýðý arttýkça açýnýn dar tutulmasý gerekmektedir. Çitleme sýklýðý aðacýn 
geliþmesine göre deðiþmektedir. Çok güçlü geliþen aðaçlarda yýlda bir kez 
yapýlmasý ideal iken, yavaþ geliþen aðaçlarda iki-üç yýlda bir yapýlmaktadýr. 
Bazý iþletmeler üç yýllýk bir programla; birinci yýl aðacýn bir tarafýný, ikinci yýl 
diðer tarafýný çitleme yaparak, üçüncü yýlda da aðacýn tepesinde tepeleme 
yapmaktadýr (Bknz Tepeleme). Bu þekilde, oluþacak verim kaybý yýllar 
içerisine eþit daðýtýlmaya çalýþýlmaktadýr.
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Þekil 19. Çitleme ekipmanlarý (A, B), çalýþmalarý (C, D), çift taraflý çitleme 
yapýlan bir bahçe (E) ve bir tarafý çitlenmiþ diðer tarafý daha sonraki 
sezon çitlenecek olan bir bahçe (F)
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Orta mevsim çeþitlerinde yaygýn çitleme zamaný hasattan hemen sonrasýdýr. 
Valensiya'larda ve don riski olan bölgelerde zamanlama sorun olabilmekte-
dir. Ancak her yýl yapýlan çitlemede mevsimsel zamandan ziyade yýlýn daima 
ayný döneminde yapýlmasý daha da önemlidir. Bu þekilde kayýplar minimum 
düzeyde tutulabilmektedir.

Tepeleme

Tepeleme çitleme iþleminin aðaçlarýn tepe kýsmýna yapýlmasýdýr. Tepelemeye 
de çitleme gibi aðaçlarýn istenen boyutlara ulaþmasýna müteakip baþlan-
maktadýr. Tepeleme için de yine çitleme benzeri dönen diskler kullanýlmakta-
dýr (Þekil 20). Bu iþlemde de verim kaybý söz konusudur. Aþýrý hýzlý geliþen 
bahçelerde yýlda iki tepeleme dahi gerekli görülebilmektedir. Yavaþ geliþen 
bahçelerde ise olabildiðince az sýklýkta (dört-beþ yýlda bir) veya hiç yapýlma-
masý tavsiye edilmektedir.

Tepeleme düz veya 15 - 30º'lik açý ile yapýlabilir. Tepelemede en önemli kural 
aðaç yüksekliðinin sýralar arasýndaki (çitler arasýndaki) boþluðun iki katý 
olmasýdýr. Aðaç yüksekliðinin 4,5 - 5,5 m arasýnda tutulmasý tavsiye edilmekte 
iken, 3,5 m'den daha kýsa olan yükseklikte çok fazla verim kaybý olduðu 
bildirilmektedir. Tavsiye edilen yükseklikte tepelenmiþ ve 10º'lik açý ile 
çitlenmiþ bir bahçede ýþýk daðýlýmý düzenli, hasatýn da standart merdivenlerle 
kolaylýkla yapýlabileceði bildirilmektedir.

Tepelemenin zamaný da çitleme gibidir. Ancak tepelemede daha büyük verim 
kaybý sözkonusu olabilmektedir. Bu nedenle hýzlý geliþen aðaçlarda her yýl 
ayný zamanda tepeleme yapýlmasý gerekmektedir. 

Etekleme

Etek, dal ve meyvelerin toprak yüzeyi ile temasýný kesmek için uygun bir 
yükseklikten mekanik olarak kesilmelidir. Eteklemenin elle budama 
kýsmýnda anlatýldýðý gibi 45 - 60 cm'den yapýlmasý gerekmektedir. Yukarýda 
anlatýlan faydalarý ve makinalý hasatta saðladýðý kolaylýklar nedeniyle 
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de tavsiye edilmektedir. Etekleme sonucunda aðaç altýna atýlan kimyasallarýn, 
toprak kökenli hastalýk ve zararlýlarýn meyvelere deðmemesi sonucunda 
meyve kalitesi ve raf ömrü yükselmektedir. Ayrýca etekleme veya elle etek 
dallarýnýn yerden belli bir yükseklikte tutulmasý, aðaçlar altýnda iyi bir 
havalanma saðladýðý için ülkemizde yaygýn olarak bulunan kök boðazý 
çürüklüðü (Phytophthora) etmeninin enfeksiyonlarýný azaltabilecektir.

Þekil 20. Tepelemede kulanýlan ekipmanlar ve bahçede çalýþma þekilleri
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 GENÇLEÞTÝRME BUDAMASI

Yaþlý bahçelerde, aðaçlarýn geliþmesinin yavaþlamasý veya durmasý, küçük 
meyve ile alýnan düþük verim ile dal ve dalcýklarýn kurumasý þeklinde kendini 
göstermektedir (Þekil 21). Bu durum; susuzluk ve bakýmsýzlýðýn yanýsýra; aþýrý 
yaþlýlýk, hastalýklar, toprak zararlýlarý, sulama suyu kaynaklý kök zararlan-
malarý gibi birçok nedenden kaynaklanabilir. Gençleþtirme budamasýnýn 
baþarýlý olabilmesi için aðaçlarýn bulunduðu hale gelmesine neden olan 
etmenin saptanarak düzeltilmesi gerekmektedir. Aksi halde geçici bir 
düzelmeden sonra aðaçlarýn yine budama öncesi duruma gelmesi kaçýnýlmaz 
olacaktýr.

Gençleþtirme budamasýnýn baþarýlý olabil-
mesi için aðaçlarýn bulunduðu hale gelme-
sine neden olan etmenin saptanarak 
düzeltilmesi gerekmektedir

Kuzey Kýbrýs'taki birçok bahçe, yetersiz sulama ve üründen alýnan gelirin 
bakým giderlerini karþýlamamasý gibi nedenlerle kurumaya terkedilmiþtir. 
Son yýllarda, özellikle Marsh Seedless altýntop ve Valensiya portakal 
çeþitlerine talebin artmasý, sulamanýn daha etkin kullanýmý için devlet desteði 
alýnmasý, bu bahçelerin gençleþtirme budamasý ile yeniden verimli hale 
getirme ortamýný hazýrlamýþ ve birçok bahçede gençleþtirme budamasý veya 
eski gövde üzerine yeni çeþit aþýlayarak çeþit deðiþtirme iþlemlerinin 
yapýlmasýný baþlatmýþtýr (Þekil 22). 

Halen saðlýklý bir kök sistemi ile ekonomik ömrünü doldurmamýþ olan 
aðaçlarda gençleþtirme budamasý yapýlabilir. Sürgün verimi azalan bu 
aðaçlarda genç sürgünlerin oluþturulmasý gereklidir. Oldukça derin kesimler 
yapýlarak taç kýsmýnýn bol miktarda güçlü yeni sürgünler vermesi saðlanýr. 
Gençleþtirme budamasýnda gerekiyorsa yardýmcý dallarýn tamamý alýnýr, 
ancak gereksiz ana dal kesiminden kaçýnýlmalýdýr. Güçlü bir kök sisteminin de 
yardýmýyla ilkbaharda oluþacak çok sayýdaki yeni sürgünlerle yeni bir taç 

!
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Þekil 21. Susuzluk ve bakýmsýzlýk nedeniyle gençleþtirme budamasý 
gerektiren aðaçlar



Þekil 22. Gençleþtirme budamasý ve 
çeþit yenileme yapýlan 
bahçeler

oluþturmak mümkün olacaktýr. Þekilde gençleþtirme budamasýnýn aþamalarý 
bir aðaç üzerinde gösterilmektedir (Þekil 23).

Gençleþtirme budamasý ana dallar ve 
yardýmcý dallar üzerinde yoðunlaþtýrýlmalý-
dýr. Ana dallara gerekmedikçe müdahale 
edilmemelidir.

Budama yapýlacak aðaçlarda budama þiddeti, aðaçtaki verim ve geliþme 
gerilemesinin nedeni ve düzeyine göre ayarlanmaktadýr. Gençleþtirme 
budamasý derin bir kuru alma þeklinde olabilir (Þekil 24). Fakat gençleþtirme 
budamalarý bir aðacýn iskeletini açýða çýkaracak 2 -  4 cm çapýndan daha küçük 
olan tüm ince dal ve yeþil aksamýn çýkarýlmasý ile kalýn yardýmcý dallarýn dahi 
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Þekil 23. Bir aðaçta yapýlan gençleþtirme budamasýnýn deðiþik evreleri
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Þekil 24. Kuru alma budamasý yapýlan bir aðacýn budama öncesi ve sonrasý 
görüntüleri
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çýkarýlarak, aðaçta sadece ana dallar ile birkaç yardýmcý dalýn býrakýlýp, 
boyunun 1,5 - 2 m'ye indirildiði, hatta aþý noktasýnýn hemen üzerinden tepe 
vurmasý þeklinde yapýldýðý iki kesim düzeyi arasýnda yapýlabilir (Þekil 25). 
Genellikle budamanýn çiddetini aðacýn durumu belirlenmektedir. Budama 
nedeniyle verim kaybý veya aðaçlarýn yeniden verime geçmesi budamanýn 
þiddetine göre 1 - 4 yýl arasýndadýr.

Ýþletmenin para akýþýný devam ettirmek için bahçedeki herbir yarýsýna 
gençleþtirme budamasý uygulanarak, diðer yarýsýndan bir miktar ürün 
alýnmasý planlanabilir. Aðaçlarýn budanan dallarý meyveye yattýðýnda da 
budanmamýþ kýsým gençleþtirilebilir. Resimlerde görülen aðaçlarýn gövdeleri 
beyaz boyayla boyanmamýþtýr. Aslýnda budamaya müteakip aðaçlarýn 
gövdesi güneþ yanýklarýna karþý beyaz boya ile mutlaka boyanmasý 
gerekmektedir.

Tepelerin vurulmasý Þekil 26'daki sýrasýyla, 4, 6 ve 20 yýl önce yapýlan 
Valensiya, Ýnterdonat limon ve diðer bir Valensiya aðacýnýn gövde ve taç 
hacimleri örnek olarak görülmektedir. Bunlardan 20 yýl önce budanan aðacýn 
bulunduðu bahçe, 1980-83 arasýnda bakýmsýzlýktan kurumaya yüz tutmuþ ve 
ayný yýl (1983'te aðaçlar yaklaþýk 25 yaþlarýnda iken) yeni sahibi tarafýndan 
tepe vurma uygulamasýna tabi tutulmuþtur. Valensiya portakalý üretimi 
yapýlan bu bahçede son beþ yýllýk verim ortalamasý 8 ton/da'dýr. Kuzey 
Kýbrýs'ta saðlýklý bir bahçeden dahi ancak 5 ton/da dolaylarýnda ürün alýndýðý 
düþünülürse, verimden düþmüþ bir bahçede buna neden olan etmen 
kaldýrýlýp, saðlýklý bir yetiþtiricilik için gerekli bakým þartlarý yerine 
getirildiðinde, aðaçlara uygulanan bakým ve kültürel iþlemlerin doðruluðu 
ölçüsünde verimin artabileceði sonucuna varýlabilecektir. 

Þiddetli donlardan sonra zarar gören aðaçlarda da gençleþtirme budamasý 
benzeri budama yapýlmasý gerekebilir (Þekil 27). Budama þiddeti don 
zararýnýn þiddetine göre yapýlmaktadýr.
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Þekil 25. Derin kuru alma þeklinde yapýlmýþ gençleþtirme budamasý (A) ile 
deðiþik düzeylerde yapýlmýþ gençleþtirme budamalarý (B-F)
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Þekil 26. Tepelerin vurulmasý; sýrasýyla, 4, 6 ve 20 yýl önce yapýlan 
Valensiya, Ýnterdonat limon ve diðer bir Valensiya aðacýnýn 
gövde ve taç hacimleri

Þekil 27. Þiddetli donlardan sonra zarar gören aðaçlarýn  gençleþtirme 
budamasý yapýldýktan sonra yeniden verdiði sürgünler
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Çeþit Yenileme

71

Çeþit yenileme; bir aðacýn, üst kýsmýnýn tamamý veya bir bölümünün aþýlama 
yolu ile bir çeþitten baþka bir çeþide deðiþtirilmesi veya gençleþtirilmesi 
iþlemidir. Birçok turunçgil üreticisi tarafýndan pazardaki talep deðiþimine 
uyum saðlamak için baþvurulan yöntemlerden biridir.

Çeþit yenileme; bir aðacýn, üst kýsmýnýn ayný 
veya farklý bir çeþidin aþýlanmasý ile deðiþti-
rilmesi iþlemidir

Genel olarak turunçgil bahçelerinde “Çeþit Yenileme” iþleminin uygulan-
masýnýn dört nedeni vardýr; 

1. Zarar görmüþ bahçeyi tekrar verimli hale 
getirmek,

2. Pazar deðeri düþmüþ olan bir çeþidi deðiþtirmek,
3. Yaþlý bahçelerde istenilen bir çeþidin üretimini 

devam ettirmek,
4. Yeni fidan dikiminden daha ekonomik bahçe tesis 

etmek için çeþit yenileme yapýlmaktadýr
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Kitabýn giriþ bölümünde belirtildiði gibi Akdeniz ekolojisinde turunçgil 
bahçelerinin ekonomik ömrü ortalama 50 yýldýr. Ancak klasik turunçgil 
yetiþtiriciliðinde karlýlýk oraný azalýrken, uluslarasý turunçgil pazarýnda 
rekabet aþýrý artmýþtýr. Ekonomik koþullar ile hýzla deðiþen pazar istekleri; 
yüksek kazançlý ve sürdürülebilir turunçgil yetiþtiriciliðinin mutlaka pazarla 
uyum içerisinde, deðiþimlere hýzlý ayak uyduran dinamik bir yapýda olmasýný 
gerektirmektedir. Ýspanya'da uygulanan turunçgil üretim þekli bu konu için 
iyi bir örnek konumundadýr. 

Ýspanya'da bir bahçe içerisinde yetiþtiriciliði durdurulmuþ eski bir turunçgil 
çeþidinin kök kalýntýlarýnýn (1. generasyon) yanýnda, yeni bir çeþidin üretildiði 
yaygýn olarak görülmektedir (2. generasyon). Bu yeni çeþidin üretildiði 
aðaçlarýn birkaç ana dalý kesilmiþ ve yama aþý ile güncel bir çeþitle aþýlanmýþ da 
olabilir (3. generasyon). Yine Ýspanya'da bir bahçede yetiþtirilen aðaçlarýn 
hemen yanýnda pazara her an çýkabilecek olan çeþidin aþýlanmasý için bir anaç 
çöðürünün üretimi yaygýn olarak yapýlmaktadýr. 

Ýspanya'da bir bahçede yetiþtirilen aðaç-
larýn hemen yanýnda çýkacak yeni çeþidin 
aþýlanmasý için bir anaç çöðürü üretilebil-
mektedir

 ÇEÞÝT YENÝLEMENÝN UYGULANABÝLÝRLÝÐÝ

!
72



Geliþmiþ aðaçlar üzerinde çeþit deðiþimi uygulamasý eski bir yöntemdir. 
Günümüzde pazara yeni giren çeþitlerin mümkün olduðunca çabuk üretil-
ebilmesi yarýþý nedeniyle kullanýmý daha da yaygýnlaþmaktadýr. Pazar deðeri 
düþmüþ çeþitlerle kurulu bahçelerde hazýr geliþmiþ kök sistemi üzerinde çeþit 
deðiþimine gitme, Yeni Zelanda'da da rekabetin yüksek olduðu turunçgil 
pazarýnda yarýþabilmek için hayati önem taþýyan bir yöntemdir. Ayrýca, ABD 
ve Avustralya gibi geliþmiþ turunçgil yetiþtiriciliðine sahip ülkelerde de 
giderek yaygýnlaþmaktadýr. 

Geliþmiþ kök sistemleri üzerinde yeni çeþit üretimi Türkiye'de yaygýn 
olmamakla birlikte, KKTC'de oldukça sýk baþvurulan bir uygulamadýr. Ancak 
çeþit deðiþimi, yüksek rekabet içerisindeki çeþitlerin üretiminden ziyade, 
pazar deðeri düþmüþ olarak kabul edilen Marsh Seedless altýntopu ile Yafa ve 
yaþlý veya bakýmsýz kalmýþ Valensiya portakal aðaçlarýnýn, Mandora (King) 
veya Valensiya gibi pazar deðeri günümüzde yüksek olan klasik yerel 
çeþitlerle üretimi için yapýlmaktadýr. Kitabýn bu bölümünde turunçgil 
bahçelerinde kullanýlan yaygýn çeþit deðiþtirme teknikleri ile “Bakýmsýz 
bahçelerde çeþit deðiþimi mi, yoksa sökülerek yeni bahçe tesisi mi avantajlý?” 
sorusu yanýtlanmaya çalýþýlacaktýr. Aþýlama ile çeþit yenilemenin avantaj ve 
dezavantajlarýnýn irdelenmesi yeni bahçe tesisi kurma alternatifi ile 
karþýlaþtýrýlacak niteliktedir. 

Turunçgil bahçesinde aþýlama ile çeþit deðiþtirmenin avantajlarý;

�Mevcut anacýn performansýnýn iyi bilinmesi,
� Yeni aþýlarýn hýzlý bir þekilde büyümesini saðlayacak 

güçlü ve iyi geliþmiþ bir kök sisteminin hazýr bulunmasý
�Kýsa sürede (2 - 3 yýl) tatmin edici ürün alýnabilmesi,
� Tam verime fidan dikiminden daha erken geçilmesi, 
� Taç yenilemesi yapýlan bir aðacýn dördüncü yýlýndaki 

veriminin fidan dikimi ile geliþen ayný yaþtaki bir aðacýn 
verimine göre yaklaþýk iki kat daha fazla olmasý,
� Yeni bahçe tesisine göre daha düþük bir girdi ile bahçenin 

yenilenmesi (kök temizleme, fidan ve dikim masrafý, 
sulama sistemi yenilemesi gibi masraflara gerek 
duyulmamasý) olarak sýralamak mümkündür. 
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Çeþit deðiþtirmenin dezavantajlarý ise

� Saðlýksýz ve aþýrý yaþlý aðaçlardan baþarýsýz sonuçlar 
alýnabilmesi,
�Aþýlama için genellikle iyi bir aþý ustasýnýn gerekmesi,
�Aðaçlarda olasý virüs hastalýklarýnýn aþý tutmasýný 

olumsuz etkilemesi,
� Bazý çeþitler arasýnda aþý uyuþmazlýðýnýn olmasý,
� Limon ve altýntop anadallarý üzerine yapýlan 

aþýlamalarda baþarýsýzlýk oranýnýn yüksek olmasý 
(ancak anaca kadar kesilerek yapýlacak aþýlarda bu 
sorun yoktur.  Bknz. gövdeye aþýlama) olarak sýralana-
bilir.

Yeni fidan dikimi ile bahçe yenilemenin,

� Yeni bir anaç seçimi,
� Tesisten sonra çýkacak dip sürgünlerinin, çeþit 

deðiþtirme aþýsýndan sonra çýkanlara göre daha kolay 
temizlenebilmesi,
�Dikim aralýk mesafelerinin yeniden düzenlenebilmesi,
�Virüs ve diðer hastalýklardan arýndýrýlmýþ fidan 

kullanýlabilmesi gibi avantajlarýnýn yanýnda, yukarda 
“turunçgil bahçesinde aþýlama ile çeþit deðiþtirmenin 
avantajlarý” kýsmýnda yazýlan dezavantajlarý bulun-
maktadýr.
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Baþta turunçgiller olmak üzere hemen hemen tüm meyvecilik sektöründe 
klonal (tohum kullanýlmadan veya genetik deðiþim olmadan yapýlan) üretim 
teknikleri ile çoðaltýlmýþ bitkiler tercih edilmektedir. Binlerce yýldýr yapýlan bu 
yöntem sayesinde, istenilen özelliklere sahip, üstün kaliteli bir meyve 
aðacýnýn korunarak ayný çeþitle diðer bahçelerin kurulmasý mümkün 
olmuþtur. Ayrýca, büyüme, çiçeklenme, meyve tutma ve meyve kalitesi gibi 
özelliklerin tüm aðaçlarda ayný olan bitkilerle yapýlan kapama bahçelerle de 
üründe ve kültürel iþlemlerde bir standardizasyon saðlanmýþtýr.

