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Kahvenin anavatanı Etiyopya (Habeşistan)dır. Kahvenin tarihi
yolculuğu 575-850 yılları arasında bu bölgeden başlamıştır. Bu
topraklarda anlatılan Kaldi Efsanesi tüm dünyada bilinmektedir.
Efsaneye göre Kaldi (çoban), fark eder ki keçileri bir ağacın meyvesini
yedikten sonra neşeli, hareketli olurlar ve geceleri de pek uyumak
istemezler.

Kaldi, bunu fark edince Sufi Dervişine gider. Çekirdekleri ateşe atarlar,
kahve çekirdekleri kavrulmaya başlayınca güzel bir aroma yayılır ve
hemen bunu içeceğe dönüştürmeye çalışırlar. Kaynatıp suyunu
içtiklerinde uzun gece ayinlerinde uyanık ve zinde kaldıklarını görürler.

Böylece kahvenin yolculuğu başlar. 15.yy. da Arabistan’ın Yemen
bölgesine, 16. yy. da İran, Mısır, Suriye ve Türkiye’ye gelmiştir. 17.yy. da
Hollanda, Fransa, Karayip Adaları, Güney ve Orta Amerika’ya, 18.yy da
ise Brezilya’ya yayılmıştır.

Kahvenin Tarihçesi



Kahvenin  İstanbul’a gelişi

15. yüzyılda Yavuz Sultan Selim döneminde Yemen Valisi olan Özdemir Paşa, Yemen'de içtiği 
ve çok sevdiği kahveyi İstanbul'a getirir. Kahve, burada çok sevilir. Öyle ki sarayda 'kahveci 
başı' rütbeli bir çalışan bile olur. Padişahın kahvesini pişirmekle görevli olan kahveci başı, sır 

tutmasını bilen bilge kişiler arasından seçilirdi.



Türk KAHVESİ

Türk kahvesi UNESCO’nun maddi 
olmayan Kültürel Miras listesinde yer 

almaktadır. Karar Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de 2103’te düzenlenen 

UNESCO Hükümetlerarası Komitesi’nin 
8. oturumunda alındı.



Dünya Kahve Üretim Miktarları

Ülke Üretim miktarı

(60 kg’lık

çuval)

ton

Brezilya 43200000 2,592.000

Kolombiya 27500000 1,650.000

Endonezya 11000000 660.000

Etiyopya 6400000 384.000

Honduras 5800000 348.000

Hindistan 5800000 348.000

Uganda 4800000 288.000

Meksika 3900000 234.000

Guatemala 3400000 204.000

Peru 3200000 192.000

Türkiye kahve ithalat  miktarı:  9.2 milyon dolar



Dünya Kahve İhracat Miktarları (FAO, 2018)

ülkeler İhracat miktarı ihracatta yüzdesi

Bezilya $4,371,253,000 14.1%

Vietnam $3,261,049,000 10.5%

Almanya $2,537,956,000 8.2%

İsviçre $2,350,450,000 7.6%

Kolombiya $2,335,423,000 7.5%

Italya $1,693,925,000 5.4%

Fransa $1,165,340,000 3.7%

Honduras $1,112,180,000 3.6%

Beçika $867,933,000 2.8%

ABD $861,204,000 2.8%

Ethiopia $856,931,000 2.8%

Hollanda $825,940,000 2.7%

Endonezya $817,790,000 2.6%



Dünyanın en büyük kahve markaları ve şirketleri

Barbera Kahve Şirketi (İtalya)

Coffee Cabana Brezilya (Brezilya)

Maxwell House (ABD)

Miko Coffee (Belçika)

Nestlé (İsviçre)

Neumann Gruppe AG (Almanya)

O'Coffee - Brezilya Estaları (Brezilya)

Ospina Kahve Şirketi (Kolombiya)

Simexco Daklak Ltd (Vietnam)

Starbucks Corporation (ABD)



SİSTEMATİK

Familya: Rubiaceae

Cins: Coffea

Tür: Coffea arabica (arabica)

Coffea canephora (robusta)

Coffea liberica (liberica)

GENEL BİLGİLER

Kahve Türleri
Tane Kuru 
/Yas Ağırlık 

Oranı

Tane 
Sayısı/Kg

Kafein Miktarı (%)

C.arabica 5-6/1 456 1.0-1.5
C.canephora 4-5/1 685 2.0-2.5



GENEL BİLGİLER

Kahve Türleri
Tane Kuru 
/Yas Ağırlık 

Oranı

Tane 
Sayısı/Kg

Kafein Miktarı (%)

C.arabica 5-6/1 456 1.0-1.5
C.canephora 4-5/1 685 2.0-2.5

Dünyada en çok üretimi yapılan türler C. Arabica türleridir. Robusta
üretimi daha çok Afrika ve Güney Asya ülkelerinde gerçekleşmekte iken,
Arabica üretimi kahve üreten tüm ülkelerde özellikle de Güney
Amerika’da üretilmektedir. Arabica cinsi kahve ağaçları genel olarak yer
seviyesinden 800-2.000 metre yüksekliklerde yetişir. Standart
özelliklerdeki Arabica ağacı yılda 5 kg meyve vermekte ve bu 5 kg
meyveden yaklaşık 1 kg çekirdek elde edilmektedir. Arabica
çekirdeklerinden elde edilen kahve, Robusta çekirdeklerinden elde
edilene göre daha az kafein içerir ancak daha aromatik ve lezzetlidir



GENEL BİLGİLER

Kahve Türleri
Tane Kuru 
/Yas Ağırlık 

Oranı

Tane 
Sayısı/Kg

Kafein Miktarı (%)

C.arabica 5-6/1 456 1.0-1.5
C.canephora 4-5/1 685 2.0-2.5

Robusta cinsi kahve ağaçları genel olarak yer seviyesinden itibaren 600
metre yüksek-liklere kadar yetiştirilebilir. Arabica cinsi ağaçlar gibi narin
değildirler. İhtiyaç duyduğu iklim özellikleri Arabica ile benzerdir ancak
bu özelliklerin sapması, değişmesi durumunda dayanıklılık ve direnç
gösterebilir. Bu özellikleri nedeniyle yetiştirilmesi daha kolay ve daha az
maliyetlidir. Robusta çekirdekleri Arabica çekirdeklerine göre yaklaşık iki
kat daha fazla (% 2-5) kafein içerir. Bununla birlikte aromatik olarak
Arabica’ya oranla daha fakirdir ve asit oranı daha yüksektir. Lezzet
bakımından daha asidik olması nedeniyle acımtırak bir tadı vardır. Dünya
üzerinde en çok Robusta üreten ülke Vietnam’dır. Vietnam’da üretilen
çekirdeklerin neredeyse %95’i Robusta cinsi ağaçlardan elde
edilmektedir



COFFEE ARABİCA L.

Dünya üretiminin % 64’ünü 
oluşturan, uzun boylu ve kısa 
boylu olmak üzere toplamda 
200 den fazla tip içeren 
kahve türüdür. 

 Kafein miktarı düşük   
(%1-2), aroması yüksek bir 
tada sahip olduğu için 
tercih edilen türdür. 

 En önemli uzun boylu 
tipleri; 

Typica, Bourbon, Mocha,                 
Mundo Nova, 
Maragogype, Marella’dır. 

 Ksa boylu tipleri ise; 
Caturra, Catuai, 
Catimor’dur (Herman vd
Janssens, 2011)

COFFEE CANEPHORA P.

Dünya üretiminin % 35’ini
oluşturan, 1000 metrenin
altındaki bölgelerde
yetiştirilen hastalıklara
dayanıklı ama tat
bakımından zayıf olan türdür.

 Verimi yüksek olması 
 hastalıklara dayanımı 

dolayısıyla tercih 
edilmektedir. 

 En önemli çeşitler; Robusta
ve Conilon’dur. 

Kahve türleri



Kahve türleri

WORLD COFFEE RESEARCH



Agronomik özellikler Uzun boylu çeşitler Kısa boylu çeşitler

Kahve kalitesi yüksek olanlar

Bourbon
Tekisic
Typica
Java
Geisha
Maragogipe

Pacamera
Centoamericano
Milenio
Mundo Maya
H3
Casiopea
Evaluna
Nayarita

Agronomik özellikler Kısa boylu çeşitler

Verimi yüksek olanlar

Obata
Marsallesa
Catisic
Costa Rica 95
Lempira
Oro Azteca
T5175

IHCAFE90
Casiopea
Centoamericano
Evaluna
H3
Millenio
Mundo Maya
Nayarita

Coffea arabica L. Kahve türlerinin agronomik özellikleri



Agronomik özellikler Kısa boylu çeşitler

Kahve pas hastalığına dayanıklı
olanlar

Oro Azteca
CR95
Catisic
Lempira
T5175
IHCAFE 90
Obata
T5296

Pacamera
Centoamericano
Milenio
Mundo Maya
H3
Casiopea
Evaluna
Nayarita

Agronomik özellikler Uzun boylu çeşitler kısa boylu çeşitler

Cbd ye dayanıklı olanlar Java 

Marsellesa
Cuscatleco
Parainema
Centroamericano
Milenio
Mundo Maya

Agronomik özellikler kısa boylu çeşitler

Nematoda dayanıklı 
olanlar

Cuscatleco
Parainema
IAPAR 59

Coffea arabica L. Kahve türlerinin agronomik özellikleri



Coffea arabica L.  Kahve türlerinin Yüksekliklere Göre Dağılımları



Dünyada kahve üretimi yapılan bölgelerde yaygın olarak yetiştirilen C.arabica ve 
C. canephora çeşitleri 

Ülkeler ÖNEMLİ ÇEŞİTLER

Kolombiya Bourbon, Typica, Caturra, Maragogype

Hindistan S795 (pasa dayanıklı), Catimor, Sin9

Çin Catimor 7963

Endonezya Cv. Kawisari ve Cv Sumatro (Robusta çeşitleri)

Brezilya Bourbon, Typica, Maragogype, Caturra. Mundo Nova 

(geççi) (Arabica çeşitleri)

Etiyopya Arabica çeşitleri 

Kenya SL28, Ruiru 11 (Robusta çeşitleri)

Jamaica Bourbon and Bourbon marello (Arabica çeşitleri)

Guetemala Pache Comun, Pache Colis

Portekiz Catimor (Pasa Dayanıklı)



KAHVE BİTKİSİNİN BOTANİK YAPISI



Kahvenin Botanik Yapısı

• Derinlere inen bir kök
yapısı var. Yan
köklerde derinlere
kadar iner. Toprak
yapısının iyi olması
gerekir.