Son yýllardaki fidan üretiminde nispeten yüksek bir teknoloji gerektiren bazý 
“Bitki Doku Kültürü” tekniklerinin kullanýmý artmýþtýr. Fakat halen bahçe 
tesisinde kullanýlan fidanlarýn çoðunluðu geleneksel aþýlama ile çoðaltýlmýþ 
fidanlardan oluþmaktadýr. Aþýlama, toprak ve iklim koþullarýna uygun olan 
bir anaç üzerine yetiþtirilmesi istenen bir çeþidin geliþebilmesi için uygulanan 
bir yöntem olarak tanýmlanabilir. Bu baðlamda toprakla temas eden bir bitki 
(anaç) ve bir de onun üzerinde herhangi bir aþýlama metodu ile geliþmesi 
saðlanan çeþit (kalem) sözkonusudur.

Anaç

Anaç, modern meyvecilikte yetiþtirilmesi istenen çeþit kadar hatta bazen 
ondan daha da önemli olmaktadýr. Anacýn önemi ve dikim aralýklarýna olan 
etkisi yukarýda “Bahçe Tesisi” bölümünde anlatýlmýþtýr. Burada çeþit yenileme 
bakýmýndan kýsaca ele alýnmýþtýr.

Yakýn bir geçmiþe kadar Türkiye'de turunç (Akdeniz bölgesi) ve üç yapraklý 
(Ege bölgesi) anaçlarý kullanýlmýþ olup halen yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. 
Yetiþtiriciliði yapýlan standart çeþitler ile bu anaçlar arasýnda büyük bir 
uyuþmazlýk sorunu bulunmamaktadýr. Ancak, turunç anacýnýn Tristeza 
virüsüne olan duyarlýlýðý göz ardý edilmemelidir. Çeþit deðiþimi düþünülen ve 
anacý turunç olan bir bahçede, bu hastalýðýn yaygýnlýk derecesi ve aþýlanacak 

MEYVECÝLÝK VE AÞILAMA
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olan yeni çeþit üzerine olasý etkileri iyi araþtýrmalýdýr. Gerekirse verimi düþük 
olan bir bahçede Tristeza virüsüne dayanýklý bir anaçla anaç yenilemeye (Bknz 
kemer-yanaþtýrma aþý) veya Tristeza virüsüne dayanýklý bir anaç (sitranj gibi) 
üzerine aþýlý fidanlar kullanarak yeniden bahçe tesisine gidilmelidir.

Çeþit deðiþimi planlanan ve anacý turunç 
olan bir bahçede, Tristeza virüsünün 
þiddetine göre bu virüse dayanýklý baþka bir 
anaçla anaç yenileme veya dayanýklý anaçlar 
üzerine aþýlý fidanlarla yeniden bahçe kurma 
ciddi olarak araþtýrýlmalýdýr

KKTC'deki eski bahçelerde ise turunç anacýnýn yanýsýra; limon - laym grubu 
(Kaba Limon, Filistin Tatlý Laymý v.b), gibi farklý anaçlar da kullanýlmýþtýr. 
Yerel olarak yetiþtirilen yaygýn çeþitler ile bu anaçlar arasýnda ciddi bir 
uyuþmazlýk rapor edilmemiþtir. Ancak, çeþit deðiþiminde bölgesel olarak 
üretilmeyen bir çeþit aþýlanacak veya yeni bir anaç kullanýlacaksa, bu anaç 
ve/veya kalemin uyuþma durumlarý mutlaka araþtýrýlmalýdýr. Limon-laym 
grubu anaçlarýn ekonomik ömürlerinin turunca göre ve yetiþtiriciliði yapýlan 
birçok turunçgil çeþidine göre daha kýsa olmasý, belli bir süreden sonra 
anaçlarýn üzerinde bulunan çeþidi yeterince destekleyememesine neden 
olmaktadýr. Kýsa ömürlü anaç kullanýlmýþ bakýmsýz-yaþlý bahçelerde, 
gençleþtirme budamasý ve/veya anaç-çeþit deðiþtirme iþlemlerine karar 
vermeden önce, yapýlmasý düþünülen iþlemle yeni bahçe tesisinin 
karþýlaþtýrmalý ekonomik analizi mutlaka yapýlmalýdýr. 

Bölgesel olarak üretimi yapýlmayan yeni bir 
çeþit (kalem) veya anaç kullanýlacaksa anaç 
ve kalemin uyuþma durumlarý mutlaka 
araþtýrýlmalýdýr

!
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Çeþit (Aþý Kalemi)

Meyvecilikte çeþit; kendi kökleri veya baþka bir kök sistemi (anaç) üzerinde, 
ürününü deðerlendirmek için yetiþtiriciliði yapýlan bir meyve türünün 
kültüre alýnmýþ formu olarak tanýmlanabilir. Türkiye ve KKTC'deki turunçgil 
üretiminin tamamý, üretimi yapýlacak çeþitten alýnan bitkisel materyalin 
(kalem veya üzerindeki göz) uygun bir anaç üzerine aþýlanmasý sonucu elde 
edilen fidan veya aþýlý aðaçlarla yapýlmaktadýr. Aþýlý fidanýn baþarýsý da 
yetiþtirilmesi istenen bir çeþidin uygun bir anaç üzerinde optimum verimlilik 
düzeyinde geliþebilmesinin saðlanmasý ile ölçülebilir. Bu bakýmdan aþýlý fidan 
klasik bir özdeþleme ile evliliðe benzetilebilir. Verimli, kaliteli, uzun ömürlü 
bir aþýlý aðaç elde etmek için, anaç - kalem arasýnda çok iyi bir uyum olmalýdýr.

Aþýlama evlilikle özdeþleþtirilebir; yük-
sek verim ve kalite ile uzun bir ekonomik 
ömür için aþý yapýlacak anaç ile kullaný-
lacak kalem çok iyi uyuþma göstermelidir

Modern turunçgil fidaný yetiþtiriciliðinde kalemler kontrollü ortamlarda 
virüssüz olarak üretilmektedir. Bu sistemlerde fidan üretiminde istenen 
herhangi bir çeþidin, verim, kalite v.b. özellikleri yönüyle seçilen aðaçlarýndan 
alýnan kalemleri üzerinde virüs testleri yapýlmaktadýr. Virüsle bulaþýk 
olmayan veya sürgün ucu aþýlamasý gibi metodlarla bulaþýklýðý giderilmiþ aþý 
gözü (kalem) üretilmektedir. Bu gözlerin hýzlý büyüyen anaçlar üzerine 
aþýlanmasýyla da seri olarak yeterince (gerektiðinde milyonlarca) aþý gözü 
içeren kalemlerin çoðaltýlmasý saðlanabilmektedir. 

Kalem üretiminde uygulanmasý gereken bu sistem oldukça büyük altyapý ve 
yatýrým gerektirmektedir. Bu nedenle de fidan üreticileri aþý kalemlerinin 
çoðunu deðiþik bahçelerden rastgele almaktadýrlar. Aþýlanan bu kalemlerle 
üretilen fidanlardan da; deðiþik hastalýklar yanýnda, ismine doðru olmayan 
(üretimi istenen çeþitten farklý) aþýlý fidanlar ortaya çýkabilmektedir. 
Unutulmamalýdýr ki, yanlýþ veya hastalýklý bir kalemin faturasý uzun yýllar 
süren ve sonuçta da boþa giden, bakým iþçiliði ve masraflarý olacaktýr.
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Yanlýþ veya hastalýklý bir kalemin faturasý, 
boþa giden uzun yýllar ile bu süre boyunca 
yapýlan bakým iþçiliði ve masraflarýdýr

Halihazýrda Türkiye'de Çukurova Üniversitesi'ne baðlý Subtropik Meyveler 
Araþtýrma Merkezi ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýna baðlý Antalya 
Narenciye ve Seracýlýk Araþtýrma Enstitüsünde (NAR-SER) talebe baðlý olarak 
virüssüz fidan ve aþý gözü üretimi yapýlmaktadýr. Aþý kalemlerini kendileri 
temin ederek, standart göz ve kalem aþýlarý yapacak olan üreticiler için 
aþýlamada kullanacaklarý aþý kalemi ile ilgili bilgiler aþaðýda verilmiþ olmakla 
birlikte, Modern turunçgil fidan-aðaç üretimi, virüssüz aþý kalemi üretilen 
tesislerden alýnan aþý gözleri ile yapýlmalýdýr. KKTC’de Tarým ve Orman 
Bakanlýðý virüzsüs fidan üretimi NAR-SER’den temin ettiði virüzsüz aþý 
gözleri ile yapmaktadýr. Eðer böyle bir seçenek yoksa, aþý kalemleri büyük bir 
titizlikle seçilmelidir. 

Modern turunçgil fidan üreticisi, aþý 
gözlerini virüssüz aþý gözü üreten tesislerden 
temin etmelidir

Aþý Kaleminin Seçimi

Bir aðacýn virüs taþýyýp taþýmadýðýný bilmek laboratuvar testi yapýlmadan 
imkansýzdýr. Herhangi bir nedenle aþý gözleri virüssüz üretim yapan 
kurumlardan temin edilemiyorsa, aþý kalemi alýnacak aðaçlarýn en azýndan 
görünen virüs simptomlarýný taþýmadýðýna dikkat edilmelidir. Çoðaltýlmasý 
düþünülen bu materyalin ismine doðru olmasýna (alýnan çeþidin bütün 
özelliðini taþýmasýna), verimli ve kaliteli olmasýna özen gösterilmelidir. 
Ayrýca alýnan kalemin çapý ve yaþý gibi aþý tutma oranýný etkileyecek kriterler 
de göz önünde bulundurulmalýdýr. 

!
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Laboratuvar testi yapýlmadan bir aðacýn 
virüs taþýyýp taþýmadýðýný bilmek imkansýz-
dýr

Genel olarak kalemler en son sürgünün bir önceki piþkinleþmiþ kýsmýndan 
alýnmalýdýr. Kalemler yuvarlak yapýda ve odun kýsmý geliþmiþ olmalýdýr. 
Kalemlerin üzerindeki gözlerin dolgun ve saðlýklý olmasý gerekir. Göz aþýsý 
için alýnan kalemlerin boylarý yaklaþýk 10-30 cm aralarýnda olabilir. Eðer 
kalem, “kalem aþý” uygulamasý için alýnýyorsa boylarý 10-15 cm uzunlukta ve 
üzerinde 3-6 adet saðlýklý göz olmasý tercih edilmelidir (Þekil 28).

Þekil 28. Göz aþýsýnda kullanýlacak kalemlerin alýnýþý ve hazýrlanýþý
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Aþý kalemi ve kalem alýnacak aðaçta aranmasý gereken özellikler;

�Çeþidin istenilen çeþit olduðundan emin olunmalý, 
�Aðacýn þeceresi (aðaçlarýn yaþý, fidanlarýn orijini, meyveye 

baþlama zamaný, verimi ve kalitesi gibi) tam bilinmeli, 
�Herhangi bir hastalýkla bulaþýk olup olmadýðý kontrol 

edilmeli,
�Aðaçlarda gereken bakým iþlemleri (gübreleme, sulama, 

hastalýk ve zararlýlarla mücadele) düzenli olarak yapýlmýþ 
olmalý,
�Kalemler aðacýn güneþ gören dýþ kýsýmlarýndan alýnmalý,
�Genç aðaçlarýn üst kýsýmlarý tercih edilmeli,
�Kalemler dikensiz sürgünlerden alýnmalý, 
�Aðacýn dikine ve obur büyüyen dallarýndan aþý kalemi 

alýnmamalý,
�Kalem alýnacak dallarda gözler sürmemiþ olmalý,
�Kalem aþýsý için alýnan kalemler 10 - 15 cm uzunluk ve 3 - 6 

adet dolgun göze sahip olmalý,
�Kalem aþýsýnda kullanýlacak aþý kalemleri kurþun kalem þekli 

ve kalýnlýðýndaki sürgünler seçilmeli (5 - 10 mm çaplý), 
�Köþeli (olgunlaþmamýþ) ve kalýn (yaþlý) sürgünlerden kalem 

tercih edilmemeli,
�Alýnan kalemlerin yapraklarý, yaprak sapý üzerinde kalacak 

þekilde hemen kesilmeli,
� Fazla sayýda kalem kesimi özellikle genç aðaçlarda 

mutasyona, dolayýsýylada çeþitte farklýlaþmalara neden 
olabilir. Aðacýn büyüklüðüne göre her bir aðaçtan 2-10 
kalemden fazla (10 - 50 aþý gözü) kalem kesilmemeli,
�Kalemler her aðaçta bir, kesim öncesi %1 - 2'lik hipoklorid ile 

dezenfekte edilen makaslarla alýnmalý,
�Her bir aðaçtan alýnan kalemler ayrý ayrý ambalajlanarak 

depolanmalýdýr. Bu þekilde her bir pakette aþý aletleri 
dezenfekte edilebilir ve olasý bir hastalýðýn yayýlmasý 
önlenmiþ olabilir.
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Aþý Kaleminin Muhafazasý

Aþý kalemlerinde su kaybý minimum düzeyde olmalýdýr. Bu nedenle kalem 
alýnýr alýnmaz yapraklar, yaprak sapý kalem üzerinde kalacak þekilde 
kesilmelidir (Þekil 28). Eðer aþý hemen yapýlmayacaksa, alýnan aþý 
kalemlerinin her iki ucu ýslak bir kaðýda sarýlmalý veya parafine batýrýlmalýdýr. 

oDaha sonra plastik bir torba içerisine yerleþtirilip yaklaþýk +4 C'deki bir buz 
dolabýnda aþýnýn yapýlacaðý zamana kadar saklanmalýdýr. Depolama 
sýcaklýðýnýn yüksek olmasý durumunda gözlerde sürme, düþük olmasýnda ise 
donma meydana gelebilir. Genellikle normal bir buzdolabýnýn sebzelik kýsmý 
depolama için uygundur.

Depolama sýcaklýðýnýn yüksek olmasý 
gözlerde sürme, düþük olmasý ise donma 
meydana getirir. Normal bir buzdolabýnýn 
sebzelik kýsmý depolama için uygundur.

Kalemler bu þekilde 4-6 hafta depo edilebilir. Aþýlama zamaný, depodan alýnan 
kalemlerin uçlarýndaki ýslaklýk kontrol edilmelidir. Kalemlerin uçlarýndaki 
kaðýt veya parafin aþý yapýmýndan yaklaþýk 1 saat öncesine kadar muhafaza 
edilmelidir.

 AÞILAMADA KULLANILAN ALETLER

Aþaðýda anlatýlan aþýlama iþlemlerinden herhangi birine geçmeden önce 
aþýlama için gerekli alet ve malzemeler temin edilmeli veya aþý için hazýr 
olduklarýndan emin olunmalýdýr. Baþarýlý bir aþýlama için her þeyden önce çok 
keskin bir býçaða ihtiyaç vardýr. Aþýlama için en iyi seçim özel olarak 
hazýrlanmýþ kaliteli bir aþý býçaðý olmakla birlikte, herhangi bir cep býçaðý, 
falçata veya bistürü  jilet de aþýlamada kullanýlabilir. Önemli olan odun ve 
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kabuk dokularýnda pürüzsüz kesim yapabilecek bir kesiciye sahip 
olunmasýdýr. Unutulmamalýdýr ki býçaðýnýzýn keskinliði oranýnda aþýda tutma 
oraný artacaktýr. Kullanýlan býçaklar zamanla keskinliklerini yitirecekleri için 
mutlaka sýk sýk keskinleþtirilmelidir. Bu nedenle uygun bir keskinleþtirme taþý 
gerekebilir. Aþý býçaðýnýn yanýnda yapýlacak aþý tipine göre motorlu-motorsuz 
testere, makas, dezenfektan, aþý macunu, aþý baðý, ip, plastik torba, gazete, 
karton ve/veya mukavva kaðýdý gibi alet ve malzemelerin tamamý veya bir 
kýsmý yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.

Býçaðýnýzýn keskinliði oranýnda aþýda tutma 
oraný artacaktýr

Aþýlamada herhangi bir anaç veya kalemde var olan hastalýðý diðerlerine 
bulaþtýrmamak için kullanýlan aletler sýk sýk dezenfekte edilmelidir. Ýdeal 
olaný her aþýda yapýlmasýdýr, ancak bu pratik olmuyorsa, en azýndan her bir 
aðaçtan alýnan kalemlerin aþýlamasý bitince, aþý aletleri %1 - 2'lik hipoklorid ile 
dezenfekte edilmeli ve daha sonra diðer aðaçtan alýnan kalemlerin 

aþýlanmasýna geçilmelidir.

Ýdeal bir hastalýk kontrolü için aþý býçaðý 
kalem alýnan her bir aðacýn kalemi 
aþýlandýktan sonra %1 - 2'lik hipoklorid ile 
dezenfekte edilmelidir.

!
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 ÇEÞÝT YENÝLEME TEKNÝKLERÝ

Gövdeye veya dallara yapýlan aþýlamalarla bir aðaçta çeþit deðiþimi 
yapýlabilmektedir. Kullanýlan aþýlama metodlarý yerel alýþkanlýklara göre 
farklýlýk göstermektedir. Ýþletmenin çeþit deðiþtirme planýna göre de bahçe 
içerisinde çeþit deðiþimi birkaç aþamada yapýlabilmektedir. Yaygýn olarak 
uygulanan çeþit deðiþtirme metodlarý;

�Anaç yenileme (Inarching),
�Gövdeye aþýlama (Topworking)
�Kök-gövde sürgünlerine aþýlama
�Dallara aþýlama (Scaffold Grafting)
�Tavuskuþu metodu (Peacock Method), 

olarak sýralanabilir. Bu metodlarda kullanýlan aþýlarýn yapýlma þekli ve 
aþýlama sonrasýnda uygulanacak bakým aþaðýda “Çeþit Yenilemede 
Kullanýlan Aþýlar” bölümünde detaylý olarak anlatýlmýþtýr.

Anaç Yenileme (Inarching)

Anaç yenilemede yaygýn bir onarma aþýsý olan kemer aþýsý (Inarching) 
kullanýlmaktadýr. Brezilya'da Tristeza virüsüne karþý turunç anaçlarýnýn 
deðiþtirilmesinde baþarý ile kullanýlmýþtýr. KKTC'de kýsa ömürlü olan limon-
laym grubu anaçlarýn yeni bir anaçla deðiþtirilmesinde kullanýlmaktadýr. 
Yaþlanan anacýn yanýna istenen anacýn tohumunun ekilmesi sonucu çýkan 
veya doðrudan dikilen çöðürlerin bahçedeki yetiþtiriciliði yapýlan aðaçlarýn 
aþý noktalarý üzerine aþýlanmasý ile gerçekleþmektedir. Kaliforniya'ya 1873 
yýlýnda dikilmiþ olan orijinal Washington navel aðacý (tüm göbekli 
portakallarýn atasý niteliðindeki anýt aðaç), ilki 1918 de olmak üzere sürekli 
yapýlan kemer aþýlarý ile günümüze kadar yaþamýný devam ettirmiþtir. Þekil 
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29'da bu aðaca yapýlan ilk aþýlar ile aðacýn 1944 ve 2002 yýllarýndaki durumu 
görülmektedir.

Þekil 29. Kaliforniya'ya 1873 yýlýnda dikilmiþ 
olan orijinal Washington navel 
aðacý. Ýlki 1918'de olmak üzere 
sürekli yapýlan kemer aþýlarý ile 
günümüze kadar yaþamýný devam 
ettirmiþtir. Bu aðaca yapýlan ilk 
aþýlar ile aðacýn 1944 ve 2002 
yýllarýndaki durumu görülmektedir

Gövdeye Aþýlama (Topworking)

KKTC'de de yaygýn uygulanan yöntemdir. Çeþit deðiþimi yapýlacak aðaç aþý 
noktasýnýn altýndan kesilerek kabuk altý kalem aþýsý yöntemi ile 
aþýlanmaktadýr. Aþý anaç üzerine yapýldýðý için diðer metodlarda limon ve 
altýntoplarda rastlanan uyuþmazlýk sözkonusu deðildir. Yerel aþýcýlardan 
edinilen bilgilere göre KKTC koþullarýnda en baþarýlý aþýlama zamaný, 
limonlar için Þubat'ta aðacýn kabuk vermesiyle baþlamakta ve tüm sezonda 



aþý tutma oraný yüksek olmaktadýr (aðaç baþýna bir veya daha fazla tutan 
kalem oraný >%90). Portakal ve Mandora'larda ise Þubat - Nisan arasý en 
yüksek tutma oranýna ulaþýlmaktadýr (%70 - 80). Mayýs - Temmuz arasýnda 
sýcaklarýn þiddetine göre aþýda baþarý %30'lara kadar giderek azalmaktadýr. 

Gövdeye yapýlan aþýlamalarda kalemlerin tutmamasý halinde, anaçtan çýkan 
sürgünler üzerine, sürgünlerin geliþme durumuna göre göz veya standart 
kalem aþýsý ile yeniden aþýlama olanaðý bulunmaktadýr. Þekil 30'da aþý 
yapmaya hazýrlanmýþ, aþýlarý tutmuþ ve gövde sürgünleri üzerine aþý yapýlmýþ 
aðaçlar görülmektedir. 
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Dallara Aþýlama (Scaffold Grafting)

Aðacýn ana dal ve birkaç yardýmcý dalýna yapýlan aþýlarla gerçekleþen çeþit 
deðiþimidir. Erken - Ýlkbahar'da çeþit deðiþimi yapýlacak aðaçlarýn dallarý 3 
veya 5 ana dal kalacak þekilde budanýr ve uygun aþýlarla çeþit deðiþimi yapýlýr 
(Þekil 31). 

Göz aþý kullanýlacaksa budamadan, aþý noktasýnýn üzerinden bilezik alarak da 
yapýlmaktadýr. Bu sistemde budama, aþýlar tutup belli bir düzeye kadar 
büyütüldükten sonra yapýlmaktadýr. Limon ve altýntop aðaçlarýnda bu tip 

Þekil 30. Aþý yapmaya hazýrlanmýþ, aþýlarý tutmuþ ve gövde sürgünleri 
üzerine aþý yapýlmýþ aðaçlar



çeþit deðiþtirmenin baþarýsýz olduðu bildirilirken, portakal üzerine portakal 
veya mandarin aþýlarýnýn baþarýlý olduðu bildirilmektedir. Yeni Zelanda ve 
Avustralya'da uygulanan ve Tavuskuþu denen bir versiyonu bulunmaktadýr.
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Þekil 31. Erken Ýlkbahar'da çeþit deðiþimi yapýlacak olan bir aðacýn 3 veya 
4 ana dal kalacak þekilde budanmýþ hali

Tavuskuþu Metodu

Tavuskuþu metodu, aslýnda standart metodun aðaca kademeli olarak 
uygulanmasýdýr. Ýlkbaharda aðacýn sadece bir tarafýndaki ana dallar kesilerek 
aþýlanýrken, aþýlanmayan tarafa yapýlan aþýlarýn geliþip ürüne yatmasýndan 
sonra ayný þekilde aþýlandýðý bir yöntemdir (Þekil 32). 



Þekil 32.. Tavuskuþu budamasý

Tavuskuþu metodunun en büyük avantajý bahçeden ürün alýmýnýn kesintisiz 
devam etmesidir. Ayrýca aðaç tacýnýn yarý yarýya kalmýþ olmasý güneþ ve 
rüzgârýn, gövde ve yeni yapýlan aþýlar üzerindeki olumsuz etkilerini 
azaltmaktadýr. Ayrýca, aðacýn daha az strese girmesi, aþýlarda tutma ile saðlýklý 
olarak geliþmesine yardýmcý olmaktadýr.
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ÇEÞÝT YENÝLEMEDE KULLANILAN AÞILAR

Turunçgillerde çeþit deðiþiminde göz, kalem ve onarma aþýlarýnýn deðiþik 
versiyonlarý kullanýlmaktadýr. ABD'de standart T veya ters T göz aþý yöntem-
leri çeþit deðiþtirmede yaygýn olarak kullanýlýrken, Ýspanya'da yama aþý 
kullanýlmaktadýr. Avustralya, KKTC ve Yeni Zelanda'da ise bir kalem aþýsý 
þekli olan, kabuk altý kalem aþýsý yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Ayrýca 
KKTC'de tutan aþýlarýn sürgünlerini desteklemek için, yara onarmak veya 
anaç gençleþtirmek için kullanýlan kemer (inarching-yanaþtýrma) aþý da 
kullanýl-maktadýr. Kemer aþý, Brezilya'da olduðu gibi KKTC'de de anaç 
yenilemede baþarý ile uygulanan bir yöntemdir. Bunlarýn yanýnda, genellikle 
aðaç kabuðunda oluþan yaralarýn onarýlmasýnda kullanýlan köprü aþýda, 
potansiyel bir ara aþý (interstock) olarak anaç deðiþtirmede kullanýlabileceði 
için bu bölümde ele alýnmýþtýr. 

Göz Aþýlarý

Göz aþýlarý tutma oranlarý yüksek ve uygulanmasý kolay olmasý nedeniyle 
turunçgillerde fidan üretiminde yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Göz aþýlarý 
aðaçlar kabuk verme dönemine (býçakla kabuðun odun dokusundan ayrýla-
bilmesi) geldiðinde yapýlabilir. Türkiye ve KKTC'de bu dönem Þubat - Ekim 
aylarý arasýnda olmaktadýr. Aþýlar, aþý yapma zamanýna göre durgun ve 
sürgün göz aþýsý olarak isimlendirilir. Ýlkbahar-yaz aylarýnda yapýlan aþýlara 
sürgün, sonbaharda yapýlan ve ilkbaharda süren aþýlara ise durgun aþý 
denmektedir (bazý bölgelerde durgun göz aþýya uyurgöz'de denmektedir). 

Durgun ve sürgün aþýlarýn biribirine olan avantaj veya dezavantajlarý; aþý
yapýlacak bölgenin iklimi, aþýlama zamaný, iþletmenin aþýlama programý ve 
aþýlamadan beklentileri gibi birçok faktöre baðlýdýr. Sonbahar aþýsýnýn 
avantajlarýný;
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�Daha geliþmiþ fidanlar elde edilmesi,
�Aþý noktasýndaki kaynaþmanýn daha iyi olmasý,
� Tutmayan aþýlarýn ilkbaharda tekrar aþýlanma 

olanaðýnýn bulunmasý,

olarak sýralamak mümkünse de, sulama ve ilkbaharda don sorunu olmayan 
bölgelerde bir an önce aþý yapmak isteyen iþletmeler için, bulunduðu zamana 
uygun aþýnýn en uygun aþýlama olduðu söylenebilir.

Sonbaharda yapýlan aþýlar, ilkbahara kadar iyi bir aþý kaynaþmasý yapacak, 
erken ilkbaharda gözlerin uyanmasýyla hemen sürgün vereceði için uzun bir 
büyüme periyodu sonunda güçlü sürgünler oluþturacaklardýr. Sadece bu 
nedenle Haziran'da yapýlacak olan sürgün aþý yerine sonbaharý beklemek 
yanlýþtýr. Çünkü, Haziran'da yapýlan aþý sürecek ve belli bir büyüklükte kýþa 
girecektir: Ertesi ilkbahar sonunda ise ikinci sürgününü geliþtireceði için 
sonbaharda yapýlan aþýnýn sürgününe göre daha da geliþmiþ olacaktýr.

Don tehlikesi olan bölgelerde ise yapýlan aþý gözlerinin donma tehlikesi olup 
olmamasýna göre durgun veya sürgün aþý yapýlabilir. Riskli bölgelerde yazýn 
geç aylarýnda yapýlan sürgün aþý sonunda oluþacak sürgünler tam 
piþkinleþmeden kýþ donlarýna maruz kalarak kuruyabilirler. Ayrýca ince dallar 
dinlenme döneminde olsalar bile ilkbaharýn geç donlarýndan kalýn dallara 
göre daha fazla etkilenecektir. Sýcak yaz aylarýnda aðaçlarýn aþýrý su kaybý, 
büyümedeki dengesizlikler gibi nedenlerle aþýlarýn tutma baþarýsý düþebil-
mektedir.

Göz Aþýlarý 

Göz aþýlarýnýn; T göz aþý, ters T göz aþý, mikro göz aþý, yama aþý gibi deðiþik 
versiyonlarý bulunmaktadýr. Aþý yöntemi temel kavram olarak ayný olsada 
uygulama þekillerindeki küçük farklýlýklar aþýlarýn tutmalarý ve uygulama 
amaçlarýný etkilemektedir. 

Standart T göz aþý, olgunlaþmýþ odun dokusuna sahip (bir yaþlarýnda) 
kalemlerdeki dolgun bir gözün, bu kalemden alýnarak anaç üzerinde “T”
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þeklindeki kesime uygun bir þekilde yerleþtirilmesiyle yapýlýr (Þekil 33 a-e). 
Standart T göz aþýda kalemden göz alýnýrken bir miktarda odun dokusu 
alýnmaktadýr. Göz alýnýrken, kesimin mümkünse bir hamlede ve pürüzsüz 
olarak yapýlmasý aþýnýn baþarýsýný artýracaktýr. Göz alýnýrken veya alýndýktan 
sonra odun dokusu dikkatli bir þekilde gözden uzaklaþtýrýlabilir (kemiksiz 
göz). Anaç üzerinde þekildeki gibi bir T çizilerek alýnan göz (kemikli veya 
kemiksiz) dikkatlice yerleþtirilir. Daha sonra anaç ve gözün iyi kaynaþmasý 
için aþý yeri uygun bir aþý baðý ile sýký bir þekilde baðlanmalýdýr (Þekil 33 f). 
Genellikle 2 - 3 hafta içerisinde aþý baðý açýlarak aþýlarýn durumu kontrol edilir.

Ters T göz aþýsýnda, göz alýmý ve aþýlama evreleri ayný düz T aþýsýnda olduðu 
gibidir. sadece anaç üzerinde açýlan yara ters T biçimindedir (Þekil 33 g-i). 
Florida'da fidan üretiminde yaygýn olarak uygulanan bu sisteme “Ters T 
aþýsý” denmektedir. 

Düz veya ters T göz aþýlarý klasik metodlarla üretilen fidancýlýkta kullanýlan en 
yaygýn aþý þeklidir. Bu aþýlar yaþlý bahçelerde çeþit deðiþiminde de kullanýla-
bilir. Hatta Kaliforniya'da yaþlý ve kalýn anaçlarda tepe vurularak yapýlan çeþit 
deðiþtirmede Yama (kalkan) aþý ile birlikte kullanýlan en yaygýn aþýlama 
yöntemidir (Bknz . Göz Aþýlarý ile Çeþit Yenileme). 

Yama (kalkan) göz aþý, turunçgillerde normal olarak yaygýn kullanýlan bir aþý 
yöntemi deðildir. Ancak, çeþit yenilemede Ýspanya'da en yaygýn, ABD 
Kaliforniya'da ise kýsmen kullanýlan aþýlama þeklidir. Yama aþý, kalýn dallara 
(Ýspanya ve Kaliforniya) yapýlmaktadýr.

Mikro göz aþý tekniðinin kullanýmý özellikle virüssüz fidan üretiminde 
yaygýnlýk göstermektedir (Þekil 34). Þekilde de görüldüðü gibi mikro aþýda 
kullanýlan kalemler köþeli olabilmektedir. Virüssüz fidan üretimi yapan 
iþletmelerde “shoot tip grafting” denilen sürgün ucu aþýlama tekniðiyle 
virüssüz olarak üretilen kalemler hýzlý büyüyen anaçlara aþýlanýr ve seri kalem 
üretimi yapýlýr. Bu kalemlerde köþesizlik aranmamaktadýr. Odun dokusu tam 
geliþmemiþ olabilen bu kalemler üzerindeki gözler, mikro aþýlama yöntemi ile 
etkin olarak kullanýlabilmektedirler. Þekilde görüldüðü gibi gözler kalem 
üzerinden standart T aþýsýndaki gözlerden daha farklý ve küçük olarak alýnýr 
ve anaç üzerinde gözün þekline göre açýlan yerlere yerleþtirilerek, herhangi bir 
esneyebilir plastik materyalle sýký ve hava almayacak þekilde sarýlýr. Þeffaf 
plastik poþetlerden kesilen 1 - 2 cm enindeki bantlar bu iþ için yeterlidir. 
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Þekil 33. Standart T göz aþýsý; göz alýmý (A), alýnan göz (B), T açýmý ve 
gözün yerleþtirilmesi (C, D, E), aþýnýn sarýlmasý (F), ters T açýmý 

ve gözün yerleþtirilmesi (G, H, I)
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Ayrýca, KKTC'de mikro aþýlama olarak isimlendirilen daha farklý bir göz aþýsý 
tekniði vardýr. Aslýnda bu teknik mikro ve standart T aþýsýnýn bir karýþýmýdýr. 
Yine odun dokusu iyi geliþmemiþ kalemlerden, mikro aþýdaki gibi alýnan 
gözler kullanýlmaktadýr. Ancak anaç üzerine kesim standart T aþýdaki gibi 
yapýlmaktadýr. Aþýnýn baþarýsý sargý materyaline göre deðiþmektedir. 
Standart T'de kullanýlan yaygýn aþý baðý ile baðlama, ince þeffaf plastik ile 
gözün hava almayacak þekilde sýkýca baðlamaya göre çok daha düþük tutma 
oranýna sahiptir. 

KKTC'de göz aþýsý yaparken aþýlama hýzýný artýrdýðý gerekçesiyle birçok göz 
kalemden çýkarýlarak, içerisinde su bulunan küçük bir kaba (bardak, þiþe v.b.) 
konmakta ve gözlerin tamamý aþýlanýncaya kadar seri olarak aþýlama yapýl-
maktadýr. Bu yöntem aþýda hýz ve etkinliði artýrsa da birçok gözün ayný 
ortamda bulunmasý, bir gözde bulunan olasý bir hastalýk etmeninin diðer 
gözlere bulaþma riskini artýracaktýr. Bu nedenle kesinlikle uygulanmamalýdýr 
(Þekil 35).

Göz Aþýlarý ve Çeþit Deðiþimi

Gövdeye veya ana dallara yapýlan ters veya düz T aþýlarý ABD'nin Kaliforniya 
eyaletinde; ana dallara yapýlan yama göz aþý, Ýspanya ve yine ABD'nin 
Kaliforniya eyaletinde; derin budama sonucu oluþan sürgünler üzerine 
yapýlan standart ters ve düz T göz aþýlarý ise ABD'nin Florida ve Arizona 
eyaletlerinde en fazla kullanýlan taç yenileme yöntemleridir. 

Ters ve düz T göz aþýlarý ABD'de durgun (sonbaharda) ve sürgün (ilkbaharda) 
aþý olarak yapýlabilir. Sonbaharda yapýlan aþýlarýn sürmemesi için ilkbahara 
kadar budama yapýlmamalýdýr. Aþýlama ilkbaharda yapýlmýþsa aþý yapýl-
dýktan 3 - 4 hafta sonra, aþýnýn sürmesi için budama yapýlmakta, ya da göz 
aþýsýnýn 8 - 10 cm üzerinden 0,5 cm geniþlikte bilezik alma (aðacýn kabuðunun 
çepeçevre çýkarýlmasý) iþlemi yapýlmaktadýr. 

Göz aþýsýný yapmadan önce ara anaç üzerinde aþý yapýlacak olan bölge 
belirlenir ve bu bölgede aþýlama iþlemini zorlaþtýran dal ve dalcýklar alýnýr. 
Üzerine aþý yapýlmayacak olan veya aþýlama iþlemini engellemeyen diðer 
dallarýn hepsi budanmadan býrakýlmalýdýr. Býrakýlan dallar hem aðacýn canlý 
kalmasýna hem de yeni aþýlanan gözlerin gölgelenmesine yardýmcý olacaktýr.
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Þekil 34. Mikro göz aþý aþamalarý



94

Þekil 35. Birçok gözün ayný 
ortamda bulunma-
sý, olasý bir hastalýk 
etmeninin bütün 
gözlere bulaþma 
riskini artýracaktýr. 
Bu teknik uygulan-
mamalýdýr

Aþý gözünü yerleþtirmek için gövde veya ana dal kabuðu T þeklinde kesilir. 
Kesim sonucu kabukta oluþan iki kanat kaldýrýlýr ve aþý gözü kanatlarýn altýna 
sýkýca kaydýrýlýr. Eðer kabuk kanatlarý çatlamadan kalkacak kadar ince deðilse 
kaldýrmadan önce bir býçak yardýmý ile inceltilir (Þekil 36). Yerleþtirilen aþý 
gözü, aþý bandý ile sýkýca sarýlarak kurumasý engellenir. Taç yenileme için 
alýnan aþý kalemleri fidanlarý aþýlamak için kullanýlan aþý kalemlerinden daha 
büyük olmalýdýr (0,6 -1,0 cm çapýnda). Yama aþýsý yapýlacak ise gözün 
bulunduðu parça 4 - 5 cm eni ve boyunda olmalýdýr. Daha küçük olursa 
zamanla etrafýnda büyüyen kabuk dokusu tarafýndan tamamen örtülebilir.

Gövdeye veya ana dallara yapýlacak olan aþý sayýsý aðacýn büyüklüðüne göre 
deðiþir. Çapý 10 - 15 cm oan bir dala veya gövdeye 2 - 3 göz aþýlanabilir. 
Aþýlama iþleminden 3 - 4 hafta sonra gözlerin saðlýðýný kontrol etmek için 
sargýlar açýlýr. Kesime tepki olarak yeni doku (kallus) baðlamýþ olabilir. 
Aþýlanan gözün açýlmasýný engellememesi için bu kallus dikkatlice kesilerek 
alýnýr. Eðer aþýlanan gözler kurumamýþ ve iyi yapýþmýþsa, gözlerin sürmesi 
için yukarýda belirtildiði gibi budama veya bilezik alma yapýlýr.
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Þekil 36. Ana dallardan birine taç yenilemek için yapýlan ters ve düz T 
aþýlarý

Aþý sürgünleri aðaç üzerinde býrakýlan dallara baðlanabileceði gibi çok 
rüzgarlý bölgelerde sürgünlerin kýrýlmasýný önlemek için yardýmcý destekler 
doðrudan aðacýn ana dallarýna veya gövdesine çivilenebilir. Bu sürgünler kök 
sistemini besleyebilecek duruma geldiðinde, dallar veya gövde, aþý yapýlan 
yerin hemen üzerinden kesilir ve aþý macunu ile kapatýlýr. En son yapýlan bu 
kesim açýlacak olan yaranýn daha çabuk ve tamamen kapanmasý için eðimli 
olmalýdýr.

ABD'nin Florida ve Arizona eyaletlerinde kullanýlan yöntemde ise derin 
budama yapýlan bir aðaçtaki yeni sürgünlere standart göz aþý yapýlmasý tercih 
edilmektedir. Yeni sürgünlere yapýlan aþýlar daha kolay tutmakla beraber, bu 
sürgünlerin büyümesi için daha uzun süre beklemek ve çok daha fazla bakým 
yapmak gerekmektedir. Yeni sürgünlere yapýlan aþýlama iþleminin bakýmý 
fidanlara yapýlan aþýlama sonrasý bakým ile aynýdýr. Kurak ve sýcak iklimli 
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ülkelerde budamadan sonra beyaz boya ile gövde ve kalýn dallar boyanmalý-
dýr. Aþýlama yapýlacak olan aðaçlarýn budamasý aðacýn az güneþ alan yani 
kuzey ve doðu taraflarýndaki dallarda yapýlýr. Budama yapýldýktan sonra 
güneþ görmeye baþlayan yerler boyanmalýdýr.

Göz aþýsý ile çeþit yenilemede basit ama hayati önem taþýyan iþlemlerden biri 
de yapýlan aþýnýn yerinin boya ile iþaretlenmesidir. Aþýlanmýþ olan gözün 
sürgünleriyle ayný bölgede çýkan anacýn sürgünleri rekabet halinde olacaðý 
için birbirlerinden ayýrdedilebilmesi ve de alýnmasý gerekmektedir.