Kök 

yapısı



Kahvenin Botanik Yapısı

• Yapraklar basit, ince, 
koyu yeşil renklidir. 
Kahve ağacı her dem 
yeşildir. Yaprağını 
dökmez.

Yaprak 

yapısı 



Kahvenin Botanik Yapısı

• Çiçekler beyaz renkli ve
kokuludur. Çiçeğin ömrü
2 saattir. Meyve
bağladıktan 14 gün sonra
kurur ve dökülür.
Rüzgarla tozlanır.
Arabica türü kendine
tozlanır. Robusta türü
yabancı tozlanır.
Çiçeklenme 2 ay sürer..

Çiçek yapısı



Kahvenin Botanik Yapısı

• Meyveler genelde 3 cm 
uzunluğundadır. Yeşil 

renkte oluşan meyveler 
olgunlaştıkça renk 

değiştirir, sarı-turuncu-
kırmızı ve koyu kırmızı 

renk alır. Çiçeklenmeden 
hasada kadar geçen süre 

8 aydır.

Meyve 

Yapısı



Kahvenin Botanik Yapısı

• Yumurtalık iki bölmelidir.
Çekirdeklerin birbirine
bakan tarafları düz, dış
tarafları yuvarlaktır. Arabica
türünün çekirdekleri daha
uzun ve daha iridir. Robusta
türünün ise daha yuvarlak
daha kısadır.

Çekirdek yapısı



Ağacın özellikleri

Yetiştiği yükseklik: 600-1800 m 

Ağaç boyu: 3m-6m arasında 

Arabica türleri:3-4 m 

Robusta türleri:4-6 m

Meyve vermeye başlama: 3.yıldan itibaren

Ekonomik ömrü: 25 yıl

Toplam ömrü: 30-40 yıl

Ağaç başı verim: 5 kg meyve verir.

(5 kg meyve = 1kg çekirdek elde edilir)

Dikim mesafesi:1.25 m x 2.50 m sık dikimde 

2.5 m x 2.5 m 

Dekardaki  bitki sayısı: 300 adet

Kahve ağacının özellikleri



Kahve ağacının ekolojik istekleri

Sıcaklık: optimum 18-22 ºC, 

minimum 10 ºC,

maksimum ise 30-35ºC’dir. 

OºC’nin altındaki sıcaklıklarda bitki ölür                  
(Geus, 1973). 

Yağış ve nem: Uygun yıllık yağış miktarı 1750-2000
mm’dir. Yıl boyunca serin ve kurak mevsimle,
sıcak yağışlı mevsimin birbirini izlemesi gerekir. Serin
ve kurak mevsimde meyvelerin derimi ve
kurutulması sağlanır. Bitki dinlenmede iken
meyve gözü oluşur yağışın gelmesi ile birlikte ağaçta
su basıncı olur, dinlenme kırılır ve çiçeklenme,
meyve tutumu ve vejetatif gelişme hızlı bir şekilde
meydana gelir (Geus, 1973).



Kahvenin toprak istekleri

Derin

Geçirgen

Hafif Bünyeli

Optimum pH isteği 4.2-5.1 en fazla 6.0-6.5 
olmalı

Besin maddelerince zengin



Kahvenin yetişme şekilleri

GÖLGESİZ YETİŞTİRİCİLİK



GÖLGELİ YETİŞTİRİCİLİK YARI GÖLGELİ YETİŞTİRİCİLİK



Kahve ile muz kombinasyonları



Kahve ile muz kombinasyonları



KAHVE BİTKİSİNDE ÇOĞALTIM
1-TOHUMLA ÇOĞALTIM
Genellikle tohumdan çoğaltım yapılıyor.,
tohumlar meyveden çıkarıldıktan sonra kuma
yayılıp,4 -5 hafta içerisinde üzeri örtülerek
çimleniyor. Sürgünler çıkmaya başlayınca
çıkarılır ve polietilen torbalara veya hazırlanmış
fidanlıklara dikilir. Fideler gölgede büyütülür ve
6 ila 12 aylık olduklarında ekime hazırdır. Genç
kahve bitkileri tarlaya önceden kazılmış büyük
deliklere ekilir. (50cm × 50cm × 50cm).
Dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli aralıklar
kullanılmaktadır ve kahve, çeşide bağlı olarak
çit veya yüksek yoğunluklu karelerde
yetiştirilebilir. Kahve genellikle sıralar halinde
ekilirse en iyi şekilde büyür ve bitkiler 3 m (9,8
ft) aralıklarla yerleştirilmelidir. Genç ağaçlar
narindir ve gölgeleme ile korunmaya ihtiyaç
duyar. Gölge ağaçları genellikle kahve ağaçları
dikilmeden önce (bir yıl öncesine kadar) dikilir.



KAHVE BİTKİSİNDE ÇOĞALTIM

2- VEGETATİF ÇOĞALTIM

2.1 .ÇELİKLE ÇOĞALTIM

2.2. AŞI İLE ÇOĞALTIM



KAHVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KÜLTÜREL İŞLEMLER

C. Arabica türleri daha küçük boylu ağaççıklar oluşturduğu için, fidanlar 3x4 m, 2x2

m, 1x3 m aralıkla dikilebilir (Strenge, 1954).

Kahve yetiştiriciliğinde kültürel önlemlerden budama ağaç boyunun kontrolü,

meyve kalitesi açısından oldukça önemlidir. Ülkelere ve iklim koşullarına göre tekli, 2

li veya 4 gövdeli budama yapılmaktadır (Green ve Roie, 1975)

Gübreleme ihtiyacı yüksektir. Pazar değeri olan 1000 kg kahve için 35 kg, 7 kg

P205 ve 50 kg K20 ihtiyaç duyulmaktadır. Organik madde ve malçlama

uygulamalarında verimi olumlu yönde etkilemektedir.(Geus, 1973).

İyi bir bakımla kahve bitkisi 3.yılda meyve vermeye başlar ve 6.-8. yıllarda tam

verime ulaşır, ağaç başı ortalama verim kuru olarak 1-2 kg’dır. Bu verim 25-30 yıl

artarak devam eder. Dönüme yaklaşık 450-500 bitki dikilir.Dönümden 2500 kg-3500

kg arası taze meyve alınmakta.



Kamkat Yetiştiriciliği

Mehmet ÖZDEMİR

Ziraat Yüksek Mühendisi



Turunçgiller içerisinde tanınan ve en
çok üretimi bulunan mandarin,
portakal, limon, altıntop türleri
dışında son yıllarda değişik turunçgil
türlerinin üretimi ve buna bağlı
olarak tüketimi artış
göstermektedir. .

Giriş 



Turunçgillerin “Küçük mücevheri” olarak tanımlanmasına
karşın üreticilerin ilgisini çok az çeken kamkatın, Narenciye
sektöründe alternatif ürün olarak değerlendirilmesi halinde
ekonomik kazancının yüksek olacağı düşünülmektedir.

Son yıllarda özellikle beslemedeki öneminin anlaşılması ile 

tüketiciler tarafından gittikçe talebi artan bir Turunçgil cinsidir.

Kamkat 



• Anavatanı Çin’dir.

• Kamkat turunçgillerin
yetiştirildiği her yerde
yetiştirilir.

• Batı dünyası ile
tanışması 19.yüzyıl
ortalarında
olmuştur.

Anavatanı ve Dünyada Yetiştirildiği yerler



• Ülkemize Batum yolu yolu ile Doğu Karadeniz’den geldiği
tahmin edilmektedir.

• Daha sonra Araştırma Kuruluşları ve üniversiteler tarafından
adına doğru fidanları getirilmiştir.

• Öncelikle büyükşehirlerin lüks marketlerinde satılmaya
başlanmış günümüzde de artık Pazar yerlerinde zincir
marketlerde satılmaya başlanmıştır.

Ülkemizdeki Tarihçesi



• Kamkat uzun yıllar boyunca 
peyzaj bitkisi, saksılı süs 
bitkisi olarak 
yetiştirilmekteydi.

• Özellikle 2010 yılından sonra 
Kamkat’ın meyve olarak 
yetiştiriciliği yaygınlaşmıştır.

• Günümüzde tahminen 3-
5.000 ton üretiminin olduğu 
tahmin edilmektedir

Ülkemizdeki Tarihçesi



• Genelde taze meyve olarak 
kabuğu ile birlikte yenilir. 

• C vitamini bakımından 
zengindir.

• Gribal enfeksiyonları 
önlemede önemli rol 
oynamaktadır.

• Tansiyonu ve kolestrolü
düşürür.

Kullanım şekilleri ve besin içerikleri



• Reçel ve marmelatı yapılır. 

• Meyve suyu ve sos olarak 

kullanılır.

• Tatlı ve salatalarda kabuğu 

soyularak kullanılır.

• Meyve kısmı asitli, kabuk kısmı 
tatlı olan kamkatın aroması, yağlı 
yemeklerde çok iyi uyum sağlar

Kullanım şekilleri  ve besin özellikleri



Besin İçeriği

100 g meyvede 71 Kcal enerji, 1.88 g protein, 0.86 g 

yağ, 15.90 g karbonhidrat, 6.59 g lif ve 0.52 g kül 

bulunmaktadır. Minerallerden kalsiyum, potasyum ve 

magnezyum açısından zengindir 

Beslenme açısından öneminin yanında flavonoidler, 

karotenoidler, askorbik asit,  uçucu yağ gibi sağlık 
açısından yararlı antioksidanları da içermektedir 



Kamkatlar, Citrinae alt soyu içerisinde

yer alan Fortunella cinsi, turunçgiller

içerisinde Citrus türleri dışında ekonomik öneme

sahip tek cinstir.

Fortunella margarita, Fortunella japonica,

Fortunella polyandra, Fortunella hindsii, Fortunella

obovata

Fortunella crossifolia

Kamkat  Botanik sınıflandırması



Ençok bilinen ve 

tescilli çeşidi 

Nagami (oval) 

kamkattır. 

Fortunella

margarita- Nagami

veya Oval Kamkat

Kamkat Çeşitleri



Fortunella hindsii- Hong Kong Wild

Hong Kong'da doğal olarak bulunan bir türdür. 1,5-2

cm çapında yuvarlak meyvelidir. Çinliler tarafından

yenilmekle birlikte, bu çok dikenli bitki, diğer ülkelerde

yalnız saksıda süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir

Kamkat Çeşitleri



Fortunella japonica- Marumi veya Yuvarlak

Kamkat

Meyveleri 1,5-2cm çapında, yuvarlaktır. Ağaç 

2,5-3 metre yüksekliğe kadar ulaşabilir. Nagami' ye 

benzemekle birlikte, ondan daha fazla dikenlidir

Kamkat Çeşitleri



Fortunella crassifolia- Meiwa veya Büyük

Yuvarlak Kamkat

Yuvarlak meyveleri 4 cm çapında, portakal sarısı 

renktedir ve birkaç çekirdek içerir. Bu bodur ağacın 

dalları dikensiz veya çok küçük dikenlidir. Kamkatlar

içinde meyvesi taze olarak yenmeye uygun olan 

çeşitlerdendir. 

Kamkat Çeşitleri



Kamkat yavaş gelişen, 2.5-4 m

boylanabilen yoğun dal yapısına

sahip herdem yeşil bir turunçgil

türüdür. Yaprakları koyu yeşil

renkte, ince, mızrak şeklindedir.

Genç sürgünler kısmen köşeli,

nadiren dikenlidir.

Kamkat  Bitkisel Özellikler



Çiçekleri 5 parçalı ve güzel

kokuludur. Çiçeklenme periyodu

mayıs ayından temmuz ayına

kadar devam eder. Kendi kendine

tozlanır. Periyodisite göstermez.

Kamkat  Bitkisel Özellikleri



Meyveleri 4-6 dilimli ve az

çekirdeklidir. Meyve suyu

asitlidir. Meyve kabuğu

uçucu yağ içerikleri

yönünden oldukça zengindir.

Meyve kabuğu sarıdan

turuncuya kadar değişen

renklerdedir. Kamkat kabuğu

ile birlikte tüketilir.

Kamkat  Bitkisel Özellikleri



Turunç ve kabalimon anacı

kullanılmaz

Troyer ve Carrizo anaçları

yaygın kullanılmaktadır.

Ayrıca Volkameriana anacı da

kullanılabilir.

Kamkat Anaçları



Uygun anaç 

kullanılmadığında;

- Anaç kalem uyuşmazlıkları

- Meyve kalitesinde 

kötüleşme,

- Olumsuz koşullara 

hassasiyet

- Hastalık ve zararlılar

Kamkat Anaçları



Fidan üretimi genellikle T göz

aşısı ile yapılır.

Peyzaj amaçlı üretimlerde ve

kalın gövdeli anaçlarda kalem

aşılar da kullanılabilir.

Fidancılık Tekniği



1- Hastalık ve zararlılardan ari
olmalıdır.
2- Sertifikası, etiketi ve faturası
olmalıdır.
3- Kök gelişimi iyi olmalıdır
4- Gövde düzgün yapılı olmalıdır.

İyi bir kamkat fidanı nasıl olmalıdır?



1- Taze Tüketim

2- Reçel sanayii

3-Kurutulmuş kamkat

4- Marmelat,

5-Salatalarda garnitür

Kamkat Kullanım Şekilleri



İklim İstekleri

Kamkat bitkisi ve üzerindeki meyve her ne kadar -5°

C'ye kadar dayanabilse de 0° C'nin altındaki sıcaklıklarda

zarar görmektedir. Ülkemizin soğuk bölgelerinde araziye

dikilmeleri tavsiye edilmez, bu bölgelerde evlerde,

balkonlarda veya sıcaklığın 0° C'nin altına düşmediği ışık

alan mekânlarda saksı içerisinde yetiştirilebilir.

Ekolojik İstekleri 



Toprak istekleri

Toprak isteği açısından kullanılan anaçlara göre

değişmekle birlikte 5,5 -6,5 pH idealdir. Açık arazide taban

suyu olmayan iyi drenajlı, tınlı, derin topraklar olmalıdır.

Ekolojik İstekleri



Arazi tesviye edilir,

Toprak analizi ve gerekirse toprak

kesiti alınır.

Derin sürüm yapılır,

Sırta dikim yapılacaksa sırt yapılır

3*3, 3*2, 4*3 dikim mesafelerinde

dikilir.

Bahçe Tesisi



Dikimden sonra herek

dikilir,

Fidanın dik büyümesi

sağlanır

Fidan tek gövdeli ise 50-

60 cm’ den tepe kesimi

yapılır.

Bahçe Tesisi



Can suyu verilir

Tercihen damlama sulama

ve fertilizasyon şeklinde

sulama yapılır.

Kültürel İşlemler- Sulama



Gübreleme
Damlama sulamada gübrelemede

su ve besin maddeleri istenildiği

zaman bitkiye verilebilir.

Bahçe tesislerinde sulama

sistemine gübre tankı eklenir

veya gübreleme ünitesi

konulabilir.

Kültürel İşlemler- Gübreleme



Klasik Gübreleme

Kasım- Aralık aylarında taban gübresi (TSP-

Potasyum sülfat)

Ocak- şubat ayında Amonyum sülfat

Mayıs ayında amonyum sülfat gübresi verilir.

Kültürel İşlemler- Gübreleme



Görülen hastalık ve

zararlılara karşı

mücadele yapılmalıdır.

- Unlu bit

- Kabuklu bitler

- Kırmızı örümcek

Kültürel İşlemler- Bitki Koruma



Kamkat;

Süs ve peyzaj bitkisi 

olarak da 

yetiştirilmektedir.

Ayrıca evlerde 

balkonlarda saksılarda 

da yetiştirilmektedir.

Saksıda Yetiştiricilik



Kamkat;

Fidanlar direk saksıya 

alınacaksa öncelikle 10-12 

litrelik saksı kullanılmalı, 3-4 yıl 

sonra saksı değişimi 

yapılmalıdır.

Saksıda Yetiştiricilik



Kamkat meyvelerinin % 10-15’ i

kasım ayında,

% 60-70’ i aralık sonu ocak

ortasında

% 15-20’ si şubat mart aylarında

hasada gelir

Hasat işlemleri elle veya makasla

gerçekleştirilir.

Kamkat  Hasat  İşlemleri



Peyzaj amaçlı üretiminde;

Değişik anaçlar,

Saksı çeşitleri

Anaç kalınlıkları,

Aşı yükseklikleri

Taç şekilleri gibi

alternatifler değerlendirilir.

Peyzaj Amaçlı Üretim



5 yaşlı kamkat ağacından yaklaşık 30-40 kg ürün

alınabilir.

Kamkat yatırımı yapmadan önce mutlaka pazar

araştırmaları yapılmalıdır.

Gıda sanayii tesisleri ile irtibat kurulmalıdır.

Büyük yatırımlar yapılacaksa ihracaat olanakları

araştırılmalıdır.

Kamkat  Ekonomisi



Ülkemizdeki kamkat çeşidi BATEM adına

tescillidir.

Kamkat aşı gözü, fidan, anaç tohumları virüsten

ari şekilde üreticiye ulaştırılmakta,

Bahçe tesislerinde, hastalık ve zararlılar ve bütün

kültürel işlemlerde teknik destek sağlanmaktadır.

BATEM  - KAMKAT YETİŞTİRİCİLİĞİ



TEŞEKKÜRLER

MEHMET ÖZDEMİR

ziraatcimehmet@hotmail.com
ozdemir.mehmet@tarimorman.gov.tr
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Pikan Cevizi Yetiştiriciliği

Mehmet ÖZDEMİR

Ziraat Yüksek Mühendisi



Pikan nedir?
Familya : Juglandaceae (Cevizgiller, Kozgiller)

Cins : Carya Tür: Carya illinoensis



 Anavatanı, Kuzey 
Amerika’nın güney 
bölgeleridir.

 ABD’den sonra  Meksika, 
Avustralya, Güney Afrika, 
Avustralya, Peru, Türkiye’de 
yetiştirilmektedir.

Anavatanı ve yetiştirildiği Yerler



Pikan’ın ülkemizdeki tarihçesi

Pikan ilk defa 1953 yılında tohumla getirilmiş,

1969 yılında FAO kanalıyla İsrail’den 14 çeşit

getirilerek Antalya Turunçgiller Araştırma

İstasyonunda adaptasyonuna başlanmıştır.

1990’larda çeşit sayısı 26 ya çıkarılarak Enstitünün

Kayaburnu Meyvecilik Biriminde adaptasyon

parseli oluşturulmuştur.

Aynı yıllarda Çukurova Üniversitesi, Alata Bahçe

Kültürleri Araştırma Enstitüsünde eşzamanlı

adaptasyon parselleri oluşturulmuştur.

Çukurova Üniversitesi tarafından Şanlıurfa GAP

tarımsal Araştırma Enstitüsünde de aynı çeşitlerle

adaptasyon parseli oluşturulmuştur



Pikan’ın ülkemizdeki tarihçesi

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma

Enstitüsü tarafından adaptasyon

çalışmaları sonucunda

1- Choctaw

2- Mahan

3- Wichita

4- Western (tozlayıcı)

5- Burkett (tohum anacı) olarak tescil

edilmiştir.

1990’lı yıllardan itibaren BATEM

tarafından fidan üretimlerine

başlanmıştır.



Pikan’ın ülkemizdeki tarihçesi

1990’lı yıllarda fidan üretimleri ile

birlikte muhtelif yerlerde bahçeler

tesis edilmiş, bahçe aralarına

dikilmeye başlanmıştır.

İlk yıllarda fidan arzı ve talebi çok az

iken 2000’li yıllardan itibaren hem

BATEM tarafından fidan üretimi

arttırılmış hem de özel sektör

fidancıları pikan fidanı üretimine

başlamışlardır.



Pikan’ın ülkemizdeki tarihçesi

Özellikle bozuk orman 

arazilerinin özel 

ağaçlandırma alanlarında 

pikan’a izin verilmesi pikan

bahçe tesislerine önemli 

ivme kazandırmıştır.

2010 yılından sonra artık 

ticari bahçeler tesis 

edilmeye başlanmıştır. Yeni 

bahçe tesisleri hızla 

artmaktadır.