Yama aþý yaparken göz, çifte kesicili aþý býçaðý ile düzgün bir þekilde alýnarak, 
anaç üzerinde ayný býçakla ve ayný büyüklükte kaldýrýlan kabuða yerleþtirilir 
(Þekil 37). Aþýlama dikkatli bir þekilde standart aþý býçaðý ile de yapýlabilir. 
Kabuk ve gözün çok iyi örtüþmesi tutma baþarýsýný artýracaktýr. Aþýlama 
budanmýþ veya budanmamýþ dallar üzerine yapýlabilmektedir. Ýspanya’da 
uygulanan yama aþýnýn göz alma ve yerleþtirme iþlemi dýþýndaki bakým 
koþullarý, ABD Kaliforniya'da uygulanan sistemle aynýdýr. 

Þekil 37. Ana dallardan birine taç yenilemek için yapýlan bir yama aþý
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Kalem Aþýlarý

Kalem aþýlarý çoðaltýlmak istenen kültür çeþidinin bir veya iki yýllýk 
dallarýndan alýnan kalemlerin, aþýlý fidan üretimi ve/veya çeþit deðiþtirme için 
kullanýldýðý bir aþýlama þeklidir. Aþý kalemleri 10 - 15 cm arasýnda olup üzer-
inde 3-6 adet saðlýklý göz bulunur. Deðiþik amaçlara hizmet eden ve 
uygulamalarý biribirinden farklý; dilcikli, yarma veya kabuk altý gibi isimlen-
dirilen versiyonlarý bulunmaktadýr. Standart yarma aþýnýn turunçgillerde 
tutma oraný düþük olduðu (%40) ve daha kolay yapýlabilen alternatifleri 
bulunduðu için tavsiye edilmemektedir. Turunçgilerde gövdeye ve ana 
dallara yapýlarak çeþit deðiþtirmede kullanýlan kalem aþýsý yöntemi kabuk altý 
kalem aþýsýdýr. Aþaðýda KKTC'de baþarýlý bir þekilde kullanýlan standart 
kabuk altý aþýsýnýn ana gövde üzerinde çeþit deðiþiminde uygulama þekli 
anlatýlmýþtýr. Ana dallar üzerine uygulamasý da teknik olarak ayný olup, aþýnýn 
tutma ve sürgünlerin þekil alma süreci sýrasýnda bazý küçük farklýlýklar 
olabilmektedir.

KKTC'de uygulanan kabukaltý kalem aþýsý ana gövdeye yapýlmaktadýr. Ana 
gövdeye bu aþý ancak bir kez uygulanabilir. Kalemler tutmazsa, yukarýda göz 
aþýlarýnda anlatýlan Florida'da yöntemi uygulanmaktadýr (gövdeden çýkan 
seçilmiþ sürgünlere göz aþý yapýlmasý). Göz aþý için gecikilirse kalýnlaþan 
gövde sürgünleri üzerine herhangi bir kalem aþý da yapýlabilmektedir.

Kabukaltý Kalem Aþý Tekniði

Aþý, kabuðun kolayca kalkmaya baþladýðý zaman olan ilkbahar aylarýnda 
(Þubat - Nisan) yapýlýr. Gövde ve ana dallar Þekil 38 a ve b'de görüldüðü gibi 
bir testere ile aþý noktasýnýn altýndan kesilmelidir. Kesimden bir gün sonra 
kabuk sýkýþarak bir ay kabuk verme güçleþecektir. Bu nedenle ideal olaný 
kesim ile aþýlamanýn iki saat içerisinde tamamlanmasýdýr. Aðaçtan yeni 
alýnmýþ veya depodan çýkarýlmýþ 10 - 15 cm'lik kalemlerin uç tarafýndan 5 - 7 
cm'lik meyilli bir kesim yapýlýr (Þekil 38 c, d, e). Kesimler daima pürüzsüz bir 
yüzey kalacak þekilde yapýlmalýdýr. Kesim yapýlan ucun diðer tarafýndan da 
kalemin kabuk altýnda daha rahat ilerlemesi için 1-2 cm'lik küçük bir ikinci 
kesim daha yapýlarak ucu iyice inceltilmiþ kalemler aþýya hazýrlanýr. 



98

Þekil 38 a. Çeþit yenilemede kullanýlan kabukaltý kalem aþýsý; anaç 
hazýrlama (A, B), kalemin hazýrlanmasý (C, D, E), anaçta kabuk 
kesimi (F)
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Þekil 38 b. Çeþit yenilemede kullanýlan kabukaltý kalem aþýsý; kabukta cep 
açýlmasý (G), kalemin yerleþtirilmesi (H, I), aþýlarýn sarýlmasý (J), 
aþýnýn naylon torba giydirilmesi ve gazete ile sarýlmasý (K, L)
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Aþýlanacak gövdede kullanýlacak kalem sayýsýna göre 3 veya 4 eþit aralýklý 
nokta belirlenir ve bu noktalardan aþaðý doðru kabukta 3 - 5 cm'lik dikine birer 
kesim yapýlýr (Þekil 38 f). Aþý býçaðý yardýmýyla kabuk kaldýrýlarak o bölgede 
bir cep oluþturulur ve hazýrlanan kalemlerin uzun kesilmiþ tarafý gövdeye 
(odun kýsmýna), kýsa kesilen tarafý da kabuða deðecek þekilde býçak 
yardýmýyla yerleþtirilir (Þekil 38 g ve h). Kalemler yerleþtikten sonra el 
yardýmýyla gövdeye adeta oturur bir pozisyon almasý saðlanýr (Þekil 38 i). 

Kalemler gövdenin, kabuk, odun ve kesilmiþ yüzeyi ile tam temasý saðlanan 
bir pozisyonu aldýktan sonra sýký bir þekilde sarýlmalýdýr (Þekil 38 j). Bu iþ için 
KKTC'de bir tarafý yapýþtýrýcýlý kalýn (5 cm) ve þeffaf koli bandý kullanýl-
maktadýr. Ancak, aþý tuttuktan sonra band çýkarýlýrken kabuða zarar verme 
riski bulunmaktadýr. Kullanýlacak kalemler kabuk altýna 5 - 7 cm, dýþýnda da 5-
7 cm kalacak büyüklükte ve 4 - 6 adet saðlýklý göz içerecek þekilde olmalýdýr. 
Fazla uzun olan kalemlerin suyunu kaybederek kuruma riski bulunmaktadýr. 
Bantla sýkýca sarýldýktan sonra, buharlaþma ile su kaybýný önlemek için aþýlarýn 
tepesinden gövde üzerine bir naylon torba (poþet) giydirilerek gövdeye 
tutturulur (Þekil 38 k). Naylon torbanýn üzerine de herhangi bir gazete kaðýdý 
geçirilerek torba ile birlikte sýký bir þekilde gövdeye baðlanýr (Þekil 38 l). 
Naylon torba su kaybýný, gazete kaðýdý da kalemlerin güneþte aþýrý ýsýnmasý 
önleyecektir. Bu þekilde aþýlarýn tutmasý bekleneceði gibi, rüzgar veya diðer 
olasý zararlý tehlikesine karþý, normalde aþýlar tuttuktan sonra gerekli olan 
beyaz karton veya mukavva, gövdeye tutturularak kalemler koruma altýna 
alýnabilir.

Aþýlama Sonrasý Bakým

Aþýlar, aþýlamadan 3-6 hafta sonra sürmeye baþlar (Þekil 39 a). Þubat - Mart 
aylarýnda yapýlan aþýlar 5-6 haftada sürerken, havalar ýsýndýkça bu süre 
azalmaktadýr. Aþýlarýn tutmasýný kontrol ederken kalemin gövde üzerinde 
oturduðu yerdeki kesim yüzeyinde kallus tabakasý oluþmasýna bakýlýr. Eðer 
ince bir kallus oluþmuþsa aþýnýn tuttuðu kabul edilerek torba ve plastik 
çýkarýlýr. Rüzgar ve güneþ yanýklarýna karþý, kesim yerinin yaklaþýk 3 - 5 cm 
altýndan çepeçevre beyaz karton yerleþtirilir (Þekil 39 b). Karton basit bir 
þekilde tel zýmbayla gövdeye tutturulabilir. Bu iþlem için 40 - 50 cm 
yükseklikte bir karton konmasý yeterli olacaktýr. Daha sonra kalemdeki
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Þekil 39. Kabukaltý kalem aþý tekniði uygulanmýþ bir aðacýn bakýmý ve 
kemer (yanaþtýrma) aþý kullanýmý; aþýnýn açýlma zamanýnda 
tutmuþ ve sürmeye baþlamýþ aþýlar (A), aþýlarýn kartonla güneþ ve 
zararlýlardan korunmasý (B), kartonun açýlma zamaný ve açýlmasý 

( C, D), tutan aþýlarýn bir yýl sonraki görünümü, çýtalara baðlan-
malarý ve kemer aþý için seçilmiþ anaç sürgünü (E), 3, 4 ve 5 yaþlý 
kemer aþý yapýlmýþ aðaçlar (F, G, H)



gözlerin patlamasýyla oluþan sürgünlerin kartonun dýþýna çýkacak kadar 
büyümesi beklenir (Þekil 39 c). Sürgünler kartonun dýþýna çýktýktan 2-3 hafta 
sonra karton gövdeden çýkarýlýr (Þekil 39 d).

Karton çýkarýlýr çýkarýlmaz aþý sürgünleri rüzgar ve diðer zarar verecek 
etmenlere karþý bir yere sabitlenmeleri gerekmektedir. Bu iþlem için 1 x 2 cm 
kalýnlýkta, 50 - 75 cm uzunlukta, tutan kalem sayýsýna göre 1 - 2 adet çýta aðaç 
gövdesine ince çivilerle saðlam bir þekilde karþýlýklý olarak tutturulur (Þekil 39 
e). Sürgünler mümkünse þerit halindeki (kumaþ) pamuklu iplerle standart “8” 
metodu ile sürgünlere zarar vermeyecek þekilde baðlanýr (Þekil 39 e). 

Aþýlamadan bir sonraki yýlda anaçtan çýkan bazý sürgünler kemer 
(yanaþtýrma) aþý için korunur (Þekil 39 e). Kemer aþýlamasý için süren kalem-
lerin tam karþýsýndaki sürgünler tercih edilmelidir (Þekil 39 e). Korunan 
sürgünler piþkinleþip köþelilik kaybolduktan sonra kurþunkalem kalýnlýðýna 
geldiðinde (kalem kalýnlýðýnda iken piþkinleþme olmadýysa beklenir), 
kalemin sürgünlerine destek olmalarý için kemer aþý ile tutturulur (Þekil 39 f, g 
ve h; Bknz Kemer Aþý). Kemer aþý kalýn sürgünlerle de yapýlabilir. Daha sonra 
mümkün olduðunca az kesim yapýlarak þekil verilir ve zaman zaman obur 
dallar alýnarak budama yapýlýr. Bu aþýlardan KKTC koþullarýnda, bakýmlý 
bahçelerden aþýnýn ertesi yýlýnda verim alýnmakla beraber, genellikle üçüncü 
yýldan itibaren tatminkar ürün alýnmaktadýr. 

Ana dallar veya gövde, gerek gençleþtirme budamasý gerekse aþýlama 
iþlemleri sonrasýnda güneþe maruz kalmaktadýr. Açýkta kalan bu bölgelerin 
kurumamasý için güneþ ýþýðýný yansýtýcý bir madde ile kaplanmasý 
saðlanmalýdýr. Genellikle bu iþlem için önerilen beyaz bir boya ile gövdenin 
boyanmasýdýr.

Kemer (Yanaþtýrma) Aþý

Kemer aþý tacý destekleme, anaç deðiþtirme veya gençleþtirme gibi deðiþik 
nedenlerle yapýlabilmektedir. Kemer aþý çeþitlerinin yapýlma amacýna göre 
farklý uygulamalarý bulunmaktadýr. Turunçgillerde dahil olmak üzere 
meyvecilikte yaygýn kullaným þekli, kök sistemi hastalanarak aðacý 
destekleyemeyecek duruma düþen veya mekanik, kimyasal yada kemirgen
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zararý nedeniyle, kök ve taç arasýnda iletim bozukluklarý oluþan aðaçlarýn 
verimliliðini devam ettirebilmesi için uygulanmaktadýr. 

Kemer aþý eski anacýn hemen yanýna ekilen tohumdan çýkan veya doðrudan 
anacýn yanýna dikilen çöðürlerle yapýlabilmektedir. Brezilya’da büyük 
Tristeza salgýnýndan sonra kemer aþý ile Tristeza'ya hassas olan anaçlar 
dayanýklý olanlarla baþarýlý bir þekilde deðiþtirilmiþtir. Hastalýk nedeniyle 
anaç deðiþimi yapýlacaksa kullanýlacak yeni anacýn söz konusu hastalýða 
dayanýklý olmasýna dikkat edilmelidir. Kemer aþý çeþit deðiþtirme amaçlý 
yapýlan aþýlardan sonra, aþý sürgünlerine destek saðlamak için orijinal anaçtan 
çýkan sürgünlerle de yapýlmaktadýr (Þekil 40).

Orijinal anaç herhangi bir hastalýk nedeniy-
le zarar görmüþ ise yeni anacýn o hastalýða 
ve/veya olumsuz þartlara dayanýklý olma-
sýna dikkat edilmelidir

Þekil 40. Çeþit deðiþtirme amaçlý yapýlan aþýlardan sonra, aþý sürgünlerine 
destek saðlamak için orijinal anaçtan çýkan sürgünlerle kemer 
aþýsý yapýlmýþ aðaçlar
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Kemer aþý tekniðinde, yaklaþýk 1 cm çapýndaki çöðürler veya 1 - 2 cm 
çapýndaki dip sürgünleri kullanýlmaktadýr. Aþý yapýlacak aðacýn kabuðu 
üzerine ters T þeklinde bir kesim yapýlarak içerisine yeni çöðür veya dip 
sürgününün inceltilmiþ ucu yerleþtirilir. Anacýn iyi kaynaþabilmesi için uç 
açýlan T'ye uygun bir eðimle kesilmelidir (Þekil 41). Aþýda kullanýlacak anaç 
kalýn ise kaynaþma noktalarý bir çivi ile tutturulabilir. Zaman kaybýný önlemek 
için genellikle planlanan aþý sayýsýnýn iki katý kadar aþý yapýlmaktadýr. Orta 
boylu aðaçlara 2 yeni anaç yeterli olabilmekte, büyük ve gövdesi çok zarar 
görmüþ aðaçlara ise 6 - 8 adet yeni anaç aþýlanmasý gerekebilmektedir. Zaman 
içerisinde de bu yeni aþýlar eski anacýn yerini alarak tacý beslemeye baþlar.

Þekilde orijinal anacý kurumuþ ve geliþmesini tamamen sonradan aþýlanan iki 
anaç üzer-inde devam ettiren bir aðaç görülmektedir (Þekil 42). Aslýnda bu 
bahçe “Aþý ile Anaç Gençleþtirme” ve bir bahçede kesintisiz turunçgil üretimi 
için iyi bir örnek teþkil etmektedir. Her ne kadar ekonomik açýdan 
uygulanabilirliði tartýþmaya açýk olsada, küçük bir bahçeden alacaðý gelire 
baðlý yaþam süren bir iþletme sahibinin, her yýl kesintisiz ürün alabilmek için 
bahçesine uyguladýðý yöntemler, bir çok pratik sonuçlarýn çýkarýlabileceði 
niteliktedir. Bu bahçenin geçirdiði evreler sýrasýnda kullanýlan yöntemler, 
kitabýn konusu ile çok iyi örtüþtüðü için bahçenin hikayesi aþaðýda anlatýl-
mýþtýr.

Þekil 41. Kemer aþýsý  tekniði
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Þekil 42. Orijinal anacý kuru-
muþ ve geliþmesini 
tamamen sonradan 
aþýlanan iki anaç 
üzerinde devam 
ettiren bir aðaç

özkonusu bahçe, “Filistin Tatlý Laym” anacý üzerine aþýlanmýþ Valensiya 
fidanlarýyla tesis edilmiþtir. Bilindiði gibi bazý anaçlar ekonomik Sömrünün kýsa oluþu (limon-laym tipleri), toprak kaynaklý sorunlar ve 

zararlýlar nedeniyle taçlarýný yeterli düzeyde destekleyemektedir. Anaçlarýn 
zayýf düþmesi, genellikle kendini taç küçülmesi þeklinde göstermekte ve ileri 
aþamalarýnda aðaçlarda, çalýlaþma, verimden düþme ve nihayet kurumalar 
olabilmektedir. Anaçlarýn verimi olumsuz etkilediðini belirleyen bahçe sahibi 
yaklaþýk 30 yýl önce aðaçlarýnýn yanýna ektiði tohumlardan çýkan turunç 
çöðürleri ile anaç deðiþimi uygulamýþtýr (Þekil 43). Bahçenin ömrünü 20-30 yýl 
uzatan bu sistem þekilde görüldüðü gibi bu kezde tacýn (Valensiya) aþýrý 
yaþlanmasýyla sonuçlanmýþtýr. Bahçe sahibinin 95 yaþýnda ölmesiyle yaþlý 
bahçe bakýmsýz kalmýþtýr.

ahçenin yeni sahibi olan bahçe sahibinin oðlunun geliri sadece bu 
bahçeye baðlý olmamakla birlikte, babasýnýn geleneðini sürdürerek bu Bbahçede gençleþtirme budamasý baþlatmýþ ve henüz ekonomik ömrünü 

doldurmamýþ olan turunç anaçlarýnýn dip sürgünleri üzerine de iç pazarda 
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yüksek fiyata satýlan klemantin mandarini aþýlayarak çeþit deðiþimine 
gitmiþtir (Þekil 44). Halihazýrda 90 yaþlarýnda olan bu bahçeden hiç aralýksýz 
ürün alýnmýþ ve 30 - 40 yýl daha yeni bir çeþitle ürün alýnmasý planlanmaktadýr. 
Bahçenin tesis tarihinden itibaren alýnan toplam verimin yýllara daðýlýmý 
açýsýndan ekonomikliði tartýþýlacak bir yöntem olmakla birlikte, yeni bahçe 
kurmak için gerekli sermayesi olmayan ve/veya ekonomik açýdan yeni 
fidanlarýn tam meyveye yatmasýný (8-10 yýl) beklemeye tahammülü olmayan 
küçük aile iþletmeleri bu þekilde anaç veya çeþit yenileme yöntemleri tavsiye 
edilebilmektedir.

Þekil 43. Yaþlanan aðaçlarýn yanýna ekilen tohumlardan çýkan turunç 
çöðürlerinin 30 yýl önce kemer aþýlama yöntemi ile anaç 
deðiþiminde kullanýlmasý
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Þekil 44. Turunç anaçlarýnýn (30 yaþýnda) dip sürgünleri üzerine klemantin 
mandarini aþýlayarak çeþit deðiþimi uygulanmýþ aðaçlar

Köprü Aþý

Aðaçlarýn gövde ve kalýn dallarýnda kabuk (Floem dokusu) bazý kemirici 
hayvanlar, mekanik veya baþka nedenlerden dolayý zararlanmalara maruz 
kalabilmektedir. Özellikle limon aðaçlarýnda sorun olan sýçan kemirmesi 
buna iyi bir örnek olabilir. Þekil 45'de fare kemirmesi sonucu gövdenin kabuk 
(floem) dokusunun çoðunluðu zararlanmýþ bir turunç üzerine aþýlý limon 
aðacý görülmektedir. Zararlanmalarla birlikte anaç ile aðacýn taçkýsmýnda 
iletim sorunu ortaya çýkmaktadýr. Bunun doðal sonucu olarakta özellikle 
kökler iyi beslenememekte ve zaman içerisinde yaþamsal faliyetlerini 
kaybetmektedir. Bu zararlanmalara karþý yukarýda anlatýlan kemer aþý 
yöntemi uygulanabileceði gibi hazýr fidan veya çöðür yoksa köprü aþý 
yöntemi ile anaç ile taç arasýnda veya aðacýn herhangi bir bölümünde iletimi 
bozulan floem (kabuk) dokusu yeniden oluþturulabilir.

Köprü aþý için gövdedeki zararlanmýþ bölüm saðlýklý kabuk dokusuna kadar 
olabildiðince düzeltilir (Þekil 45). Yaranýn büyüklüðüne göre “kabukaltý 
kalem aþýsýnda” anlatýlan þekilde ve kalemlerin iki ucu da kabukla odun
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Þekil 45. Gövde kabuðu tamamen zararlanmýþ bir aðaçta köprü aþýlama 
yöntemi ile hasarýn tedavisi
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Arasýna girecek þekilde kalemler hazýrlanýr. Kalemleri hazýrlarken odun 
dokusuna deðecek uzun kesimlerin kalemin ayný tarafa bakan yüzeyinde 
yapýlmasýna dikkat edilmelidir (Þekil 46). Kalemler hazýrlandýktan sonra 
temizlenmiþ olan kabuk yaklaþýk iki cm'lik geniþlikte aþaðýdan ve yukarýdan 
kalkacak þekilde kesilir. Hazýrlanan kalemin uçlarý kaldýrýlan kabuðun altýna 
yerleþtirilerek ince raptiye veya çivi ile kabuk, kalem ve odun dokusunun sýký 
bir þekilde birbirleriyle temasý saðlanýr. Gövdenin kalýnlýðýna göre 
kullanýlacak kalem sayýsý artýrýlmalýdýr. 



Verimi Etkileyen Faktörler
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Ekoloji turunçgil yetiþtiriciliði üzerinde belirleyici bir faktördür. Ekolojiye 
baðlý olarak deðiþik bölgelerde farklý turunçgil çeþitlerinin üretimi ön plana 
çýkmýþtýr. Finike, Dörtyol ve Lefke portakallarý, Mersin limonu, Ege satsumasý 
bunlara örnek gösterilebilir. Ekoloji içerisinde yer alan bir çok faktör, 
üreticinin kontrolü dýþýnda olan ve kabullenerek amacý için etkin kullanýmýný 
öðrenmesi gereken faktörlerdir. Baþka bir deyiþle Ege'de yüksek verim ve 
kaliteli limon üretimi baþarýsýzlýkla sonuçlanabilecektir. Ancak ekolojik 
faktörlerin bazýlarý üretici tarafýnda kontrol edebilen faktörlerdir. Verim ve 
kaliteyi belirleyen en önemli kontrol edilebilir ekolojik faktör sulamadýr. 
Gübreleme ve ýþýk ise sulamadan sonra gelen kontrol edilebilir diðer etkili 
faktörlerdir. Hastalýk, zararlý ve yabancý ot kontrolü ise gerekli bulunduðu 
zamanlarda uygun yöntemlerle yapýlmasý gerekmektedir. Çizelge 3'te sulama 
ve gübrelemenin turunçgil meyve verim ve kalitesi üzerine olan etkileri 
görülmektedir.

Turunçgil üretiminde verim ve kaliteyi 
belirleyen en önemli faktör sulama olup 
bunu gübreleme ve ýþýk izlemektedir



SULAMA

Çizelge 3. Sulama ve besin maddelerinin turunçgillerde meyve kalitesi 
üzerineki etkileri

Sulama Azot Fosfor Potasyum Magnezyum
Meyve Dýþ Kalitesi
Ýrilik + - 0 + +
Aðýrlýk + - 0 + +
Yeþil Meyve + + + + 0
Kabuk Kalýnlýðý - - - + -

Meyve Suyu Kalitesi
Su miktarý + + 0 - 0
Meyve kuru madde - + 0 - +
Asit - + - + 0
Kuru madde/asit + - + - +
Meyve suyu rengi 0 + 0 - ?

Çevresel etmenlerin içerisinde verim ve kaliteyi etkileyen faktörlerin baþýnda 
gelen sulama suyu konusu Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri'nin basým ve 
daðýtýmýný yaptýðý “Turunçgillerde Damla Sulama ve Gübreleme 
(Fertigasyon)” adlý kitapta detaylý olarak irdelenmiþtir. Burada özetle 
söylemek gerekirse, “Arazi Seçimi" bölümünde isimleri verilen, Türkiye'nin 
11, KKTC'nin üç önemli turunçgil yetiþtirilen bölgesindeki son 30 yýllýk iklim 
verilerine göre, 266 mm (Dörtyol - Hatay) ile 701 mm (Güzelyurt - KKTC) 
arasýnda yýllýk sulama suyu verilmesi gerekmektedir. Yýllýk sulama suyu 
bölgelere göre 25 - 38 hafta (Dörtyol-Güzelyurt) arasýndaki bir sulama sezonu 
içerisinde, deðiþen miktarlarda uygulanarak bitkilere verilmektedir. 
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Sulamada temel esas, topraktan buharlaþma (Evaporasyon) ve bitkiden 
terleme (Transpirasyon) yollarýyla kaybolan suyun (Evapotranspirasyon-ET) 
topraða geri verilmesidir. Evapotranspirasyonu etkileyen faktörler oldukça 
fazladýr ve hesaplamasý karmaþýklýk gösterebilir. Bu nedenle sulama için 
büyük iþletmelere en azýndan toprak nemini ölçen aletler (Tansiyometre) 
tavsiye edilmektedir. 

Yapýlan araþtýrmalara göre Akdeniz iklim kuþaðýnda, özellikle yýlýn en sýcak 
üç ayýnda, günlük ortalama 3 - 4 mm'lik (3 - 4 ton/da) sulama yapýlmalýdýr. 
Verilecek suyun miktarýnda suyun maliyeti de önem arzetmektedir. Suyun 
pahalý olduðu Ýsrail'de Evapotransprasyonun fazla yüksek olduðu (4 
mm/gün) yaz aylarýnda dahi damla sulama sistemi ile günlük yaklaþýk 3,2 
mm'den (3,2 ton/da) daha fazla su verilmesi ürünü bir miktar artýrsada, artan 
ürünün getirisinin fazladan verilen su ve sulama maliyetinden daha düþük 
olduðu bulunmuþtur. Bu nedenle Ýsrail'de turunçgil bahçelerinin sulama 
suyu hesaplamalarýnda, günlük verilmesi gereken maximum sulama suyu 
miktarý ET deðeri fazla dahi olsa 3,2 mm (3,2 ton/da)'yi geçmediði 
bildirilmektedir (kiþisel görüþme, NETAFIM KKTC temsilciliði).

Yýlýn en sýcak üç ayýnda, günde ortalama 3-4 
mm (3-4 ton/da) su toprak ve yapraklardan 
buharlaþarak uzaklaþmaktadýr

Özellikle KKTC gibi suyun sýnýrlý yada çok pahalý olduðu bölgelerde damla 
sulama büyük önem arzetmektedir. Ancak damla sulamadaki temel fikir, 
sulamanýn sýk yapýlmasý esasýna dayanmaktadýr. Yine bu konuda oldukça 
ileri düzeyde olan Ýsrail'de bitkilerin su istekleri, günde birkaç kez yapýlan 
sulama ile karþýlanmaktadýr. Buna göre damla sulamada bir seferde verilecek 
su miktarý azaltýlarak sýk sulama yapýlmalýdýr. Eðer hergün sulama pratik 
olmuyorsa sulama programlarý en azýndan hafif topraklarda 2-3 günde bir, 
aðýr bünyeli topraklarda ise 4 - 5 günde bir sulama yapýlacak þekilde 
düzenlenmelidir.

!
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Damla sulamada ideal olan günlük sulama 
pratik olmuyorsa, sulama programlarý en 
azýndan hafif topraklarda 2 - 3 günde bir,
aðýr bünyeli topraklarda ise 4 - 5 günde bir 
sulama yapýlacak þekilde düzenlenmelidir

Damla sulama veya diðer modern sulama sistemlerinden birisinin herhangi 
bir sebeple yapýlamadýðý bahçelerde “vahþi salma” denilen sulama yerine 
kontrollü su verilen karýk sulamaya geçilmelidir. Ýyi tesviye edilmiþ bir 
bahçede, hat sonuna giden suyun toplandýðý karýk sulama sistemleri, damla 
sulama kadar, hatta daha da etkin sulama yapýlabilen sulama sistemleridir. 
Karýk sulamada da sulama sýklýðýna dikkat edilmelidir. Klasik sulama 
aralýklarý (3 - 4 hafta) yerine toprak nemine göre sulama yapýlmalýdýr. Sulama 
suyunun yeterince verilmemesi ürün kaybýna yol açarken, fazladan verilen su 
da gereksiz su kaybýna ve aðaçlarda hastalanmalara neden olabilmektedir.

Sulama suyunun yeterince verilmemesi 
ürün kaybýna, fazla verilmesi ise gereksiz su 
kullanarak enerji ve su kaybýna yol açmak-
tadýr Ayrýca fazla su aðaçlarda hastalanma-
lara neden olabilmektedir !

!
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GÜBRELEME

Gübreleme, verim ve kaliteyi etkileyen ikinci önemli çevresel faktördür. 
Turunçgillerin gübreleme programýný etkileyen bir çok faktör bulunmaktadýr. 
Bunlar:

� Bitkisel faktörler (yetiþtirilen tür, çeþit, anaç, aðacýn 
yaþý, kök ve taç geliþmesi v.b); 
� Toprakla ilgili faktörler (toprak çeþidi, organik madde 

içeriði, mineral madde içeriði, mikrobiyal aktivite, 
pH'sý, tuzluluk durumu, taban suyu ve drenaj 
durumu);
� Sulama suyu ile ilgili faktörler (sulama sistemi, sulama 

suyu miktar ve kalitesi); ve 

� Ýklimsel faktörler (yaðýþ, don, rüzgar ve hava nemi) 
olarak özetlenebilir. 

Bunlara ek olarak gübre sanayisinin pazar payýnýn büyük olmasý, turunçgil 
yetiþtiriciliðinde kullanýlan gübrelerin çeþitliliðini artýrmýþtýr. Bazý firmalar 
mallarýnýn satýlmasý için abartýlý söylemlere girebilmektedirler. Artan 
çeþitlilik, özellikle çaðdaþ ve yenilikleri takip eden az sayýdaki üreticiler için 
faydalý olurken, genel anlamda gübreleme konusunu daha da karma-
þýklaþtýrmaktadýr. Bu birçok üreticiyi daha bilinçli gübreleme sistemlerine 
zorlarken, birçok üreticinin ise fazladan ve gereksiz maddi kayýplara 
uðramalarýna neden olabilmektedir. 

Yapýlan yanlýþ tercümeler nedeniylede bazý yayýnlarda oldukça farklý 
rakamlarla gübre tavsiyelerine rastlamak mümkündür. Sonuç olarakta 
birbirinden farklý gübreleme tavsiyeleri ortaya çýkmaktadýr. Aslýnda 
gübreleme konusuda sulama gibi yine Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri'nin basým 
ve daðýtýmýný yaptýðý “Turunçgillerde Damla Sulama ve Gübreleme 
(Fertigasyon)” adlý kitapta detaylý olarak irdelenmiþ olmakla beraber, 
yukarýda anlatýlan nedenlerden dolayý bu kitapta deðiþik açýlardan yeniden 
ele alýnmýþ ve pratik olacaðý düþünülen bazý bilgiler eklenmiþtir. 

113



Ayrýca, gübreleme programý ile ilgili Lefke Avrupa Üniversitesi, Tarým 
Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi  “BESTFERT” adlý bir bilgisayar programý 
hazýrlamýþ olup isteyenler kitap sonundaki “Ýnternet Kaynaklarý” bölümünde 
verilen internet adresinden bu programý ücretsiz olarak temin edebilirler.

Pazarda artan gübre çeþitleri, özellikle 
yenilikleri takip eden az sayýdaki üreticiler 
için faydalý olurken, genel anlamda gübre-
leme konusunu daha da karmaþýklaþtýrmak-
tadýr

Herhangi bir bitkinin saðlýklý geliþebilmesi için havadan, sudan ve topraktan 
toplam 16 - 18 elemente gereksinimi vardýr. Genellikle turunçgil bahçelerinde 
bu elementlerden; azot, fosfor, potasyum ve zaman zaman da magnezyum 
uygulamalarý temel gübreleme olarak yapýlmaktadýr. Ayrýca eksikliði 
görüldüðü hallerde baþta demir olmak üzere, çinko ve mangan gibi mikro 
elementlerinde gübrelemesine gereksinim duyulmaktadýr. Bitkilerin okuma 
ve yazmasý olmadýðý için gübre seçerken önemli olan marka veya fiyatý deðil, 
verilen gübrenin içerdiði; azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) miktarlarýnýn 
bitkinin alabileceði formda ve saf madde miktarlarý gerçekten paket üzerinde 
söylenen kadar olduðudur. 

Gübre seçerken önemli olan marka veya 
fiyatý deðil, atýlan gübrenin içerdiði; azot 
(N), fosfor (P) ve potasyum (K) miktar-
larýnýn bitkinin alabileceði formda ve saf 
madde miktarlarý gerçekten paket üzerinde 
söylenen kadar olduðudur !

!
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Gübrelemede dikkat edilecek konular aþaðýdaki gibi özetlenebilir; 

�Gübreleme programý yaprak-toprak analizleri rehber-
liðinde yapýlmalý,
�Gübreleme programýnda alýnan ve/veya alýnmasý 

hedeflenen ürün de hesaba katýlmalý,
�Aðaçlarýn geliþme durumlarý da göz önüne alýnmalý,
�Aðaçlara verilmesi gereken saf bitki besin elementi 

miktarlarý doðru olarak belirlenmeli, 
� Toprak, bitki ve bütçenize uygun ticari gübreler doðru 

olarak belirlenmeli, 
�Kullanýlacak ticari gübre miktarý içerdiði saf madde 

miktarýna göre doðru olarak belirlenmeli,
�Gübrelerin verilme zamanlarý, bitkilerin gereksinim 

duyduðu dönemde, topraktan bitkinin alýmýna hazýr 
olacak þekilde ayarlanmalý,
�Özellikle azot gübrelemesinde gübre topraða doðru-

dan verilecekse 3 - 6, sulama ile birlikte (fertigasyon) 
verilecekse en az 10 uygulamada verilmelidir.

Saf Besin Element Miktarý Belirleme

Turunçgillerde gübreleme denince akla gelen azot (N), fosfor (P) ve potasyum 
(K) elementlerinin uygun ticari formlarda ve miktarlarda topraða 
uygulanmasý gelmektedir. Bu elementler farklý maddelerle bileþik formunda 
pazarlandýðý için, gübrelemede yapýlacak ilk iþlem verilecek toplam gübre 
miktarýnýn saf madde olarak belirlenmesidir. Daha sonra bunlarýn hangi ticari 
gübrelerden ne miktarlarda verilerek karþýlanacaðý saptanmalýdýr. Son 
olarakta, seçilen gübrelerin uygulama zamanlarý doðru olarak belirlenmeli-
dir.

Genç (meyvesiz) ve yetiþkin (meyveli) turunçgillerin yýllýk yaklaþýk azot 
ihtiyaçlarý aþaðýdaki çizelgelerde gösterilmektedir (Çizelge 4 ve 5). 
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Çizelge 4. Meyveye yatmamýþ turunçgillerin yýllýk azot gübresi ihtiyaçlarý

Dikimden sonraki Aðaç Baþýna En az Uygulama Sayýsý
Yaþý  Yýllýk Azot (g) Direk topraða Fertigasyon

1   65 - 135 6 10
2 135 - 275 5 10
3 200 - 400 4 10

Çizelge 5. Meyveye yatmýþ bazý turunçgil türlerinin yýllýk azot gübresi 
ihtiyaçlarý

Dekara Yýllýk Azot (kg) En az Uygulama Sayýsý
Portakal Altýntop Diðerleri Direk toraða Fertigasyon

14-25 14-18 14-25 3 10

Bu rakamlar, yeni kurulan bahçelerin ilk yýllarýnda toprak koþullarýna ve bitki 
geliþimine göre ayarlanmalýdýr. Ýki-üç yaþlarýndan itibaren ise gübre 
programlarýnda yaprak analizleride dikkate alýnmalýdýr. Bir diðer çizelgede 
yine genç (meyvesiz) ve yetiþkin (meyveli) aðaçlarda uygulanmasý gereken 
NPK (azot, fosfor ve potasyum) oranlarý belirtilmiþtir (Çizelge 6). 

Çizelge 6. Gübreleme programýna kullanýlacak azot (N) fosfor (P O ) ve 2 5

potasyum (K O) oranlarý2

Bahçenin durumu NPK Oranlarý
N P O K O2 5 2

Genç (meyvesiz) 1 1 1
Yetiþkin (meyveli) 1 0,4 1,2
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Buna göre verilecek azot miktarý belirlendikten sonra fosfor ve potasyum 
miktarýda kolayca belirlenebilecektir. Örneðin, iki yaþýndaki bir bahçede aðaç 
baþýna 150 g N verilecekse yine 150'þer g'da P ve K verilebilir. Ama 
unutulmamalýdýr ki ideal bir gübreleme programýnda verilecek gübre miktarý; 
toprak-yaprak analizlerine göre bitki geliþmesi, bitkinin dýþ görünümü ve 
verimi de gözönüne alýnarak yapýlmalýdýr.

Ýdeal bir gübreleme programýnda verilecek 
gübre miktarý; toprak-yaprak analizleri, 
bitki geliþmesi, bitkinin dýþ görünümü ve 
verimi de gözönüne alýnarak yapýlmalýdýr

Verime tam yatmýþ yetiþkin bahçelerdeki gübreleme programý topraktan 
ürünle birlikte kaldýrýlan minerallerin topraða geri verilmesi esasýna 
dayanmaktadýr. Aþaðýdaki çizelge turunçgil meyvelerinin içerdiði mineral 
miktarlarýný belirtmektedir (Çizelge 7). 

Çizelge 7. Bir ton meyvede bulunan makro- ve mikro-besin elementlerinin 
ortalama miktarlarý (gram)

Turunçgil Makro- element miktarlarý (g)
Türü N P O K O MgO CaO S2 5 2

Portakal 1773 506 3194 367 1009 142
Mandarin 1532 376 2465 184 706 111
Limon-Lime 1638 366 2086 209 658 74
Altýntop 1058 298 2422 183 573 90

Mikro- element miktarlarý (g)

Fe Mn Zn Cu B
Portakal 3,0 0,8 1,4 0,6 2,8
Mandarin 2,6 0,4 0,8 0,6 1,3
Limon-Lime 2,1 0,4 0,7 0,3 0,5
Altýntop 3,0 0,4 0,7 0,5 1,6
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Verime tam yatmýþ yetiþkin bahçelerdeki 
gübreleme programý topraktan ürünle 
birlikte kaldýrýlan minerallerin topraða geri 
verilmesi esasýna dayanmaktadýr

Ürünle kaldýrýlanýn yanýnda, bitki kendi geliþmesi için de topraktan 
bünyesine bitki besin elementleri almaktadýr. Ayrýca bir miktar gübrede 
(özellikle azot) bitkiler tarafýndan kullanýlamadan yýkanma veya buharlaþma 
yoluyla bitkinin kök bölgesinden uzaklaþmaktadýr. Gübreleme programý 
bunlarýn tümü hesaba katýlarak hazýrlanmalýdýr. Bu nedenle ABD'de pratik 
gübreleme programlarýnda, normal bakým altýndaki yetiþkin bir bahçenin 
azot ihtiyacý, topraktan ürünle kaldýrýlan azotun iki katýnýn topraða 
uygulanmasý ile giderilmektedir. 

Fosfor ve potasyum toprakta daha az hareketli olduklarý için nispeten daha az 
yýkanmakta ve buharlaþma ile kayýp sorunu bulunmamaktadýr. Ancak 
toprakta fiksasyon sorunlarý (topraða bitkilerin faydalanamayacaðý formda 
baðlanmasý) vardýr. Bu nedenlerle, fosfor ve potasyum topraktan ürün ile 
kaldýrýlan miktardan %25 - 30 dolaylarýnda daha fazla uygulanmasý yeterli 
olabilecektir. Kayýtlý ve programlý bir gübreleme ile, yapýlacak toprak-yaprak 
analizleri sonuçlarýna göre bu miktarlarda artýrma veya azaltmaya gidilerek 
optimum gübrelemeye ulaþýlabilecektir. Dolayýsýyla verime yatmýþ bir 
bahçede optimum bir gübreleme programýna en iyi þartlarda kontrollü 
gübrelemeye baþlandýktan ancak 3 yýl sonra ulaþmak mümkün olabilecektir.