BATEM’de Pikan Çalışmaları

- Ülkemizde pikan adaptasyonu BATEM

tarafından gerçekleştirilmiştir.

- Adaptasyonu, besin içerikleri, fidan üretimleri,

hastalıklara dayanıklılık, yağ içerikleri ve yağ

asitleri kompozisyonları ile ilgili araştırmalar

yürütülmüş ve yürütülmektedir.

- Ülkemizdeki en büyük pikan genetik kaynak

parselinin muhafazası sağlanmaktadır.

- Pikan yetiştiricilerine fidan temini, teknik destek

sağlanmaktadır.

- Pikan fidan üreticilerine üretim materyali temini

gerçekleştirilmektedir.

- Pikanın gıda sanayiinde kullanımına yönelik

çalışmalar yapılmaktadır.



Pikan fidancılığı

- Anaç kullanılarak aşılı fidan elde

edilmektedir

- Tohum anacı olarak burkett çeşidi

kullanılmalıdır.

- Homojen çimlenme ve çıkış için tohumlar

katlanmalıdır.

- Çöğürler yama aşı veya kalem aşı

kullanılarak aşılanmaktadır

- Akdeniz Bölgesinde ilkbahar ve sonbahar

aşılamaları yapılmaktadır

- Fidan üretim süresi nispeten uzundur

- Aşı tutma oranı daha düşüktür



Pikan fidanı üretimleri

TTSM tarafından sertifikalandırılan fidan sayıları

Yıl Sertifikalandırılan
fidan sayısı

2011 2.860

2012 1.350

2013 1320

2014 5.950

2015 1.980

2016 4.000

2017 19.550

2018 5.000

2019 11.150



Ülkemizde Pikan’ın yetiştirilebileceği bölgeler

Ülkemizdeki tescilli pikan çeşitleri,

- Akdeniz ve Ege Bölgesinin sahil kesimlerinde,

- Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bazı kısımlarında

yetiştirilebilmektedir.

- Daha serin bölgelerde toplam sıcaklık isteği tamamlanamamakta,

olgunlaşma problemleri ortaya çıkmaktadır.



Pikan Bitki Özellikleri

- Büyük ağaçlar oluşturur

- Dik, yayvan, dağınık büyüyen çeşitleri

mevcuttur

- Dalları gevrektir, aşırı meyve

tutumlarında kırılmalar görülebilir

- Tek evcikli çiçek yapısına sahiptir, dişi

çiçekler yeni sürgünlerde, erkek

organlar bir yaşlı sürgünlerde oluşur

- Meyveler genellikle salkım şeklinde

bulunurlar

- Derine giden kazık kökleri mevcuttur



- Pikan meyveleri oldukça

lezzetlidir, buruk tat yoktur

- Kabuğu kolay kırılır, tescilli

çeşitler kabuktan kolay ayrılır

- Randıman % 55 den fazladır

- Meyve ucu ve başı kapalı

olduğundan iç kurdu sorunu

yoktur

- Meyveler genellikle uzun

yapılıdır

Pikan Meyve Özellikleri



Pikan Meyve içerikleri

- Kuru madde de % 70 den fazla

yağ içerir

- Yağ içeriğinin % 90 ı doymamış

yağ asitlerinden oluşmaktadır

(Linoleik, linolenik ve oleik asit)

- % 10-12 karbonhidrat, % 10

protein içermekte

- A, B1, D ve E vitaminleri yönünden

- potasyum, mağnezyum, fosfor ve

çinko mineralleri yönünden zengin

- 1 kg pikan meyvesi 6800 kalori

içermektedir.



Pikanın besin içeriğinin karşılaştırılması
• Pikan cevizinin besin değeri ve karşılaştırılması (100 gr)

Pikan Badem Fındık Ceviz A.fıstığı Sığır eti
Nem  (%) 3,4 5,0 5,8 3,5 5,3 44,8
Protein (%) 9,2 19,0 12,6 14,8 19,3 13,6
Yağ (%)          71,2 54,0 62,4 64,0 57,3 41,0
Karbonhidrat (%) 14,6 20,0 16,7 15,8 19,0 ------
Ca ( mg ) 73 234 209 99 131 8
P    ( mg ) 239 500 337 380 500 124
Fe  ( mg ) 2,4 5,0 3,4 3,1 7,3 2,0
Na ( mg ) eseri 4,0 2,0 2,0 ------ 65
K   ( mg ) 603 770 704 450 972 355
Vit. A (IU) 130 ------ ------ 30 230 80
Vit.B1 (mg) 0,86 0,24 0,46 0,33 0,67 0,06
Vit.B2 (mg) 0,13 0,92 ------ 0,13 ------ 0,12
Vit.B6 (mg)  0,90 3,50 0,90 0,90 1,40 3,30
Vit.C (mg) 2,0 eseri eseri       2,0 ------ -----
Vit.E (mg) 15,5 ------- ------ ------ ------ ------
Kalori 687 598 634 651 594 428
1 kg pikanın sağladığı 6870 kalori insanın yaklaşık iki günlük enerji 
ihtiyacıdır.



Pikan Ekolojik İstekleri

- Soğuklama ihtiyacı 400-750 saat

- İlkbahar geç donları ile sonbahar erken donları arasındaki süre- 210 gün

- Toplam sıcaklık en az 5000 saat olmalıdır.

- Kış aylarında ortalama sıcaklık 10 C nin altında olmamalıdır.

- Gece gündüz sıcaklık farkı fazla olmamalıdır.

- Aşırı rüzgarlı yerlere dikkat edilmelidir

- Toprak istekleri

- Pikan derin köklüdür, toprak derinliği fazla olmalı, pH 6.5-7 civarında iyi

drenajlı topraklar idealdir.



Pikan Tozlanma ve Döllenme durumu
- Erkek ve dişi çiçekler ağacın farklı bölgelerinde bulunur

- Dikogami özellik gösterir (erkek ve dişi çiçekler farklı zamanda

olgunlaşır)

- Rüzgarla tozlanır



Pikan Tozlanma ve Döllenme durumu

Mayıs 
ÇEŞİT 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27

Western x x x x x x x x

* * * * * * * *

Choctaw x x x x x x x x

* * * * * * * *

Wichita x x x x x x x x

* * * * * * * *

Mahan x x x x x x x x x

* * * * * * * * *

xx Çiçek tozu saçma dönemi **Dişicik tepesi kabul dönemi

Tozlanma rüzgarla olur.  Tozlanma ile döllenme arasında geçen süre 4 – 28 gün arasındadır. 
- Erkek ve dişi çiçekler  farklı zamanlarda olgunlaşır



Tescilli Pikan Çeşitleri- Choctaw
Uzunluk (cm) :4,2
Çap (cm) :2,4
Kabuklu ağırlık (g) :10,4
İç ağırlığı (g) :6,1
İç randıman (%) :59,4
Yağ oranı (%) :73
1 kg. da ki meyve 
sayısı :96

Meyve içi tam dolgundur
büzülme olmaz, Kolay kırılır. 
Bütün çıkar



Tescilli Pikan Çeşitleri- Wichita
Uzunluk (cm): 4,7

Çap (cm) : 2,2

Kabuklu ağ. (g): 8,3

İç ağırlığı (g) : 4,9

İç randıman (%):58

Yağ oranı (%)  :72

Meyve say (1 kg):110

Kolay kırılır. Meyve içi tam 

dolgundur. Kabuktan kolay ayrılır, 

Çok erkenci ve verimlidir, Sık 

dikime elverişlidir



Tescilli Pikan Çeşitleri

Bu çeşitlere ilaveten;

Western çeşidi tozlayıcı olarak 

kullanılmaktadır,

Burkett çeşidi  de tohum anacı olarak 

tescillidir.

Bunlardan başka genetik 

kaynaklarımızda 23 tane çeşit 

bulunmaktadır.



Bahçe Tesisinde nelere dikkat edilmeli

- Tescilli, sertifikalı ve aşılı fidanlar kullanılmalı

- Tozlayıcı çeşit kullanılmalı

- Dikim mesafesi 10*10 m, 9*9, 10*9, 10*8 olabilir.

- Dikim mesafesi 8*8 m nin altına düşürülmemelidir.

- Dikilen fidanlarda 120 cm den tepe kesimi yapılmalıdır.

- Dikimden önce dip kazan geçirilmelidir.



Kültürel İşlemler-Budama

Budama
Kış ve yaz olmak üzere yılda iki kez yapılır. Ağaçlarda yaprak dökülmesi ile 
ilkbaharda tomurcukların patlaması arasında geçen süre budama için en uygun 
zamandır. 
Modifiye lider (değişik doruk dallı) sistem uygulanır.

a) dikim esnasında

b) İkinci yıl  
c) 3 – 4 yaşlarındaki pikan fidanında budama 



Kültürel İşlemler-Budama

İlerleyen yıllarda budama imkanı ortadan 
kalkar,

Sadece birbirini gölgeleyen dallar 
kurumuş dallar çıkarılır.



Kültürel İşlemler-Sulama

Pikan vegetatif gelişmesinin olduğu yaz 
aylarında sulanmalıdır.

Özellikle küçük meyve zamanında, 

Meyve gelişim dönemlerinde,

Meyve içinin sertleşmeye başladığı 
zamana kadar sulamaya devam 
edilmelidir.



Kültürel İşlemler-Gübreleme

En ideal gübreleme toprak ve yaprak analizi yaptırdıktan sonra toprağa verilecek miktarı tespit 
etmektir. 

Pikan yapraklarında bulunması gereken makro ve mikro element miktarları aşağıdaki gibidir.

Makro Miktar Mikro elementler
Elementler ( % ) Element ler ( ppm)
Azot ( N ) 2,00 Çinko (Zn) 100
Fosfor ( P ) 0,15 Mangan (Mn) 300
Potasyum ( K ) 1,50 Demir   (Fe) 100

Azot:
Genelde, ağaç gövde çapının her 2,5 cm’ si için 150 g saf azot gereklidir. Azotlu gübre yılda iki 
kez olmak üzere çiçeklenme öncesi ve güz döneminde yapılır. 
Fosfor ve Potasyum : 
Ağaç gövdesinden 60 cm uzağa, ağaç tacının çevre izdüşümünde daire şeklinde açılan çukurlara 
( 15 cm derinlikte ) ya da ağaçlar arasında belirlenen 3-4 paralel bant halinde uygulanır.