Kayýtlý ve programlý bir gübreleme ile, 
yapýlacak toprak - yaprak analizleri sonuç-
larýna göre verilen gübre miktarlarýnda 
artýrma veya azaltmaya gidilerek optimum 
gübrelemeye ulaþýlabilecektir
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Bir örnek gübreleme programý ile yukarýda anlatýlanlarý özetlemek pratik 
açýdan önem arzetmektedir. Aþaðýdaki çizelgede her ton ürün için verilmesi 
tavsiye edilen gübre miktarlarý bulunmaktadýr (Çizelge 8). Bu deðerler 
deðiþik araþtýrmalar ile bazý uluslarasý saygýn gübre üreticilerinin belirttiði 
deðerlerden derlenmiþ olup KKTC üreticilerine tavsiye edilen deðerlerdir. 
Ancak bu deðerlerin her yýl yaprak ve 2 - 3 yýlda bir yapýlan toprak analizleri 
ile kontrol edilerek yeniden ayarlanmasý gerektiði unutulmamalýdýr. 

Çizelge 8. Tam verime yatmýþ turunçgil bahçelerinde alýnan her ton ürün 
için verilmesi gereken saf madde olarak NPK miktarlarý

Gübre miktarlarý (kg)
N P O K O2 5 2

3,0 - 4,0 1,2 - 1,6 4,0 - 5,0

Örnek Saf Madde Miktarý Belirleme: Dekara 4 ton verim alýnan 10 da'lýk 30 
yaþýndaki Valensiya bahçesinde verilmesi gereken NPK miktarlarý ne 
kadardýr?

Bu bahçenin saf madde olarak gübre gereksinimi ada çizelge 8'e göre NPK 
deðerleri doðrudan hesaplanabilir (1. Yol). yukarýdaki çizelge 8’den topraktan 
kaldýrýlan azot miktarý hesaplanýp buna kayýplarý ekleyerek bulunabilir. Azot 
miktarý saptandýktan sonra ise çizelge 6'da belirtilen NPK oranlarýna göre P ve 
K miktarlarý bulunabilir (2. Yol). 

Çözüm (1.Yol): 4 ton/da ürün veren 30 yaþýndaki 10 dekar 
Valensiya portakal bahçesi için gübre programý

Toplam verim= 4 x 10 = 40 ton.
Toplam saf azot (N) miktarý = 40 x 3 veya 4 = 120-160 kg (Çizelge 
8),
Toplam fosfor (P O ) miktarý = 40 x 1,2 veya 1,6 = 48-64 kg (Çizelge 2 5

8),
Toplam Potasyum (K O)miktarý = 40 x 4 veya 5 = 160-200 kg 2

(Çizelge 8).
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Çözüm (2.Yol) 4 ton/da ürün veren 30 yaþýndaki 10 dekar 
Valensiya portakal bahçesi için gübreleme programý

Toplam ürün 4 x 10 =40 ton
Ürünle topraktan uzaklaþtýrýlan azot 1,75-2,0 kg/ton ürün (Çizelge 
7'den)
Bitki geliþmesi ve kayýplar için gerekli azot 1,75-2,0 kg/ton ürün
3.5-4 kg/ton saf azot uygulanmalýdýr.
Toplam azot miktarý (40 ton ürün x 3,5-4,0 kg/ton) = 140-160 
kg'dir.

Yetiþkin bahçede N:P:K oraný 1 : 0,4 : 1,2 olduðuna göre (Çizelge 6),

Toplam fosfor miktarý 140-160 x 0,4 = 56-64 kg olarak,
Toplam potasyum miktarý 140-160 x 1,2 = 168-192 kg olarak 
bulunur

Görüldüðü gibi her iki yolda da sonuçlar birbirlerine çok yakýn olarak 
bulunmaktadýr. Verilecek miktarlarýn alt veya üst sýnýrýnýn verilme kararý, 
toprak ve bitkinin durumuna (yaprak-toprak analizleri), olasý verim artýþý 
beklentisine, hayvan gübresi kullanýmýna göre deðiþim gösterecektir. Eðer 
toprak-yaprak analizi yoksa ve aðaçlardan daha fazla verim alabilme 
beklentisi varsa üst sýnýrlar seçilmelidir. Ancak unutulmamalýdýr ki gübre 
miktarýný bir miktar artýrarak aþýrý düzeyde yüksek verim artýþý 
beklenmemelidir. Bu nedenle 2 ton/da ürün veren bir bahçeden 5 - 6 ton/da 
ürün alma hedefleyerek yapýlan bir gübreleme programý büyük bir olasýlýkla 
baþarýya ulaþmayacaktýr. Ancak, aðaçlar tam potansiyel verim düzeyine 
ulaþýncaya kadar, yýlda %20 - 30 ürün artýþý hedeflenerek yapýlacak gübreleme 
programý daha gerçekçi olabilecektir. 

Hesaplama ile bulunan gübre miktarlarýnýn 
alt veya üst sýnýrýnýn uygulanmasý kararý, 
toprak ve bitkinin durumuna (yaprak-
toprak analizleri), olasý verim artýþý beklen-
tisine ve hayvan gübresi kullanýlýp kullanýl-
mamasýna göre deðiþim göstermelidir
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Etkili Madde ve Birim Fiyat Yönüyle Gübreler

Saf madde olarak verilmesi gereken bitki besin elementi miktarlarý 
belirlendikten sonra hangi ticari gübrelerden ne kadar ve ne zaman verilmesi 
gerektiðinin saptanmasý gerekmektedir. Bilindiði gibi piyasada bir çok gübre 
bulunmaktadýr. Özellikle damla sulama için %100 suda çözünen gübreleri de 
hesaba katýnca bu sayý içinden çýkýlmaz bir hal almaktadýr. Aþaðýda yaygýn 
kullanýlan gübrelerin saf madde içerikleri verilmiþtir (Çizelge 9). 

Çizelge 9. Bazý yaygýn kimyasal gübrelerin saf element içerikleri (%)

Gübre çeþidi Azot Fosfor Potasyum

Üre (46:0:0) 46 0 0
Amonyum sülfat (21:0:0) 21 0 0
Amonyum nitrat (33,5:0:0) 33.5 0 0
Monoamonyum fosfat (12:61:0) 12 61 0
Diamonyum fosfat (18:46:0) 18 46 0
Süperfosfat 0 20 0
Triple süperfosfat 0 45 0
Potasyum nitrat (13:0:46) 13 0 46
Potasyum sülfat (0:0:50) 0 0 48-52
Kompoze 15:15:15 15 15 15
Kompoze 20:20:0 20 20 0

Burada verilmeyen gübrelerin içeriklerini paketin üzerindeki rakamlardan 
hesaplamak mümkündür. Rakam olarak satýlan (12:61:0 gibi) gübrelerdeki 
rakamlar sýrasýyla azot, fosfor ve potasyum miktarlarýný göstermektedir. 
Örneðin 12:61:0 gübresi %12 azot %61 fosfor içermekte ve hiç potasyum 
içermemektedir.

Hangi gübre sorusunu etkileyen bir diðer konu gübrelerin fiyatý olmaktadýr. 
Birim etkili maddelerine göre gübre fiyatlarý, 10.06.2003 tarihindeki 
perakende gübre fiyatlarýnýn döviz deðeri üzerinden hesaplanarak (1 ABD 
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dolarý=1.500.000 milyon TL) aþaðýda gösterilmiþtir (Çizelge 10). Gübrelerin 
Türkiye ve KKTC'deki torba fiyatlarý verilmiþ, ancak birim saf madde fiyatlarý 
Türkiye fiyatlarý üzerinden hesaplanmýþtýr. KKTC'deki birim saf madde 
fiyatlarý çizelgedeki KKTC-Türkiye torba fiyatlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý ile 
bulunabilir. Ayrýca gübre alýnýrken fiyatlar deðiþmiþ olabileceði için kontrol 
edilip yeniden karþýlaþtýrýlmalýdýr. Dolayýsýyla aþaðýda hazýrlanan çizelgedeki 
mantýðý özellikle kompoze gübrelerin hesaplanmasý için doðru kavramak 
gerekmektedir.

Burada anlatýlmak istenen, üreticilerimizin içinde bulunduðu genel bir 
yanýlgýyý ortaya koymaya çalýþmaktýr. Üreticilere sorulan “En ucuz azotlu 
gübre hangi gübredir?” sorusuna karþýlýk olarak mütemadiyen “þeker gübre 
(Amonyum Sülfat)” cevabý alýnmaktadýr. Oysa Amonyum Sülfat (þeker 
gübre) azotlu gübreler içerisinde birim azot fiyatý yönüyle en pahalý olan 
gübredir. Þeker gübre sadece kg fiyat olarak ucuz olup kg azot fiyatý yönüyle 
Amonyum Nitrat ve Üre'ye göre çok daha pahalýdýr. Haziran 2003 tarihi 
itibarýyla 1 kg saf azot için ödenen para miktarý Amonyum Sülfat için 0,63 ABD 
dolarý iken, 1 kg Amonyum Nitrat ve Üre için 0,46 ABD dolarý olmaktadýr. 
Çizelgedeki hesaplamada kullanýlan mantýk aþaðýda örneklerle anlatýlmýþtýr.

Önemli olan bir gübrenin torba fiyatý deðil 
içerisindeki N, P veya K'nýn kg fiyatýdýr.
Þeker gübrenin (Amonyum Sülfat) azot 
fiyatý Üre ve Amonyum Nitrat'ýn azot fiyat-
larýna göre çok daha pahalýdýr

122



Çizelge 10. Bazý yaygýn kullanýlan gübrelerin birim saf madde fiyatlarý 
(ABD Dolarý)

1 2Gübre çeþidi 100 kg Kg Etkili Madde 
Fiyatý ($) Fiyatý ($)

3KKTC TC N P O K O2 5 2

Azotlu Gübreler
(Damla-Toprak)

Üre (46:0:0) 26,0 21,3 0,46 - -
Amonyum Nitrat (33.5:0:0) 22,7 15,3 0,46 - -
Amonyum Sülfat (21:0:0) 14,7 13,3 0,63 - -

Taban gübreleri (Toprak)
4DAP (18:46:0) 34,7 29,2 0,46 0,45 -
5Kompoze (15:15:15) 26,5 20,6 0,46 0,45 0,47
Kompoze (20:20:0) 22,0 20,0 0,46 0,54 -
Potasyum Sülfat (0:0:50) 41,9 32,0 - - 0,64

Damla Sulama Gübreleri

Potasyum Nitrat (13:0:46) 61,3 50,0 0,46 - 0,96
Potasyum Nitrat (13:2:44) 64,0 - 0,46 1,39 1,25
Potasyum Sülfat (0:0:50) - 46,6 - - 0,93
MAP (12:61:0) 90,7 90,0 0,45 1,39 -
6MKP (0:52:34) K fiyatý 110,7 112,0 - 1,39 1,17
MKP (0:52:34) P fiyatý 110,7 112,0 - 1,55 0,93

1 Gübrenin 100 kg'lýk satýþ fiyatý
2 Dolar olarak 1 kg saf besin maddesi (NPK) fiyatý 
3 Birim fiyatlar Türkiye Cumhuriyeti (TC) fiyatlarý baz alýnarak hesaplanmýþtýr.
4 Azot içeren tüm kompoze gübrelerin hesaplamasýnda azot deðeri üre ve 

Amonyum Nitrat'taki azot deðeri olan 0,46 dolar olarak kabul edilmiþtir.
5 Fosfor içeren tüm kompoze-taban gübrelerinin hesaplamasýnda ise fosfor deðeri 

DAP'taki fosfor deðeri olan 0,45 dolar olarak kabul edilmiþtir.
6 MKP'nin fiyatlandýrýlmasý yine damla sulama gübresi olan Potasyum Sülfat ve 

MAP gübrelerinin potasyum ve fosfor deðerlerine göreceli olarak ayrý ayrý 
hesaplanmýþtýr. Kitap içerisinde bir örnekte MKP ayrýca irdelenmiþtir. 
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Örnek 1: Þeker gübredeki azot fiyatý ne kadardýr? 

100 kg þeker gübrede 21 kg azot vardýr. Bu gübrenin 100 kg fiyatý 13.3 dolar 
olduðuna göre 1 kg azot fiyatý 13.3/21= 0,63 dolardýr (Çizelge 10).

Örnek 2: DAP'taki azot ve fosfor fiyatlarý ne kadardýr ? 

100 kg DAP'ta 18 kg azot ve 46 kg fosfor vardýr. DAP'taki azot'un en ucuz 
alternatifi, Amonyum Nitrat veya Üre olup fiyatý 0,46 dolardýr (Çizelge 10). Bu 
nedenle DAP'a verilen paranýn 18 x 0,46 = 8,28 dolarý azot için verilmiþ 
sayýlabilir. O halde fosfor için 29,2 - 8,28 = 20,92 dolar ödenmiþtir. Buradan da 
fosfor'un birim fiyatý 20.92 : 46 = 0,45 dolar olarak hesaplanabilir. 

Örnek 3: MKP'deki potasyum ve fosfor deðeri ne kadardýr? 

MKP suda %100 çözünen bir gübre olduðu için içerisindeki fosfor deðeri 
MAP'taki fosfor'la kýyaslanabilir ve buna göre deðeri 1,39 x 52 = 72,28 dolardýr. 
Potasyum deðeri ise yine suda %100 çözünen potasyum sülfat (0,93 dolar/kg) 
veya potasyum Nitrat'la (0,96 dolar/kg) kýyaslanabilir ve bunlarýn deðeri de 
0,93 x 34 = 31,62 veya 0,96 x 34 = 32,64 dolardýr. Yani 112 dolara satýaln MKP, 
yaklaþýk 104 dolarlýk (72,28 + 31,62 = 103,9) %100 suda eriyebilir fosfor ve 
potasyum içermektedir. Bu nedenle turunçgillerde hiç azot uygulanmayan 
dönemlerde kullanýlmasý daha ekonomik olacaktýr. DAP ve Potasyum Sülfat 
taban gübresi kullanarak fosfor ve potasyum ihtiyacýný gideren üreticiler ise, 
ayný içerik için 45,68 dolar ödemektedirler. Ancak taban gübre uygulama-
sýnda çok daha fazla iþçiliðin gerekli olduðu unutulmamalýdýr.

Gübre seçerken fiyatý yanýnda etkili olan diðer faktörlerde vardýr. Aksi halde 
saf madde fiyatý pahalý olan gübrelerin pazarlanmasýnýn mümkün olmamasý 
gerekir. Bu nedenle, gübre seçerken alternatif gübre çeþitleri teknik 
elemanlarla tartýþýlmalýdýr. Burada çok temel bir konu olan N gübrelemesi ile 
ilgili bir örnekle yetinilecektir. 

Bilindiði gibi sadece ülkemizde deðil tüm dünyada en ucuz N kaynaðýnýn 
birisi Üre’dir. Ancak Üre’nin Nisan-Mayýs aylarýndan önce (toprak sýcaklýðý 15 
C'nin altýnda) uygulanmasý yanlýþ olan bir yöntemdir. Ayrýca, yukarýda 
belirtildiði gibi “Volatilizasyon” denilen, azotlu gübrelerin amonyak (NH )3
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gazýna dönüþerek topraktan uzaklaþmasý sözkonusudur. Verilen azotlu 
gübrelerin buharlaþma ile kayýplarý konusundaki araþtýrmalardan çok farklý 
sonuçlara rastlanabilmektedir. Üre uygulamalarýnda %75'lere varan N 
kayýplarý rapor edilmiþtir. Brezilya ve Florida'da turunçgil bahçelerine 
karþýlaþtýrmalý olarak yapýlan yakýn zamana ait bir çalýþmada, buharlaþma ile 
N kaybý, Üre gübrelemesinde %44, Amonyum Nitrat gübrelemesinde ise %13 
olarak bulunmuþtur. En az buharlaþma kaybý Amonyum Sülfat gübrele-
mesinde olmaktadýr (%1,8). Ancak, gübre uygulamasýndan hemen sonra 
yapýlacak olan sulama ile sözkonusu kayýplar azalmaktadýr. Yani, birim N 
fiyatý daha ucuz olduðu için Üre veya Amonyum Nitrat uygulamasý 
yapýlacaksa, etkin bir gübreleme için uygulama zamaný iyi seçilmelidir. 

Genel olarak erken ilkbaharda (Þubat-Mart) yapýlacak gübrelemede 
Amonyum Sülfat (þeker gübre) ve/veya Amonyum Nitrat tavsiye 
edilmektedir. Üre uygulamalarý sulama ile birlikte veya sulamanýn hemen 
öncesinde veya sonrasýnda yapýlmalýdýr. Ayrýca bitkiler azotu bünyelerine 
amonyum ve nitrat formlarýnda alabilmektedir. Farklý kimyasal özellikleri 
olan bu formlarýn toprakta kullanýlabilirliði topraða dengeli verilmeleriyle de 
iliþkilidir.

Genel olarak erken ilkbahar (Þubat-Mart) 
gübrelemesinde Amonyum Sülfat (þeker
gübre) ve/veya Amonyum Nitrat tavsiye 
edilmektedir

Bitki Gereksinimleri ve Gübreler

Bitkilerin geliþme dönemlerine göre ihtiyaç duyduklarý besin elementleri 
farklýlýk göstermektedir. Ayrýca besin elementlerinin deðiþik topraklardaki 
hareketleri ve yarayýþlýlýklarý da farklýdýr. Gübre programý yaparken, toplam 
saf madde üzerinden verilecek gübre miktarý bulunduktan sonra; üreticinin 
bütçesi, toprak, bitki ve bahçede uygulanan sulama sistemi gibi tüm faktörler 
gözönüne alýnarak gübre seçilmelidir. Aþaðýda, Akdeniz bölgesinde yüksek 
pH'lý bir arazide kurulmuþ tipik bir turunçgil bahçesi baz alýnarak anlatýlan 
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azot, fosfor ve potasyum gübrelemesi, konu hakkýnda pratik bazý sonuçlarýn 
çýkarýlabileceði niteliktedir.

Gübre programý yaparken, toplam saf 
madde üzerinden verilecek gübre miktarý 
bulunduktan sonra; üreticinin bütçesi, 
toprak, bitki ve bahçede uygulanan sulama 
sistemi gibi tüm faktörler gözönüne alýnarak 
gübre seçilmelidir

Azot Gereksinimi ve Karþýlanmasý

Azot turunçgillerin ilkbahar-sonbahar arasýndaki tüm geliþme döneminde 
gereksinim duyduklarý bir bitki besin elementidir. Bu nedenle topraða 
doðrudan azot uygulamalarý en az üç seferde, damla sulama ile birlikte ise 
(Fertigasyon) en az 10 seferde yapýlmalýdýr. Yüksek miktarlarda ve hasat 
dönemine yakýn yapýlan azot uygulamalarý, meyve kabuk renginin turuncuya 
dönmesini geciktirebilecektir. Bu nedenle özellikle erkenci çeþitlerin azot 
gübrelemesi, hasattan yaklaþýk altý hafta önce sona erdirilmelidir. Örneðin, 
azotlu gübrelemeye; Okitsu mandarinlerinde Temmuz sonunda, erkenci 
Klemantinlerde Aðustos’un ikinci yarýsýnda son verilmelidir. Geççi 
Valensiya'da ise azot gübrelemesine ekolojik koþullara baðlý olarak Eylül 
ayýnda da devam edilebilir. Dolayýsýyla azotlu gübrelerin olabildiðince küçük 
miktarlar halinde ve sýk uygulanmasý gerekmektedir. Bir uygulamada yüksek 
miktarlarda verilen azot yaðýþ veya sulama suyu ile yýkanabilecek veya 
atmosfere gaz olarak karýþabilecektir. 