Pikanda Hasat

- Dış yeşil kabuk çatlamaya başlayınca

hasat edilir

- Ağaç üzerinde yeşil kabuğun

tamamen açılması beklenirse iç

kararmaları görülür

- Silkeleme ile hasat yapılmalıdır

- Hasattan sonra yeşil kabuk ayrılır ve

meyve kurutulur.



Kurutma ve Muhafaza

Meyveler açıkta gölge bir yerde % 4’ 

neme kadar kurutulur. 

Meyveler iyice kurutulduktan sonra, 

seyrek örgülü hava alabilen 

çuvallarda, soğuk depoda, 6,5 – 7,5 
0C sıcaklık ve  % 65-75 nemle 

muhafaza edilmelidir. 



Pikan Değerlendirme şekli

- Ülkemizde pikan meyve üretimi

istenilen miktarda değil

- Üretilen ürünlerin tamamı çerezlik

olarak tüketiliyor

- Dünyada ekmek, pasta, dondurma, 

şekerleme, pastane sektöründe ve 

yağları kozmetikte 

kullanılmaktadır.



Pikan Değerlendirme şekli

25.50%

9.60%

9.20%

4.10%4.80%4.70%
4.90%

15.30%

21.90% Ekmekçilik

İç halde  kabuksuz 

Diğer Kullanımlar

Karışık, tuzlu

İhracat

Hediyelik

Dondurmacılık

Perakende satış

Şekerleme

ABD’ de Pikan değerlendirme şekilleri



Pikan Pazarlaması

- Pikan yeni bir tat arayan tüketiciler için çok iyi bir alternatiftir

- Üretimin kısıtlı olmasına bağlı olarak fiyat yüksektir

- Çerezlik olarak bile pazarlama sıkıntısı yok

- Üretimin artma eğilimine girmesiyle piyasada toptancılar oluşmaya

başlamıştır.

- Ürün arzının artmasıyla birlikte tüketiciler tarafından ürüne ulaşmak

kolaylaşmıştır.

- Ürün fiyatının yüksek, pazarlama sorununun olmaması nedeniyle pikanın

sanayide kullanımı kısıtlı kalmıştır.

- Piyasada ürünün artmasıyla birlikte alternatif değerlendirme kanalları

devreye girecektir.



Pikanda riskler, sorunlar neler?

- Büyük ağaçlar oluşturuyor, birim alana daha az ağaç dikiliyor

- Gençlik kısırlığı nisbeten daha uzun

- Pikanın yetişebileceği bölgelerdeki hakim türlerle rekabeti zor

- Çeşitler geç olgunlaşıyor

- Hasat nisbeten

- Yeni çeşitlerin azlığı

- Fidancılık sektörünün yeterli fidan üretmemesi ve fidan fiyatlarının yüksekliği



Pikanda Avantajlar neler?

- Tescilli çeşitlerin adaptasyonu yapılmış

- Çeşit karmaşası fazla değil

- İç kurdu vs. zararlı fazla değil

- Dekara yüksek verim

- Pazarlamada sıkıntı yok

- Muhafaza imkanları mevcut

- Teknik bilgi yeterli

- Verim çağına gelen bahçelerde kültürel işlemlerin azlığı ve kolaylığı



Pikan Ekonomisi

-Ülkemize sert kabuklu meyvelerde (fındık hariç) ithalatçı

- Pikan’ın verim, pazarlama sorunu yok,

- Ülkemizde 3-5000 ton üretim tahmin ediliyor

- Üretimin artmasıyla birlikte çerez dışındaki değerlendirme şekilleri

gündeme gelecektir.

- 2020 yılı fiyatı 40-60 TL/ kg olarak gerçekleşmiştir.



Teşekkürler

ziraatcimehmet@hotmail.com

05334171196 

mailto:ziraatcimehmet@hotmail.com




Mangonun anavatanı Hindistan, Güney Çin’in içinde bulunduğu Güneybatı Asya bölgesidir. Tropikler

230 kuzey ve güney enlemleri arasında, bazı yerlerde ise yer yer 350 ye kadar uzanan bir şeritte

yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Son yıllarda ülkemizde olduğu gibi bu sınırların dışına çıkıldığı da

görülmektedir.



Mango Sistematiği

.

BOTANİK ADI: Mangifera indica

Familya: Anacardisaceae

Cins: Mangifera
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TOPLAM  ÜRETİM: 55.853.238 ton
Toplam Üretim Alanı: 5.588.716 ha



HİNDİSTAN’DA YETİŞTİRİLEN
EN ÖNEMLİ ÇEŞİTLER

Yaklaşık 1000 çeşit bulunmaktadır. Ticari 
olarak yetiştirilen 20 adet çeşittir.





AVUSTURALYA’DA YETİŞTİRİLEN

EN ÖNEMLİ ÇEŞİTLER





Keitt

 Lifli yapıda, 

 Tatlı

 geçci bir çeşittir.

 Küçük taçlı 

ağaçlar oluşturur. 

Bazı Mango çeşitleri



Bazı Mango çeşitleri

Tommy Atkins

 Orta büyüklükte 

ağaç oluşturur, 

 verimi oldukça 

iyidir.

 Çok tatlı olmasa da 

depolaması ve yola 

dayanımı iyidir.



Bazı Mango çeşitleri

Osteen

 Güçlü ağaç 

oluşturur,

 meyve lifsiz, 

 hafif tatlıdır, 

 orta geç olgunlaşır.



Mangonun  Botanik Yapısı

• Derinlere inen bir 
kök yapısı vardır, 
kazık köklüdür.

oKök yapısı

• Yapraklar mızrak 
şeklinde olup, 
uzunlukları -15-40 cm 
arasında değişim 
gösterir. Gençken 
pembemsi bir 
yapıdayken 
olgunlaştıkça yeşile 
döner.

Yaprak 
yapısı

• Çiçekler sürgünlerin uç kısmında 
çok dallı olarak oluşur ve çiçek 
salkımlarının boyu 40 cm ye kadar 
ulaşabilir. bir salkım üzerinde  çiçek 
sayısı 550 -4000 arası değişir. 
Çiçekler  küçük, pempemsi beyaz 
olup, çoğu erkek ve geriye kalan 
kısmı herofrodit çiçektir.

Çiçek Yapısı 

• Meyve şekli oval, 
ovalimsi uzun, 
meyve rengi yeşil, 
yeşilimsi sarı, sarı, 
kırmızı,turuncu, mor 
olabilmektedir.İrilik
200 g’dan, 2 kg a 
kadar çıkar. 

Meyve 
yapısı

Tozlanma arılarla 
olmaktadır.



Tohum yapısı

MANGO tohumları çeşitlere  bağlı olarak mono embriyonik yada

poliembriyonik olabilir.  

Poliembryonik çeşitlerde tohumda birden fazla embryo içermekte, 

meydana gelen bitki ana bitkinin aynısı olmaktadır.

Mono embryonik çeşitlerde ise, tohum tek embryo içermekte

ve meydana gelen bitki açılım göstermektedir.



Ağacın özellikleri

Yetiştiği yükseklik: 600 metre

Ağaç boyu: 35- 40 metre

Meyve vermeye başlama: 3.yıldan itibaren

Toplam ömrü: 300 yıl

Ağaç başı verim: 100-150 kg

Dikim mesafesi: 5X5m, 4x5, 

Dekardaki  bitki sayısı: 40 adet, 50 adet



Sıcaklık: optimum 27-35 ºC,

minimum 5 ºC,

maksimum ise 45ºC’dir. 

Genç  aǧaçlar -1.7  ile  - 1.1 ºC’de zarar görürken,  
yetişkin  aǧaçlarda yapraklar  ve  dallar  -3.9ºC,  
çiçekler  ve  küçük meyveler  sıcaklık  4.4 ºC’nin  
altına birkaç saat düşerse zarar  gördüǧü
belirlenmiştir

Yağış ve nem: 200mm yağış isteği vardır.

Mangonun  iklim istekleri



Kış sıcaklıklarının düşük seyretmesi neticesinde 
kloroz, erkek çiçeklerin daha yoğun görülmesi, 
çiçeklenme düzensizlikleri gibi bir çok sorun 
görülebilir

Bazı çeşitlerde aşırı neme karşı duyarlılık söz 
konusudur. Aşırı nem bir çok hastalığa neden 
olabilir.

Özellikle deniz kıyısına yakın yerlerde kış aylarında
rüzgarlar ve soğuktan dolayı genç sürgünlerde
kurumalar görülebilmektedir.

Mangonun  iklim istekleri



neldica

Tommy Atkins

Irwin

lilley
Lippens



Sensation

Edward

Isis

Fascell

Keitt



Mango  Çoğaltım Teknikleri

Mango AŞI  ile çoğaltılır.

Anaç üretimi tohumla gerçekleştirilir. Bir çok çeşit poliemriyoni özellik göstermektedir.

Erken meyveye yatma, tohumla çoğaltımda açılım, olumsuz çevre şartlarına dayanım gibi bir 

çok faktör yüzünden aşı ile çoğaltım bir zorunluluktur. 

Tohum meyve etinden ayrılır, Yıkanır, İlaçlanır. Direk veya kabuğundan ayrılarak torf perlit 

karışımına ekilir, Poliembriyoni çeşitlerde bitkicikler ayrılarak ayrı ayrı torbalara şaşırtılır. 

Torbalarda büyümesi sağlanır. 4-5 mm kalınlığa gelince aşı yapılır 



Mango Çoğaltım Teknikleri

Aşı Yöntemleri

1- Yarma aşı

2- Dilcikli aşı Göz aşıları yapılabilir.

Aşı işlemi ilkbahar ve sonbahar aylarında yapılır.

Aşıdan 20 gün sonra 
naylon çıkarılır

Aşıdan 90 gün sonra 
tutar



Türkiye’de Mango Yetiştiriciliği

Ülkemize değişik yollarla getirilmiş 30-40 yaşında ağaçlara

rastlanmaktadır. Adına doğru ilk çeşitler 2012 ABD’ den getirilmiştir. 2012

yılından sonra değişik kaynaklardan fidanlar getirilerek Alanya, Anamur ve

Gazipaşa ilçelerinde açıkta ve serada yetiştirilmeye başlanmıştır. 2018

yılından sonra özellikle sera yetiştiriciliğine ağırlık verilmiş, açıkta da muz

bahçelerinin arasına dikilmeye başlanmıştır.

Ülkemizde mango yetiştiriciliğinin sera yetiştiriciliği şeklinde artacağı

öngörülmektedir. Halen 100-150 dekar civarında serada mango

yetiştiriciliği olduğu bilinmektedir.



GAZİPAŞA’DA ÜRETİCİLER



Yerli mangoların avantajı 

Tüketici açısından;

 İthal mangolar uzun nakliye süresi gözönüne alınarak erken hasat 

edilmekte ve tüketimde sorun olmaktadır.

 Yerli mangolar tad ve lezzet bakımından çok üstünlük göstermektedir. 



Ülkemizde yetiştirilen Mango çeşitleri

Ülkemizde adaptasyonu yapılmış 2 adet çeşit bulunmaktadır.

1- Kent- BATEM tarafından tescil ettirilmiştir. 

2- Irwin- Adaptasyonu tamamlanmıştır.

Bunlardan başka değişik yollarla ülkemize gelmiş, dünyanın değişik 

bölgelerinde adaptasyon çalışmaları yapılmış Keitt, Nam dok mai, Osteen, 

Honey Gold, Tommy Atkins, Gleen, Palmer, Valencia pride, R2E2 Çeşitleri 

bulunmaktadır.



KENT

 İri gösterişli bir çeşittir.

 Meyve rengi, yeşil ve bekledikçe hafif mor renk 

 Meyve iriliği 400-700 g

 Orta mevsim olgunlaşma (açıkta Ağustos ayı)

 Terebentin az

 Çok az lifli,

 Oldukça tatlı bir çeşittir.



KENT



IRWİN

 Mor renklidir.

 Meyve 300-500 g

 Orta erken olgunlaşma 

 (açıkta  temmuz ayının 2. yarısı

 Terebentin az

 Az lifli



Bahçe Tesisi

1- Açıkta Yetiştiricilik

Ülkemizde çok kısıtlı alanlarda (Alanya, 

Gazipaşa, Anamur ilçelerinin denize 

bakan yamaçlarında) yetiştiricilik 

mümkündür.



Bahçe Tesisi

Mango her ne kadar büyük ağaçlar 

oluşturmakta ve geniş aralıklarla dikilmesi 

gerekiyorsa da günümüzde bir çok meyve de 

olduğu gibi daha sık dikimler yapılmaktadır.

5*5, 5*4, 4*4, 4*3, 4*2 m. aralık 

mesafelerde dikimler yapılabilmektedir.

Eğimli ve teras yapılan arazilerde bu 

mesafeler daha dikkatli seçilebilir.



Bahçe Tesisi

2- Serada yetiştiricilik

Ülkemizde ve bazı Akdeniz ülkelerinde 

seralarda mango yetiştiriciliği artış 

eğilimindedir.

Avantajları;

 Kış soğuklarından koruma,

 Erkencilik,

 Meyve iriliği, 

 Çevresel faktörlerin ayarlanabilmektedir.



Bahçe Tesisi

2- Serada yetiştiricilik

 Dikilen bitkiler daha erken 

verime yatmakta

 Serada yetiştiricilikte kültürel 

işlemlerle daha küçük ağaçlar 

oluşturulabilmektedir.

 Dikim sıklıkları daha dar 

aralıkta olabilmektedir



MANGO YETİŞTİRİCİLİĞİNDE

SULAMA



Sulama ihtiyacı, iklime, toprak yapısına, bitkinin yaşına bağlı olarak değişmektedir.
Bitkilerin düzgün bir şekilde kurulmasını sağlamak için yeni ekilen genç mango bitkileri düzenli olarak sulanmalıdır.
Muson ikliminin olduğu yerlerde ekstre bir sulama yapmaya gerek yoktur.

Bitkileri;
1. Genç dönemde : 2-3 günde veya 4-5 günde
2. 5- 8 yaşlı ağaçlarda: 10-15 gün aralıklarla
3. Meyve verme aşamasında olan ağaçlarda: 2 ve 3 döngüde sulamak gerekir.

Not: Bununla birlikte, mango bitkilerini bitkilerin çiçeklenmesinden iki ila üç ay önce sulamayın, çünkü şu anda çok
fazla su çiçeklenme ve meyve verme pahasına bitkilerde vejetatif büyümeyi destekleyecektir.



MANGO YETİŞTİRİCİLİĞİNDE

BUDAMA



Biçimlendirici budama - genç ağacın ilk yıllarında,
ağacın bitkiye doğru yönlendirilmesi için yapılır. İlk yıl
ağaçların yerden yaklaşık 1 m yüksekte olduğu
durumlarda yan dalları teşvik etmek için (3 ila 4 dal).
Budama yapılır.

Yapısal budama - ağaçların uygun bakımı için
yapılmalı ve yapılmalıdır çoğunlukla meyve
hasadından sonra. Ağaçların yüksekliği yaklaşık
3,5 m yüksekliğe kadar kontrol edilmelidir.Bu
aşamada diz hizasındaki tüm dallar (yaklaşık 0,5
m) budanmalıdır (etek budaması).

Ölü dallar daha fazla güneş ışığına izin vermek
için çıkarılmalıdır. Bunu korumak için her yıl
yapılmalıdır. 3.5 m'de ağaç ve uygun bir gölgelik
yoğunluğu geliştirin.



MANGO YETİŞTİRİCİLİĞİNDE

GÜBRELEME



AĞAÇ YAŞI N P K

1 150 50 50

2 300 100 100

3 450 200 200

4 600 250 250

5 750 300 300

6 900 300 300

7 1050 350 350

8 1200 400 400

9 1350 450 450

10 1500 500 500

GÜBRELEME  İHTİYACI



MANGO YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 

GÖRÜLEN FİZYOLOJİK 

BOZUKLUKLAR



Mango Malformasyonu

• İki tür: bitkisel ve üreme

• Biçimsiz dallar, küçük ve salkımsı yapraklarla bodur 

büyüme gösterir; bu bozukluk da

"demet top" denir.

• Nedeni henüz bilinmemektedir, ancak virüsler, 

mantarlar, akarlar ve beslenme yetersizliği..vb. olası 

nedenler olarak kabul edilir.

• Gübrelemenin doğru ve yeterli yapılması,  hastalık 

ve zararlılarla mücadele edilmesi sorunu bir ölçüde 

azaltır.



MANGO YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÖRÜLEN 

FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR

Dinlenme : KASIM-OCAK Çiçeklenme : MART -NİSAN Meyve Gelişme : MAYIS - AĞUSTOS



ALTERNAREA   BEARİNG

Birçok mango çeşidi, bir yıl boyunca (bir yıl ) ağır meyve verir, ardından ikinci yılda ( kapalı yıl ) çiçeklenme ve
meyve verme neredeyse yok olur . Bu nedenle, bir yıl içinde yoğun bir meyve verme döngüsü, kapalı yılda zayıf bir meyve
verme ile değişmektedir. Bu durum meyve ağaçlarında iki yılda bir yatak veya alternatif yatak olarak bilinir .

Gelecek yılın çiçek tomurcukları gelişmekte olan meyvelerin çevresinde önceden oluşmuştur. İçinde birinci
aşama meyve gelişmekte olan bitişik tomurcuklarında inhibe eden çiçek oluşumu Gibberellin (GA) gibi hormonlar üretir ve
çiçek sonraki yıl oluşmaz. İkinci döngüde meyvelerin yokluğunda, gelişmekte olan meyvelerin önleyici etkisi yoktur ve ağır
çiçek tomurcuğu oluşumu ve meyve verme gerçekleşir. Yıllık meyve vermenin kolay bir yolu % 50 daldaki çiçekleri / genç
meyveleri çıkarmaktır. Bu, kronik, iki yılda bir taşıyan ağaçlarda her yıl orta düzeyde meyve vermesi ile
sonuçlanacaktır. Paklobutrazol gibi anti-gibberellinlerin uygulanması, yıllık yatıştırmaya neden olur.



MANGO YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HASAT ve  

HASAT SONRASI 

İŞLEMLER



Meyve kabuğu pürüzsüz olmalı

Meyve kabuğunda yeşil renk iyice açılmalı

Meyve sapı kolayca ayrılabilir olmalıdır.

Meyve eti soluk beyazdan sarı renge dönmelidir.

Meyveler zarar görmemelidir.

Hasat kriterleri





Hasat Sonrası Aşamalar

1. Sıralama ve derecelendirme

• Çürük ve hastalıklı meyveleri çıkarmak için
• Fazla olgunlaşmış meyveleri çıkarmak için
• Böcek saldırısına uğrayan meyveleri 
çıkarmak için
• Biçimsiz meyveleri çıkarmak için yıkamadan 
önce sıralama yapılmalıdır



2. Temizleme / Yıkama

AMAÇ

• Yapışan kiri çıkarmak için
• Lateks suşlarını çıkarmak için                
• Varsa yüzey organizmalarını uzaklaştırmak için

ÖNLEMLER
• Suda yıkama, Kuru fırçalama ile temizleme



KURUTMA

Yıkama için diğer kimyasallar

1. Sade su yada içine deterjanlar          
(1 g / litre)katılmış su

2.  Mantar ilaçları antraknoz, sap gibi 
hasat sonrası hastalıkları önlemek için 
çürümeyi bitirmek Benomyl, Prochloraz, 
vb. ilaçlarda suya katılabilir.

ÖNLEMLER

• Fazla yüzey suyu kurutulmalıdır.