Sonuç olarak; bitkilerin gereksinim duyduðu azot'lu gübreler, büyüme 
baþlamadan hemen önce (Þubat - Mart) ile hasattan 6 - 8 hafta önceki 
dönemler arasýnda, doðrudan topraða uygulanacaksa en az üç uygulamada, 
fertigasyon (sulama ile birlikte uygulama) yapýlacaksa en az on uygula-
mada verilmelidir. 
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Bitkiler azotlu gübreye erken ilkbahar ile 
sonbahardaki dinlenme dönemi arasýndaki 
tüm geliþme döneminde gereksinim duyar-
lar

Fosfor Gereksinimi ve Karþýlanmasý

Fosfor gübrelemesi azottan daha farklýdýr. Fosforun toprakta harketi çok 
yavaþtýr (yaklaþýk 5 cm/yýl; kiþisel görüþme Prof. Dr. Habil Çolakoðlu). Bu 
nedenle ABD'de bitkilerin iki-üç yýllýk fosfor gereksinimlerinin bir 
uygulamada verilmesi tavsiye edilmektedir. Ancak fosfor fazlalýðýnýn bazý 
mikro elementlerinin (özellikle çinko) alýmýný olumsuz etkileyebileceði 
unutulmamalýdýr. Turunçgiller yýllýk fosfor ihtiyaçlarýnýn çoðuna çiçeklenme 
döneminde gereksinim duyarlar. Bu nedenle fosfor gübrelemesi klasik olarak 
sonbahar-erken ilkbahar arasýnda topraða açýlan çizi veya çukurlar içerisine 
uygulanmaktadýr. Damla sulama yöntemi ile yapýlan fertigasyonda klasik 
fosforlu gübreler kullanýlamamaktadýr. Monoamonyum Fosfat (MAP) ve 
Monopotasyum Fosfat (MKP) gibi %100 suda çözünen gübreler 
kullanýlmaktadýr. Ancak bu gübreler klasik fosforlu gübrelerden daha farklý 
teknoloji kullanýlarak üretildikleri için oldukça pahalýdýr. Damla sulama için 
üretilen fosforlu gübrelerin toprakta hareketi de oldukça yüksektir. Fosforlu 
gübrelerden tasarruf, klasik gübrelerin sulama sezonu baþlamadan önce 
uygulanmasý ile yapýlabilir. Ancak gübre daðýtým iþciliði de hesaba 
katýlmalýdýr.

Turunçgiller yýllýk fosfor ihtiyaçlarýnýn 
%90'dan fazlasýna çiçeklenme döneminde 
gereksinim duyarlar
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Akdeniz bölgesinin tipik yüksek kireç ve pH'lý topraklarýnda yapýlan standart 
gübrelemede, klasik fosforlu gübrelerden DAP (DiAmmoniumPhosphate)
tercih edilmelidir. Yukarýda belirtildiði gibi süperfosfatlý gübreler kireçli 
topraklara uygun deðildir. Diðer bir ucuz fosfor kaynaðý olan ve içerisinde 
%15 oranýnda fosfor içeren 15:15:15 kompoze gübre en ucuz fosfor ve 
potasyum kaynaðýdýr. Ancak, üretim teknolojisi nedeniyle dolgu maddesi 
olarak yüksek miktarlarda klor içermekte olup, tuzluluk sorunu olmayan 
topraklarda ölçülü olarak kullanýlmasý tavsiye edilmektedir. 

Sonuç olarak; çinko sorunu olmayan ve salma sulama yapýlan bahçelerde, 
ilk uygulama yýlýnda 2 - 3 yýllýk fosfor gübresinin tamamýnýn bahçenin azot 
gübrelemesi de dikkate alýnarak erken sonbahar-ilkbahar aylarýnda, DAP 
veya 20:20:0 olarak bir miktarda 15:15:15 ile topraða karýþtýrýlarak verilmesi, 
izleyen yýllarda da yýllýk gübrenin yýlýn istenilen zamanýnda topraða 
verilmesi ekonomik ve güvenli bir fosfor gübrelemesi olacaktýr. 

Potasyum Gereksinimi ve Karþýlanmasý

Potasyum turunçgillerin daha çok meyve geliþme dönemlerinde gereksinim 
duyduklarý bir bitki besin elementidir. Yaygýn kullanýmdaki potasyumlu 
gübreler 15:15:15, Potasyum Nitrat ve Potasyum Sülfat'týr. Bunlardan en 
ekonomik olaný %15 oranýnda potasyum içeren 15:15:15 adlý kompoze gübre 
olmakla birlikte fosfor bölümünde anlatýlan neden dolayýsýyla ancak ölçülü 
bir miktar kullanýlmalýdýr. Tuzluluk sorunu olan yörelerde Potasyum Nitrat 
kullanýmý, tuzluluðun zararýný azaltabilir. Bilindiði gibi tuzluluk zararý daha 
ziyade deniz suyunun yer altý sularýna karýþmasýyla ortaya çýkmakta ve bu 
sularda yüksek miktarlarda sodyum ve klor iyonlarý bulunmaktadýr. 
Araþtýrmalar Potasyum Nitrat'taki potasyumun bitki bünyesine sodyum 
alýmýný, nitratýn ise klor alýmýný azalttýðýný göstermektedir. Ayrýca içerisindeki 
nitrat formlu azot, diðer gübrelerde kullanýlan amonyum formlu azot 
gübrelerini dengeleyebilecektir. Standart gübreleme yapýlacak bahçelerde 
yüksek pH'lý klasik Potasyum Sülfat ve Potasyum Nitrat gübreleri 
kullanýlabilir. Ancak damla sulama ile yapýlan fertigasyonda klasik Potasyum 
Sülfat'ýn eriyebilirliði çok düþüktür (100 L suda 7 kg eriyebilir). Damla 
sulamada uygulanabilen (%100 eriyebilen), pH'sý düþürülmüþ Potasyum 
Sülfat’ýn ise fiyatýnýn yüksek olduðu unutulmamalýdýr.
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Potasyum daha çok meyve geliþme 
döneminde gereksinim duyulan bir bitki 
besin elementidir

Meyve tutumundan itibaren yapraktan sezon boyunca 2 - 4 kez %2 - 2,5'lik 
Potasyum Nitrat uygulamasý; meyve tutumu, meyvelerde kabuk çatlamasý ve 
meyve kalitesi üzerine olumlu etkiler de bulunabilecektir. Hatta bu 
uygulamalarda fosfor ve magnezyum (%0,5 - 1) gibi makro elementler ile 
mangan ve çinko (%0,2 - 0,4) gibi mikro-elementler potasyumla birlikte 
herhangi bir yayýcý yapýþtýrýcý ile kullanýlabilir. Aþaðýda Lefke Avrupa 
Üniversitesi, Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin, Araþtýrma ve 
Uygulama Çiftliðindeki deðiþik turunçgil parsellerinde, rutin olarak yýlda 2 - 3 
kez uygulanan yaprak gübresi karýþýmý verilmektedir (Çizelge 11). 

Çizelge 11. Arazide hazýrlanarak uygulanabilecek yaprak gübresi karýþým 
örneði

Gübre Çeþidi 1 ton suya verilecek miktar (kg)

Potasyum Nitrat 25
MAP 5-10
Üre 2
Çinko Sülfat 3,0-3,5
Mangan Sülfat 2,5-3,5
Magnisol 5
Yayýcý yapýþtýrýcý Etikete göre

Tüm yaprak uygulamalarý gibi, bu karýþýmý da bahçenin küçük 
bir bölümünde 
Denemeden bahçenin tamamýna uygulamayýnýz.
Mümkünse Biüretsiz üre kullanýnýz
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Normal fosfor gübrelemesinde bir geçikme olduðu yýllarda, tam 
çiçeklenmeye kadar bu karýþýmýn, potasyum ve fosfor miktarlarý sýrasýyla 10 
kg ve 15 kg/1000 L þeklinde yeniden düzenlenerek yapraktan uygulanmasý, 
fosfor eksikliðinden oluþacak meyve tutumundaki olasý azalmalarý 
engelleyebilir.

Sonuç olarak: Erken sonbahar-ilkbaharda bir miktar 15:15:15'lik kompoze 
ile ilkbahar ve yaz aylarýnda, topraktan ve yapraktan Potasyum Nitrat (veya 
Potasyum Sülfat) uygulamalarý yapýlarak bitkilerin potasyum 
gereksinimleri giderilebilir. Sonbahar-ilkbahar aylarý arasýnda klasik 
Potasyum Sülfat taban gübresi olarak ta verilebilir.

Gübreleme Programý

Gübreleme programý yukarýda anlatýlan bilgilerin ýþýðýnda hazýrlanmalýdýr. 
Turunçgil bahçelerinin bir kayýt defteri bulunmalý ve gübreleme programý bu 
defter üzerinde yapýlmalý veya buraya kaydedilmelidir. Çünkü bazý gübreler 
birkaç yýllýk olarak veya bir önceki sezonda uygulanabilmektedir. Aþaðýda 
hazýrlanan çizelge bu konuda örnek olabilir (Çizelge 12a, b, ve c). Bu çizelge-
nin bir örnekle anlatýlmasý konuyu anlatmaya yardýmcý olacaktýr. 

Örnek olarak yukarýda saf NPK miktarlarý 120-160 kg N, 48-64 kg P ve 160-200
kg K olarak bulunan, 10 dekarlýk Valensiya bahçesini ele alalým. Þimdi bu 
bahçenin gübre programýný her besin elementi için adým adým yapalým. Gübre 
programýna fosfor veya potasyum'lu gübrelerin miktarlarýnýn belirlenmesiyle 
baþlanmalýdýr. Çünkü bu elementleri içeren gübreler bünyelerinde azot da 
bulundurabilirler ve net azot miktarý ancak bu gübrelerle verilen azot 
belirlendikten sonra hesaplanabilecektir. Burada ilk olarak fosfor gübrelemesi 
ele alýnarak bir gübreleme programý çýkarýlacaktýr (Çizelge 12a).

Fosfor'lu gübre olarak Çizelge 12a'da tavsiye edilen DAP yerine diðer fosforlu 
gübrelerde kullanýlabilir. Azot içeren fosforlu gübrelerin erken sonbahar 
(Aðustos-Eylül) veya erken ilkbahar (Þubat) döneminde verilmesi, 
içerisindeki azotun kullanýmý yönüyle önem arzetmektedir. Sonbaharda geç 
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dönemde verilen azot, aðaçlarýn dinlenmeye girmelerini geciktirerek 
soðuklara daha hassas olmalarýna neden olabilecektir. Ayrýca verilen azotun 
büyük kýsmý bu dönemde kullanýlamadýðý için yýkama veya buharlaþma ile 
kaybolabilecektir. Yukarýda anlatýldýðý gibi doðrudan topraða verilecek 
standart fosforlu gübreler, topraðýn 10 - 15 cm derinliðine çukur veya çizi 
açarak verilmelidir.

Çizelge 12a. Dekardan 4 ton ürün alýnan 10 da'lýk Valensiya bahçesinin 
fosfor gübreleme programý

Gübrenin Adý Uygulama Uygulama NPK (kg)
Zamaný Miktarý (kg) N P O K O2 5 2

DAP (18:46:0) Erken Ýlkbahar 120 21,6 55,2 0,0
Topraktan

MAP (12:61:0) Potasyum ile 10 1,2 6,1 0,0
Yapraktan

Verilen Saf Fosfor 61,3
Verilmesi Gereken Saf Fosfor 60,0

Uygulanabilecek Diðer Fosforlu Gübre ve Uygulama Zamanlarý

Klasik fosforlu gübreler Sonbahar-Ýlkbahar
Damla sulama gübreleri Sulama sezonu boyunca
Yaprak gübreleri Çiçeklenme öncesi veya gerektikçe

Azot içeren fosforlu gübrelerin erken son-
bahar (Aðustos-Eylül) veya erken ilkbahar 
(Þubat) döneminde verilmesi, içerisindeki 
azotun kullanýmý yönüyle önem arzetmekte-
dir
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Damla sulama için hazýrlanan ve suda %100 eriyebilen fosforlu gübreler 
pahalý olmaktadýr. Ancak uygulamadaki kolaylýklarý nedeniyle tercih 
edilmektedir. Bu gübreler ilkbahar-sonbahar arasýndaki normal sulama 
sezonu boyunca verilebilir. Yapraktan fosfor gübresi, meyve tutumunu 
artýrmak için çiçeklenmeden hemen önce verilebilir. Buradaki örnek gübre 
programýnda erken ilkbaharda yapýlan DAP uygulamasýna göre hesap 
yapýlmýþtýr. Diðer formlar kullanýlacaksa gübrenin içerdiði tüm elementler 
çizelgeye eklenerek hesaplama yapýlmalýdýr.

Potasyum, azottan önce hesaplanmasý gereken diðer besin maddesidir. Fosfor 
kadar olmasada toprakta yavaþ hareket eden bir gübredir ve bir önceki 
büyüme sezonu sonunda topraða uygulanabilir. Turunçgillerin potasyum 
gereksinimleri damla sulama ile geliþtirilmiþ karýþýmlar yanýnda, klasik 
Potasyum Sülfat, Potasyum Nitrat ve bir miktar da kompoze gübre (15:15:15) 
kullanýlarak giderilebilir. Eðer kompoze gübre veya topraktan azot içeren 
baþka bir potasyumlu gübre uygulamasý tercih edilirse, gübreleme DAP gibi 
erken sonbahar veya erken ilkbahar aylarýnda, topraðýn 10-15 cm derinliðine 
verilmelidir. Potasyum Sülfat azot içermediði için topraktan yapýlacak uygu-
lamalarý sonbahar-ilkbahar aylarý arasýnda istenilen zamanda olabilir. 
Buradaki örnekte uygulanacak potasyumun büyük bir bölümünün (160 kg saf 
madde) Potasyum Sülfat olarak erken ilkbaharda DAP ile birlikte topraktan 
verildiði varsayýlmýþtýr (Çizelge 12b). Küçük bir bölümününde (23 kg saf 
madde) Potasyum Nitrat olarak bir kez meyveler fýndýk iriliðinde iken bir kez 
de meyve tutumundan iki ay sonra yapraktan uygulanmasý planlan-mýþtýr. 
Yaprak gübresi uygulamasýnda dekara 100 L su harcandýðý varsayýl-mýþtýr. 
Fazla su kullanýlan pülverizatörler kullanýlacaksa dekara 2,5 kg Potasyum 
Nitrat uygulamasý yapýlacak þekilde gübre konsantrasyonu azaltýlabilir. Az su 
uygulayan pülverizatörlerde konsantrasyon % 3’ü geçmemelidir. 

Damla sulama ile yapýlacak olan potasyum uygulamalarýna meyve 
tutumundan itibaren baþlanabilir. Yapraktan uygulamalar ise Mayýs sonu ile 
Aðustos aylarý arasýnda 2 - 4 kez olarak yapýlmalýdýr. Gübre programý 
hazýrlanýrken, fosforda olduðu gibi, besin maddelerinin saf madde miktarlarý 
verilecek olan gübrenin içeriðine göre hesaplanmalýdýr. Görüldüðü gibi 
buradaki örnek gübre programýnda kullanýlmasý uygun bulunan 50 kg 
Potasyum Nitrat'ta, 23 kg potasyumun yaný sýra, 6,5 kg'da azot bulunmaktadýr 
(Çizelge 12b). 
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Çizelge 12b. Dekardan 4 ton ürün alýnan 10 da'lýk Valensiya bahçesinin 
potasyum gübreleme programý

Gübrenin Adý Uygulama Uygulama NPK (kg)
Zamaný Miktarý (kg) N P O K O2 5 2

Potasyum Sülfat Sonbahar-Mayýs 320 0,0 0,0 160,0
(0:0:50) Topraktan
Potasyum Nitrat Mayýs-Eylül 50 6,5 0,0 23,0
(13:0:46) Yapraktan 2 kez

Verilen Saf Potasyum 183,0
Verilmesi Gereken Saf Potasyum 180,0

Uygulanabilecek Diðer Potasyum Gübre ve Uygulama Zamanlarý

Klasik potasyumlu gübreler Sonbahar-Ýlkbahar
Damla sulama gübreleri Sulama sezonu boyunca
Yaprak gübreleri Mayýs - Eylül

Azotlu gübrelerin çeþit ve miktarlarý gübre programý hazýrlanýrken en son 
hesaplanmalýdýr (Çizelge 12c). Turunçgiller azota büyüme dönemleri 
süresince gereksinim duymaktadýrlar. Bu nedenle, azot gübrelemesine 
genellikle erken ilkbaharda (Þubat-Mart) verilecek olan Amonyum Sülfatla 
baþlanmakta ve büyüme sezonu boyunca diðer formdaki azotlu gübrelerle 
devam edilmektedir. Topraktan uygulama-larda erken ilkbaharda verilecek 
azot miktarý toplam azotun %25-40'ý dolaylarýnda olmalýdýr. Eðer bu 
dönemde, azot içeren fosfor ve potaslý gübreler kullanýlmýþsa hesaplama ona 
göre yapýlmalýdýr. Burada örnek olarak hazýrlanan gübre programýnda erken 
ilkbaharda yapýlan DAP uygulamasýnda fosforun yanýsýra 21,6 kg saf azot 
uygulandýðý varsayýlmýþtýr. Bu nedenle gübre programýna 100 kg Amonyum 
Sülfat (þeker gübre) ilavesi, sezonun birinci azot uygulamasý için yeterli 
olacaktýr. Bu þekilde ilkbahar sürgünleri için 42,6 kg saf azotla toplam azotun 
1/3'ü uygulanmýþ olacaktýr. Eðer DAP uygulamasý Eylül ayýnda yapýlmýþ 
olsaydý, uygulanacak  azot miktarýný artýrmak gerekçekti.
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Çizelge 12c. Dekardan 4 ton ürün alýnan 10 da'lýk Valensiya bahçesinin 
azot gübreleme programý

Gübrenin Adý Uygulama Uygulama NPK (kg)
Zamaný Miktarý (kg) N P O K O2 5 2

Amonyum Sülfat Erken Ýlkbahar 100,0 21,0 0,0 0,0
(21:0:0) Topraktan

DAP (18:46:0) Erken Ýlkbahar 120,0 21,6 55,2 0,0
Topraktan

Amonyum Nitrat Mayýs-Aðustos 265,0 88,5 0,0 0,0
(33,5:0:0) Topraktan

Üre (46:0:0) Potasyum ile 4,0 1,8 0,0 0,0
Yapraktan

Potasyum Nitrat Mayýs-Eylül 50,0 6,5 0,0 23,0
(13:0:46) Yapraktan 2 kez

MAP (12:61:0) Potasyum ile 10,0 1,2 6,1 0,0
Yapraktan

Verilen Saf Potasyum 140,6
Verilmesi Gereken Saf Potasyum 140,0

Uygulanabilecek Diðer Potasyum Gübre ve Uygulama Zamanlarý

Verilen Saf Azot Mayýs - büyüme sezonu - Topraktan
Damla sulama gübreleri Sulama sezonu boyunca - Fertigasyon
Yaprak gübreleri Gerektikçe

Kalan azot miktarý iki veya üç'e bölünerek yetiþtirilen çeþide göre uygun 
zamanlarda topraða uygulanmasý gerekmektedir. Buradaki gübre 
programýnda, çizelgeden de görüldüðü gibi, kalan azot yeniden üçe 
bölünerek yaklaþýk 2/3'ü ikiþer aylýk aralarla, toprak uygulamalarý ile, 1/6’si 
ise iki ayrý yapraktan potasyum uygulamalarý yapýlýrken verilecektir. Toprak 
uygulamalarýnda azotun amonyum ve nitrat formlarý da gözetilerek azotlu 
gübreler seçilmiþtir. 
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Damla sulama sistemleriyle yapýlmasý gereken ideal gübrelemede, sulama 
suyunun her damlasýnda uygun miktar ve karýþýmdaki gübrelerin topraða 
verilmelidir. Herhangi bir sebeple bu yapýlamýyorsa, gübrelemenin az 
miktarlarda ve olabildiðince sýk olarak yapýlmasý gerekmektedir. Ayrýca 
gübreler sisteme olabildiðince yavaþ verilmelidir. 