• Suyu sık sık değiştirinYIKAMA



İRİLİKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA

Amaç

• Pazarlamayı kolaylaştırır
• Sınıflar fiyatlandırma için temel teşkil eder
• Etkili Tedarikçi ve alıcı iletişimi

Önemli Kriterler

• Boyut ve ağırlık
• Renk ve şekil
• Sağlamlık ve temizlik
• Olgunluk / olgunlaşma

3. Sınıflandırma





SICAK SU UYGULAMASI

AMAÇ

• HASTALIK KONTROLÜ
• BÖCEK İLAÇLAMASI
• DÜZGÜN OLGUNLAŞMA
• YÜZEY KALINTILARININ GİDERİLMESİ

YÖNTEM:

BELİRTİLEN SÜRE BOYUNCA SICAK 
SUYA DALDIRMA

• 50 ° C DE  3-5 DAKİKA













Optimum Sıcaklık

Olgun yeşil mango için 13 ° C (55 ° F)

Kısmen olgunlaşmış ve olgunlaşmış mangolar 
için 10 ° C (50 ° F)

Optimum Bağıl Nem
% 90-95

DEPOLAMA
OLGUNLAŞTIRMA YAPILACAKSA

20 ila 22 ° C'de 12 ila 24 saat 100 ppm etilene maruz kalma 

% 90-95 bağıl nem

mangoların 5-9 gün içinde hızlandırılmış ve daha düzgün 
olgunlaşması



Kontrollü Atmosferlere (CA) 

• Optimum CA % 3-5 O2 ve % 5-8 CO2

• CA olgunlaşmayı geciktirir ve solunumu azaltır

• 13 ° C‘ de (55 ° F) hasat sonrası depolama süresi: 2-4 hafta

CA‘ da : 3-6 hafta (çeşide bağlı)

•% 2'nin altında O2'ye ve / veya % 8'in üzerinde CO2'ye maruz
kalma kabuk renginin solmasına, grimsi et rengine ve aromaya
neden olur



Fizyolojik ve Fiziksel Bozukluklar

• Sap burn

• soğuk zararı

• ısı zararı

• İç et parçalanması

• Yumuşak burun



MANGO YETİŞİTİRİCİLİĞİNDE 

GÖRÜLEN BAZI FUNGAL 

HASTALIKLAR



ANTRAKNOZ ANTRAKNOZ

ANTRAKNOZ ANTRAKNOZ

Antraknoz yaprak yüzeyine dağılmış 

değişken büyüklükte oval veya düzensiz 

kahverengi ile koyu kahverengi lekeler 

olarak görünür. 

Enfekte yapraklar genellikle ‘saçma deliği’ 

görünümü oluşturur. 

Genç dalların ucu yukarıdan aşağıya 

doğru kurur.

Çiçek yanıklığı, meyve kümesini ve 

sonuçta verimi etkilediğinden, bu hastalığın 

en yıkıcı aşamasıdır. 

ANTRAKNOZ (Colletotrichum gleosporioides) 



ANTRAKNOZ ANTRAKNOZ

ANTRAKNOZ ANTRAKNOZ

Antraknoz,  meyve yüzeylerinde büyük 

düzensiz lekeler oluştururlar daha 

sonrasında tüm meyveyi kaplarlar.

Noktalar büyük derin çatlaklara oluşturur, 

meyvenin derinlerine nüfuz eder ve 

çürümeye neden olur. 

ANTRAKNOZ (Colletotrichum gleosporioides) 



Meyve bahçesinde bulunan hastalıklı yapraklar, dallar ve
meyveler toplanıp bahçeden uzaklaştırılmalı ve yakılmalıdır.

Hastalığın çiçeklenmede ofzineb (% 0.2) veya Bordo bulamacı 
ile hasat edilene kadar iki kez ilaçlanabilir. 

Microp, Fycol, Blitox, Dithane veya Blizene, Captan, Blitox ve 
Difolatan ve Benomyl

Bakır oksiklorür (% 0.2) + zineb (% 0.2), meyveler bezelye 
büyüklüğündeyken karbendazim (% 0.3), zineb (% 0.2) 
antraknoz enfeksiyonunu azalttığı bildirilmiştir. 

Güney Afrika'da % 20 çiçeklenmede kontrollü olarak 
offlusilazol veya pirazofosları aktif maddeleri kullanıldığında 
hastalığın kontrol altına alındığı rapor edilmiştir.

MÜCADELESİ



MİLDİYÖ (1) MİLDİYÖ (2)

MİLDİYÖ (3) MİLDİYÖ (4)

Beyazımsı gri miselyum atkıları başlangıçta çiçekler (çiçekler ve 

çiçek tomurcukları) üzerinde görünür. (1)

Daha sonra, fungus meyvelere yapraklara ve sürgünlere yayılır. 

(2)

Tüm yüzey, zincirler halinde taşınan kondia adı verilen 

milyonlarca spordan oluşan toz halinde bir madde ile kaplıdır. (3)

Mildiyö patojeni mango çiçeklerine saldırır ve dökülmelerine 

neden olur. 

Etkilenen çiçekler açılmaz ve erken dökülebilir.

Genç meyveler tamamen misellerle kaplıdır. 

Meyve büyüdüğünde, enfekte bölgedeki epidermisi çatlar ve 

mantar dokuları oluşur, kabuk kenarlarında morumsu kahverengi 

leke alanları görülür. 

Bu meyveler erken düşer ve bazıları bezelye büyüklüğüne 

ulaşana kadar ağaçta kalabilir.

MİLDİYÖ  (Oidium mangiferae) 



Mango yetiştiriciliği için sıcak, kuru alanlar seçilmelidir.

Mümkünse, çiçeklenme mevsiminde sürekli yağmur yağan 
alanlardan kaçınılmalıdır.

Bitkiler arasındaki hava dolaşımını iyileştirmek için budama 
yapılmalıdır.

Düşen bitki artıkları toplanır ve yok edilmelidir

Ciddi enfekte olan çiçek salkımları kesilerek 
uzaklaştırılmalıdır.

MÜCADELESİ



MANGO YETİŞİTİRİCİLİĞİNDE                              

GÖRÜLEN  BAZI  ZARARLILAR



MÜCADELESİ

Hazneli böcek

• Yaprak ve salkımlardan özü emer
• Yüksek yoğunluklu olduğunda  meyve 
bahçesinde daha ciddi hasar yapar.
• Kontrol için Aralık ortasından Ocak 
sonuna kadar çiçeklenme öncesi uygun 
ilaçlarla sprey yapılır.



UNLU BİT

• Dişi böceklerin nimfleri, salkımlardan ve 
yapraklardan özsu emer

• Şubat ayında ağaca tırmanırlar ve Mayıs ayına 
kadar orada beslenirler; daha sonra sıcaklık 
yükseldikçe aşağı inerler ve Topraktaki 
çatlaklara sığınak bulur ve orada ölür.

• Dişi, gelecek yıl yumurtadan çıkan ve yine 
hasara neden olan yumurtalarla doldurulur.



MÜCADELESİ

Kasım-Aralık aylarında yumurtaların
imhası,

Ağaç üzerinde sürünmelerini önlemek için 
ana gövdeye kaygan ve yapışkan bantlar 
koyulması

böcek aktivitesinin çeşitli aşamalarında
böcek ilaçlarının uygulanması uygundur



PASSİFLORA 

 YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Dr. Banu DAL 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 



• Passiflora (Passiflora edulis L.), 
yurt dışında tanınan ve oldukça 
sevilen, farklı kullanım alanları 
olan tropik bir meyve türüdür.  

• Ülkemizde passiflora «gösterişli 
çiçekleri» nedeniyle peyzaj 
düzenlemelerinde süs bitkisi 
olarak kullanılmakta genellikle 
“çarkıfelek” veya “saat çiçeği” 
olarak adlandırılmaktadır. 

Dr. Banu DAL 



 SİSTEMATİĞİ 

 

• Alem: Plantae 

• Şube:Magnoliophyta 

• Sınıf:Magnoliopsida 

• Takım:Violales 

• Familya: Passifloraceae 

• Cins:Passiflora 

• Tür: Passiflora edulis 
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ANAVATANI VE ÜRETİM ALANLARI:  

 

Anavatanı Güney Amerika olup, hem tropik ve hem 

de subtropiklerde yetiştiriciliği yapılabilen bir 

türdür.  

 

Dünyada passiflora yetiştiriciliğinde, Brezilya ilk 

sırada yer almaktadır. Brezilya’yı Peru, Venezuela, 

Güney Afrika, Kolombiya, Sri Lanka ve Avustralya 

izlemektedir.  

 

 

Dr. Banu DAL 



• Günümüzde passiflora yetiştiriciliği tropik iklimden 
subtropik iklime doğru (Florida, Porto Rico, Hawai, 
Guam ve Samoa’ya kadar) yayılım göstermektedir. 
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• Passiflora cinsi içerisinde yaklaşık 500 adet tür 
bulunmaktadır.  

• Passiflora edulis, Passiflora incarnata, Passiflora coccinea, 
Passiflora nitida, Passiflora vitifolia, Passiflora caerulea, 
Passiflora crenata, Passiflora favardensis, Passiflora 
laurifolia bu türlerden bazılarıdır.  
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• Yenilebilir meyveye sahip ve ticari önemi olanlar 
içerisinde en yaygın olanı ise Passiflora edulis’tir.  

• Passiflora edulis’in mor (Passiflora edulis Sims. f. 
Edulis) ve sarı meyveli (P.edulis f. flavicarpa) 
formları mevcuttur.  
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• Passiflora edulis Sims. f. Edulis 
Brezilya’dan Paraguay’a ve kuzey 
Arjantin’e kadar doğal olarak 
yayılım göstermekte ve 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

 

•  Passiflora edulis Sims. f. Edulis 
yetiştiriciliği subtropik  koşullar 
için daha uygundur.  
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• P.edulis f. flavicarpa ise 
Brezilya’nın Amazon bölgesinin 
yerli bitkisi olup yaygın 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

• Tropik bölgelerde yetiştiriciliğe 
daha uygundur. 
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Passiflora 

  BİTKİ YAPISI:  

• Passiflora, çok yıllık,  sarmaşık formlu, tırmanıcı, odunsu yapılı 
bir bitkidir.  

• Kökleri çok derine inmemektedir ancak geniş yan köklere 
sahiptir.  
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• Genellikle tek gövdeli 
yetiştirilmesi tavsiye edilmektedir.  

• Herdemyeşildir ancak kuraklık 
durumunda yaprak dökebilirler. 

•  Bitkilerin ömrü 3 - 6 yıl  

   arasındadır. 
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• YAPRAK YAPISI:  

• Olgun ağaçlarda 3 loblu yapraklar bulunur. 
Yaprak kenarları testere dişlidir.  

 

• Çeşitlere göre değişmekle birlikte yaprakların 
boyu 5-11cm, eni ise 4-10 cm arasındadır.  