Çizelge 12c. Dekardan 4 ton ürün alýnan 10 da'lýk Valensiya bahçesinin 
tamamlanmýþ gübreleme programý

Gübrenin Adý Miktar Fiyatý  Saf  NPK (kg)
(kg) ($) N P O        K O2 5 2

DAP 120,0 32,1 21,6 55,2 0,0
MAP 10,0 9,0 1,2 6,1 0,0
Potasyum Sülfat 320,0 102,4 0,0 0,0 160,0
Potasyum Nitrat 50,0 25,0 6,5 0,0 23,0
Amonyum Sülfat 100,0 13,3 21,0 0,0 0,0
Amonyum Nitrat 165,0 30,9 88,5 0,0 0,0
Üre 4,0 0,9 1,8 0,0 0,0

Verilen Toplam Gübre 213,6 140,6 61,3 183,0
Verilmesi Gereken Gübre 140,0 60,0 180,0

Çiftlik Gübresi

Çiftlik gübresi azot fosfor ve potasyum yanýnda bitkilerin geliþmesi için 
mutlak gerekli olan diðer bitki besin elementlerini de içerirler. Bitki geliþmesi 
üzerine etkisi sadece besin maddesi içermesi yönüyle deðil, bu maddeleri 
bitkilerin kullanýmýna sunma þekli ve topraðýn fiziksel yapýsýnýn üzerine olan 
olumlu etkileriyle olmaktadýr. Ancak, bu etkileri biribirinden ayýrmak 
oldukça güçtür; örneðin ilk kez çiftlik gübresi uygulamasý yapýldýðýnda bu 
gübrenin besin elementi yönüyle faydasý görülürken. Gübreleme ve 
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sulamanýn etki ve etkinliðini artýrmaya dönük; topraðýn su tutma kapasitesi, 
havalanmasý, mikro organizma faaliyeti gibi topraðýn fiziksel faaliyetlerine 
olan olumlu etkileri uzun süre ve devamlý çiftlik gübresi uygulanan bir 
bahçede belirgin olmaktadýr. Bu nedenle dekara yýlda bir ton hesabýyla her yýl 
veya 2 - 3 yýlda bir iyi olgunlaþmýþ çiftlik gübresi bir çok meyve bahçesinde 
olduðu gibi turunçgil bahçelerinde de tavsiye edilmektedir.

Çiftlik gübresinin bitki geliþmesi üzerine 
etkisi bitkiler için mutlak gerekli olan besin 
maddelerini içermesi yanýnda, bu maddeleri 
bitkilerin kullanýmýna sunma þekli ve 
topraðýn fiziksel yapýsýnýn üzerine olan 
olumlu etkileriyle olmaktadýr

Çiftlik gübresi alýrken iyi olgunlaþmýþ olaný tercih edilmeli ve mutlaka tuz 
içeriði kontrol edilmelidir. Özellikle KKTC'de bir çok bahçede çiftlik gübresi 
uygulamalarý tuz zararlanmalarýna neden olabilmektedir. Hatta bu nedenle 
bir çok üretici çiftlik gübresi kullanmamakta veya alternatif organik madde 
arayýþýna girmektedirler (humik asit gibi). Çiftlik gübreleri ortalama olarak 
%2 azot, %1,7 potasyum ve %0,4 fosfor içermektedir. Gübreler arasýnda bu 
oranlar çok farklý olabilmektedir. Birçok gübrenin karþýlaþtýrýlmasý 
sonucunda azotun iki, potasyumun üç ve fosforunda dört kata varan 
farklýlýklarda bulunabileceði belirlenmiþtir. Ayrýca içeriðindeki bitki besin 
elementlerinin tamamý birkaç yýlda ancak bitkilerin kullanabileceði forma 
dönüþmektedir. Çiftlik gübresi içerisindeki azotun ancak 1/3'ü hemen birinci 
yýlda bitkiler tarafýndan kullanýlabilir forma dönüþürken, kalaný uzun sürede 
kullanýlabilir hale gelmektedir. Bu verilecek azot hesaplamasýna biraz zorluk 
getirsede, 2 - 3 yýl boyunca az miktarda da olsa sürekli bir azotun toprakta 
bulunmasýna yardýmcý olacaktýr. Fosforun da ancak yarýsý ilk yýl kullanýlabilir 
hale geçerken, potasyumun çoðu ilk yýl kullanýlabilir hale geçebilmektedir.

Çiftlik gübresi alýrken iyi olgunlaþmýþ olaný 
tercih edilmeli ve mutlaka tuz içeriði kontrol 
edilmelidir

!
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Ýngiltere ve ABD'de yapýlan araþtýrmalarda çiftlik gübresinin uygulandýðý 
birinci yýlda bitkilerin kullanýmý için yarayýþlý hale gelen besin maddeleri 
miktarý, her bir ton gübre için ortalama; 1,5 kg azot, 2 kg fosfor (P O ) ve 4 kg 2 5

potasyum (K O) olarak bulunmuþtur. 2

Sonuç olarak; turunçgillerde dekara yýlda bir ton hesabýyla 3 yýlda bir iyi 
olgunlaþmýþ ve tuz içeriði düþük çiftlik gübresi vermek faydalý olacaktýr. 
Gübre programýna çiftlik gübresinin verildiði yýl itibarýyla her üç ton 
çiftlik gübresi ile 4 - 5 kg azot, 6 kg fosfor ve 12 kg potasyum uygulandýðý 
kabul edilebilir. Daha sonraki yýllar için bir miktar azot ve fosfor verilmiþ 
olarak kabul edilebilir ise de gübre programýna bunu dahil etmemek daha 
güvenli olacaktýr. 
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Daha önce bahsedildiði gibi ýþýk, turunçgillerde verim ve kaliteyi etkileyen 
gübreleme ve sulamadan sonraki üçüncü önemli faktördür. Iþýðýn önemi ile 
ilgili bazý bilgiler özellikle bahçe kurmadan önce dikim planýna etkileri 
yönüyle “ekolojik faktörler” bölümünde anlatýlmýþtýr. Bahçe kurulduktan 
sonra özellikle aðaçlar büyüyüp birbirlerini gölgelemeye baþladýktan sonra 
ýþýðýn aðaç geliþmesi ve meyve verimi üzerine olan olumsuz etkileri 
belirginleþmektedir. Bu nedenle, dikimden itibaren yapýlacak amaca uygun 
budamalar ile ýþýktan maksimum düzeyde faydalanma hedeflenmektedir. 
Budama konusuda bir sonraki baþlýkta bu kitabýn ikinci bölümünün ilk 
konusu olarak ele alýnmýþtýr.

IÞIK





Terimler Sözlüðü
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Alternatif anaç Herhangi bir nedenle yaygýn olarak 
kullanýlan anacýn yerine kullanýlabilecek 
potansiyele sahip olan anaç

Anaç Aþýlý bir aðacýn toprakla temas eden kýsmý

Anyon Negatif yüklü iyon

Apikal dominans Sürgün uçlarýndaki hormonlarýn etkisiyle 
kendinden aþaðýdaki tomurcuklarýn süreme-
mesi

Asidik toprak pH deðeri 7'nin altýnda bulunan toprak

Bazik toprak pH deðeri 7'nin üzerinde bulunan toprak

Bitki ile örtülü alan Bahçedeki aðaçlarýn kapladýðý alan

Buharlaþma Bakýnýz evaporasyon

Dikim tahtasý Bahçe tesisi sýrasýnda, fidanlarýn fidan 
çukuruna düzgün ve eþit aralýklarla dikil-
mesi için kullanýlan bir tahtadýr. Genellikle 2 
x 20 x 150 cm ebatlarýnda olup iki ucunda ve 
tam ortada 10 cm içeriye girecek þekilde 7,5 
cm geniþlikte üçgen kesim yapýlarak 
hazýrlanýr.

Drenaj suyu Bakýnýz taban suyu

Durgun göz aþýlarý Sonbahar aylarýnda (Eylül-Ekim) yapýlýp 
ilkbaharda süren bir aþýlama tekniði

Ecodormancy Sýcaklýk düþüþü veya kuraklýk sonrasý 
þartlarýn normale dönmesiyle çiçek ve 
sürgün oluþturma ile kendini gösteren bir 
dinlenme þekli 
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Ekoloji Canlýlarýn birbirleriyle ve çevre ile olan 
iliþkilerinin yaþandýðý ortam

Elektriksel kondativite Bir çözelti içerisindeki iyonlarýn miktar-
larýnýn elektrik yüklerine göre belirlenmesi-
dir. Tuzlulukta yaygýn kullanýlýr ve 
solüsyondaki toplam tuz hakkýnda bilgi 
vermektedir.

Endodormancy Yapraðýný döken bitkilerde olduðu gibi, 
bitkilerin yýlýn belli zamanýnda fizyolojik 
aktivitelerini minimum düzeye indirme ve 
yeni sürgünler için çiçek ve yaprak tomur-
cuklarý oluþturma 

Evaporasyon (evaporation) Topraktaki suyun buharlaþarak atmosfere 
býrakýlma olayý 

Evapotranspirasyon
 (ET-evapotranspiration) Bitkiden transpirasyon, topraktan da 

evaporasyonla atmosfere yapýlan toplam su 
buharý kaybýna denmektedir. Basit olarak 
bitkilerce kullanýlan su olarak ta isimlen-
dirilebilir

Fertigasyon Suda çözünebilir gübreleri, sulama suyuna 
katarak, bitkilerin sulama ile birlikte gübre-
lenmesi

Floem nekrozu Turunçgillerde anaç kalem birleþme bölge-
sindeki floem dokusu üzerinde anaç-kalem 
uyuþmazlýðý nedeniyle ortaya çýkan bozuk-
luklar

Gübreleme programý Çaðdaþ bir tarýmsal üretimde optimum bir 
ürün alabilmek için bitki yetiþtiriciliðinde 
gerekli olan gübrenin; uygulama miktarý, 
zamaný ve þekliye, yaprak ve toprak 
analizleri gibi birçok faktörü deðerlen-
direrek saptanmasý 
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Gübrelerin dolgu maddeleri Kimyasal gübrelerin etkili maddeleri 
(bakýnýz NPK gibi), deðiþik nedenlerle farklý 
maddelere (genellikle tuzlara) yüklenerek 
pazara sunulmaktadýr. Gübrelerin aktif 
maddelerinin taþýyýcýsý olarak adlandýrýla-
bileceði bu maddelere denmektedir. 

Kalem Çoðaltýlmak istenen kültür çeþidinden 
alýnan 10  30 cm uzunluðundaki olgunlaþmýþ 
ve aþýda kullanýlabilir göz taþýyan dallar 

Kallus Organize olmamýþ ve özelleþmemiþ hücre 
yýðýný

Katyon Pozitif yüklü iyon

Kloroz Genellikle baþta demir olmak üzere bazý bitki 
besin elementi noksanlýklarý nedeniyle 
yapraklarýn renginin sarýya dönmesi

Kompoze gübreler Azot, fosfor ve potasyum gibi elementlerin 
birden fazlasýný deðiþik oranlarda içeren ve 
tek bir gübre olarak satýlan, diamonyum 
fosfat, 20: 20: 20 gibi gübreler

Kültürel faaliyetler Bitkisel üretim yapýlan iþletmelerde, toprak 
iþlemesi, budama vb. gibi optimum üretim 
koþullarý için yapýlan rutin faaliyetler

Makro-elementler Bitkiler tarafýndan büyük miktarda 
gereksinim duyulan elementler olup, 
topraktan eksilmeleri halinde, gübreleme ile 
büyük miktarlarda topraða uygulanmalarý 
gerekmektedir. Bunlar; azot, fosfor, potas-
yum, kalsiyum, kükürt ve magnezyumdur

Meyve alýnan hacim Bir aðacýn veya bahçedeki aðaçlarýn tacýnýn 
dýþtan içe doðru 90 cm'lik kýsmýnýn toplam 
hacmi
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Mikro-elementler Bitki büyüme ve geliþmesinde anahtar 
elementler olup, insanlar üzerine vitamin-
lerin etkileri ve önemi ile karþýlaþtýrýlabilinir. 
Bitkilerde az miktarlarda bulunan bu ele-
mentler; demir, mangan, çinko, bakýr, 
molibden, sodyum, klor ve bor'dur. Eksiklik 
ve fazlalýklarý onarýlmasý güç sorunlara yol 
açabilmektedir

NPK'lý gübreler Azot, fosfor ve potasyum içeren gübrelerdir 
(bakýnýz ayný zamanda kompoze gübreler)

Obur dallar Genellikle mekanik bir zararlanma sonucun-
da oluþan dikine ve güçlü büyüme gösteren 
sürgünlerdir (limonlar genetik olarak sürekli 
verirler). Geç meyveye yatma ve bitki besin 
maddelerini diðer dallara göre daha fazla 
kullanma eðilimi gösterirler.

pH Hidrojen iyonlarýnýn konsantrasyonunun 
ifadesidir. Asitlik veya bazikliðin göstergesi-
dir. PH düzeyine göre bitkilerin topraktan 
besin elementi alýmý kolaylaþýr veya güçleþir.

Saksý denemesi Araziden alýnan topraklar saksýlara konarak 
bitkilerin dikilmesi ve bir süre geliþimlerinin 
gözlenmesi

SAR
(Sodium Absorbtion Ratio) Toprakta bitkiler tarafýndan alýnmaya hazýr 

sodyum göstergesi

Sýk dikim Daha etkin bir ýþýk kullanýmý gibi herhangi bir 
sebeple birim alana standart olarak kabul 
edilenden daha fazla aðaç dikilmesi

Suda çözünürlük Bir maddenin su içerisinde az veya çok 
miktarda ama tamamen hiç bir çökelti býrak-
maksýzýn eriyebilme özelliði



Sulama periyodu (sezonu) Yaðýþlý sezondan sonra gelen kurak sezonda 
bitkilerin geliþmelerine devam edebilmesi 
için sulanmasý gerekir. Bu döneme sulama 
periyodu veya sezonu denmekte olup, 
bölgelerin yaðýþ daðýlýmýna göre farklýlýklar 
gösterir

Sürgün göz aþýlarý Ýlkbahar-yaz dönemi içerisinde yapýlan 
aþýlar

Sürgün ucu aþýlama 
shoot tip grafting Laboratuvar koþullarýnda steril þartlar 

altýnda meristematik bölgelerin deney 
tüpleri içerisinde uygun anaç üzerine mikro 
düzeyde yerleþtirilerek yapýlan bir aþýlama 
tekniði

Taban (drenaj) suyu Toprak suyla tamamen doyurulduktan 
sonra, yerçekimi dolayýsýyla aþaðýya hareket 
ederek giden sudur. Bitkiler genellikle bu 
sudan faydalanamaz ve yükselmesi zarar-
lanmalarla sonuçlanabilir

Taç alaný Bir aðacýn veya bahçedeki aðaçlarýn tacýnýn 
toplam alaný

Taç hacmi Bir aðaç veya bahçedeki aðaçlarýn tacýnýn 
toplam hacmi

Tansiyometre Topraktaki suyun potensiyelini veya tutun-
masý için gereken basýncý (tansiyon) doðru-
dan ve oldukça hassas olarak ölçen, basit ve 
kullanýmý kolay olan bir alettir.

Tepeleme Mekanize budama ile aðaç tacýnýn tepe 
okýsmýnýn düz veya açýlý olarak (0-30 )

kesilmesi

Terleme Bakýnýz transpirasyon

Topoðrafik koþullar Arazi yüzeyinde doðal veya yapay, girintili, 
çýkýntýlý yapý 
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Toprak altý drenajý Toprakta hareketsiz olan taban suyunun, 
bitki geliþmesini tehdit edecek yükseklikte 
olmasý halinde, bu suyu uzaklaþtýrmak için 
yapýlan sistem (kanal, boru gibi) 

Toprak bünyesi (tekstürü) Topraðý oluþturan çakýl, kum, silt gibi 
parçacýklarýn büyüklüklerine göre toprak 
içerisinde oransal daðýlýmýný anlatmaktadýr. 
Aðýr bünyeli topraklarda kil oraný, hafif 
bünyeli topraklarda kum oraný fazladýr.

Toprak pH'sý Bakýnýz pH

Transpirasyon Topraktan bitki bünyesine alýnan suyun su 
buharý olarak atmosfere býrakýlmasý olayýdýr. 
Buna terleme de denir.

Volatilizasyon Özellikle Üre ve Amonyum Nitrat uygula-
malarýndan sonra verilen azotun bir 
kýsmýnýn amonyak gazýna dönüþerek 
atmosfere karýþmasý olayý (Azotun bitkiler 
kullan-madan kaybolmasý)

144



Önerilen Kaynaklar

145

Aubert, B., Vullin, G., 1998. Citrus Nurseries and Planting Techniques. CIRAD 
(Centre of International Cooperation in Agronomical Research for 
Development, France). pp 158-163.

Cooke, G. W., 1982. Fertilizing for Maximum Yield. The Chaucer Press, 
Bungay.

Dick, J., 2001. Pruning Citrus Trees. Farm note 60/95 (Dept. of Agric. South 
Australia)

Ferree, E.M., Krewer, G., 1999. Propagating Deciduous Fruit Plants Common 
to Georgia. Coop. Ext. Ser. University of Georgia, Atlanta GA. 

Janick, J., 1997. Horticultural Science. W.H. Freeman and Company New York. 
pp 399-425 

Reuther, W. 1973. The Citrus Industry Vol 3. University of California, 
Berkeley, CA.

Sauls, J. W., 2002. Citrus Orchard Establishment. Texas A&M University 
Extension Publication. 

Tozlu, Ý., Kersting, U., 2001. Turunçgillerde Damla Sulama ve Gübreleme 
(Fertigasyon). Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri, Mersin, pp 97-113.

Tucker, D.P.H., Wheaton, T.A. ve Muraro, R.P. 1994. Citrus Tree Spacing. Fact 
Sheet HS-143. Coop. Ext. Ser. IFAS, University of Florida, Gainesville, 
FL.

Tucker, D.P.H., Wheaton, T.A. ve Muraro, R.P. 1994. Citrus Tree Pruning 
Principles and Practices Fact Sheet HS-144. Coop. Ext. Ser. IFAS, 
University of Florida, Gainesville, FL.

Yýlmaz, M., 1976. Meyve Aðaçlarýnda Budama. Çukurova Üniversitesi. Ziraat 
Fak. Yayýnlarý: 112

Withey R., 2003. Citrus Establishment. Agfact H2.2.4. Information Delivery 
Unit NSW Agriculture, Orange Australia.

Timmer, L.W., Duncan, L.W., 1999.  Citrus Health Management. pp 21-45



Ýnternet Kaynaklarý

146

Top working of Citrus Trees by Bark Grafting. HortResearch 
Publication

http://www.hortnet.co.nz/publications/science/m/mooney/topwrk.htm

Citrus Propagation, Fact Sheet HS-86 Flor.Coop.Ext. Ser. IFAS, UF 
University of Florida 

http://edis.ifas.ufl.edu/BODY_XC004

Citrus Trees, Top-working/Grafting/Budding. University of Florida-
Citrus Research and Education Centre 

http://www.lal.ufl.edu/CRECHOME/Topworking/

Citrus Topworking-The Peacock Method 
http://www.agric.nsw.gov.au/reader/5414/

SARDI Citrus Growing Manual-Pruning, Australia
http://www.sardi.sa.gov.au/pages/horticulture/citrus/hort_cit/

SARDI Citrus Growing Manual-Controlling Tree Size and Shape, Australia
Http://www.sardi.sa.gov.au/pages/horticulture/citrus/hort_cit/

Tree Source Citrus Nursery High Density Grove Management a Matter of 
Planning

http://www.citrustreesource.com

BestFert Gübreleme Programý
http://www.lefke.edu.tr/fast/programs





Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri Merkez

Adres: Uray Cad., Turan Ýþh., Kat: 3 - 4 33001 Mersin

Telefon: (0324) 231 5710 (5 hat)
Faks: (0324) 232 3325  232 6218  232 4585
WEB: www.akib.org.tr
Yayýn - Tanýtým - Eðitim: akib@turknet

Türkiye Ýhracatçý Birlikleri K.K.T.C. Temsilciliði

Adres: Sakarya Sokak., Mertcan 5 Apt., No: 22
Köþklüçiftlik, Lefkoþa.

Telefon: (0392) 228 0124
Faks: (0392) 228 6285

Lefke Avrupa Üniversitesi 
Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Adres: PK 60, Güzelyurt, K.K.T.C.
Telefon: (0392) 714 6781 - 714 67 82
Faks: (0392) 714 6783
WEB: www.lefke.edu.tr
e-mail: FAST@lefke.edu.tr