• Yaprak koltuğunda tek çiçek   oluşturmaktadır.  
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• ÇİÇEK YAPISI:   

• Genellikle 5-7 cm uzunluğundadır. Çiçekler 5 adet yeşil- 
beyaz renkli çanak yaprak ve 5-9 adet beyaz renkli taç 
yapraktan oluşmaktadır. 
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•  Genellikle passiflora yılda iki kez çiçeklenmekte ve 
meyve vermektedir. Bu durum tür, çeşit özelliği, 
yetiştirme şartları ve iklime bağlı değişim 
gösterebilmektedir.  
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• Bölgemiz koşullarında 
çiçeklenme ilkbahar ve 
sonbahar olmak üzere 2 
dönemde gerçekleşmektedir. 
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• Bitkiler genellikle çiçeklenme 
veya meyve vermeye 2. yılda 
başlarlar.  

• P.edulis f. flavicarpa,  erkek ve 
dişi organın her ikisine sahip 
olmakla birlikte kendine kısırdır. 
Tozlanma için arıya (Xylocopa 
spp) veya elle tozlamaya ihtiyaç 
duyarlar.  
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• Passiflora edulis Sims. f. 
Edulis çiçekleri kendi 
kendilerini dölleyebilir 
özelliktedir.  
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• MEYVE ÖZELLİKLERİ:  

• Meyve yapısı oval veya yuvarlak şekilli, mor veya sarı 
renklerinde olup, çeşitlere göre çapları 4-7 cm arasındadır.   
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• Meyve içerisinde çok sayıda 
tohum ve meyve suyu 
bulunmaktadır. Tohumları, sarı-
turuncu renkli olup, aromatik 
meyve suyu keseleriyle 
çevrilidir.  
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• SICAKLIK  

• Subtropik koşullarda Passiflora edulis Sims. f. Edulis yetişticiliği daha 
uygundur.  

• Passiflora bitkisi için en ideal gelişme sıcaklığı 21-25oC’dir.  

• 15 ile 28 °C  arasında başarıyla yetiştirilebilmektedir. 

•  Buna rağmen 18°C ile 35°C arasındaki sıcaklıklarda yetiştirilmektedir 
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• İKLİM İSTEKLERİ: 



• TOPRAK İSTEKLERİ:  

• Organik bakımdan zengin, 

• İyi drene olabilen 

• Kumlu-tınlı ve hafif asit yapılı,  

• pH’sı 6.5-7.5 arasında değişen topraklarda 
yetiştirilmektedir 

• Toprak tuzluluğuna karşı hassastır.  
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• DİKİM ARALIĞI: 3x2,5m veya 3x4m 
genellikle tercih edilmekte,  

• Arazinin yapısı, çeşit farklılığı  gibi 
özelliklere göre bu durum 
değişebilmektedir. 
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• SULAMA:  

• Yıllık 1000-1200mm yağış alan 
yerlerde yetiştiriciliği 
yapılmaktadır.  

 

• Passiflorada yıllık yağışın en az 
900 mm olması gerekmektedir.   

• Damla sulama tercih edilmektedir 
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• YETİŞTİRME SİSTEMİ:  

• Sarılıcı ve tırmanıcı bir yapıya sahip olduğu için 
asmalarda olduğu gibi telli terbiye, çardak, pergola, 
kamelya gibi destek sistemine ihtiyaç duymaktadır.  
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• Havalanma ve güneş görebilme açısından yetiştirme 
sistemi önemlidir. Amaca göre baştan seçim 
yapılarak destek sistemi tesis edilmelidir.  
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• ÇOĞALTMA:  

• Passiflorada fidan üretimi için çoğaltma; çelik, aşı, 
hava daldırması, doku kültürü gibi vejetatif 
yöntemlerle yapılabilmektedir.  

• Vejetatif olarak çoğaltılan bireyler alındıkları anaç 
bitkinin birebir tüm özelliklerini gösterirler.  
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ÇELİKLE ÇOĞALTMA 

• Çelikle çoğaltmada odunsu çelikler 
kullanılmaktadır. Bu amaçla 
çelikler 3-4 boğumlu alınır. 

• Su kaybını önlemek ve canlı bitki 
oranını artırmak amacıyla sisleme 
serasında perlit içeren ortamlarda 
çelikler köklenmeye bırakılır . 
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TOHUMLA ÇOĞALTMA 

• Passiflora tohum ile rahatlıkla çoğaltılabilmektedir. 
Ancak ticari yetiştiricilik düşünülüyorsa ve kapama 
bahçe kurulacaksa adına doğru, çeşidi belli fidanlar 
tercih edilmelidir.  

• Tohumdan çoğaltılan bitkilerde açılma olacağı için bir 
örnek olmayabilir ve çeşit özelliği farklı olacaktır.  
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BUDAMA 
 

• Şekil budaması amacıyla ana lider dallar 
tellere yatırılır ve meyve veren yanlar 
serbestçe sarkacak şekilde dağıtılır. Yan 
dallar zemin seviyesine eriştiğinde kesim 
yapılmaktadır.  

• Hasattan sonra yaşlı, kurumuş dallar ile 
hasar görmüş dallar uzaklaştırılmalıdır. 
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HASTALIK ZARARLI DURUMU 

• Ülkemizde tespit edilmiş ve rapor  

  edilen hastalık, zararlı bulunmamaktadır. 

• Alternaria, Fusarium, Phytophthora ise 
yetiştirildiği ülkelerde görülebilen 
hastalıklarıdır. 

•  Passiflora edulis Sims. f. Edulis 
nematoda karşı hassas iken P.edulis f. 
Flavicarpa nematoda karşı daha 
dayanıklıdır . 
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Mücadele 

• En önemli mücadele yöntemi: koruyucu önlemlerdir. Üretim 
materyalleri sağlıklı bitkilerden alınmalıdır. 

• Yeni dikim ve fidanlıklar için hastalık ile daha önce bulaşık 
alanlardan kaçınılmalıdır.  

• Kötü drene edilmiş topraklardan kaçınılmalı, aşırı sulama 
yapılmamalı ve su stresini önlemek için dikkatli sulama 
yapılmalıdır (Damla sulama sistemi tercih edilmelidir). 

• Bitki gövde ve köklerinin yaralanması engellenmelidir. 

• Yabancı otların  kontrolü önerilmektedir.  

• Biyolojik mücadele Predatör (avcı 

 böcek) kullanımı tavsiye edilmektedir.  
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TÜKETİM VE 
DEĞERLENDİRME       ŞEKLİ: 

•  Passiflora besin değeri yüksek 
olması nedeni ile taze tüketim, 
meyve suyu, tatlı, dondurma, 
çikolata, şeker ve meyve 
salatalarında kullanılmaktadır. 
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SOĞUKTA DEPOLAMA 

• 10 °C de 3 hafta 

• 7°C de 1hafta 

• %85-90 oransal nem koşullarında 
depolanmaktadır. 
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DİĞER KULLANIM ALANLARI 

• Posası, sığır beslenmesinde yem olarak 
kullanılmaktadır. Yem sanayisinde 
hammadde olarak kullanılabilir. 

• Brezilya’da çiçekleri astım, bronşit ve 
boğmacaya karşı kullanılmaktadır. 

• Bitkisi halk arasında idrar söktürücü ve 
üriner enfeksiyon tedavisinde 
kullanılmaktadır.  
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• Sarı meyveli (P.edulis f. flavicarpa) formları daha 
asitli olup meyve suyu sanayisinde kullanılmaktadır. 
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• Passiflora incarnata L. içerdiği ‘passiflorine’ 
glikozidi, yatıştırıcı ve sakinleştirici olarak 
Avrupa’da özellikle eczacılık alanında 
kullanılmaktadır. 
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ÇEŞİTLERİ: 

• Passiflora edulis Sims. f. Edulis;  

• Possum purple, Black Knight, Edgehill, Frederick, Kahuna, Paul Ecke, 
Purple Giant, Red Rover 

•   

• P.edulis f. flavicarpa; Sweet sunrise,  

  Brazilian Golden, Golden Giant 
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• Possum purple çeşidi (Passiflora edulis Sims. f. 
edulis) BATEM adına tescil ettirilmiş olup 
ülkemizin ilk tescilli passiflora çeşidi olmaya hak 
kazanmıştır 
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• Antalya valiliğinin desteği ile Batı 
Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
(BATEM), Antalya İl Gıda Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ve Akdeniz 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ortaklığında 
bir proje yürütülmüştür. 

• Passiflora proje kapsamında ülkemize 
getirilmiş ve Antalya’nın Gazipaşa 
(Macar, Yakacık) ve Alanya (Türkler) 
lokasyonlarında adaptasyon parselleri 
kurulmuştur.  

PROJE 
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• Çalışmada verim, kalite, erken 
meyveye yatma, çoğaltma 
kolaylığı ve pazarlama açısından 
passiflora ön plana çıkmıştır. 

• Proje kapsamında passiflorada 
“Possum purple (mor meyveli 
form) ve Sweet sunrise” (sarı 
meyveli form) çeşitleri ile 
çalışılmıştır.  

 

Proje bulguları: 
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• Lokasyonlarda deneme süresince soğuk zararı ile 
karşılaşılmamıştır. 

• ‘Possum Purple’  çeşidinde yaz ve kış ayları olmak 
üzere yılda iki defa ürün alınmıştır. 

Proje bulguları: 
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LONGAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

Dr. Banu DAL 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

ANTALYA 



• Longan (Dimocarpus longan Lour) Sapindaceae familyasının 
subtropik bir üyesidir  

• Lychee (litchi) ile benzerlik göstermektedir.  
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• Longan yetiştirildiği yerlerde lungan, 
ejderhanın gözü veya göz küresi olarak 
bilinmektedir.  

• İngilizcede “ lungan”, “dragon eye”; 
İspanyolcada “ mamoncillo chino”, “longana”; 
Malezya ve Endonezya’da “ leng keng”; 
“Thai-lam yai”, Küba'da “mamoncillo chino”, 
"lychee'nin küçük kardeşi" veya li-chihnu, 
"lychee'nin kölesi" olarak anılmaktadır  
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• Menşei 

• Myanmar (Burma), güney Çin, güneybatı Hindistan, 
Sri Lanka, Güneydoğu Asya 
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• Yetiştirildiği yerler ve dağılımı 

• Tayland, Tayvan, Çin, Kamboçya, Mayanmar, 
Hindistan, Laos, Vietnam, ABD (Florida ve 
Hawaii), Avustralya-Queensland, Kenya, Orta 
ve Güney Amerika ülkeleri ve Güney 
Afrika’da yetiştirilmektedir 



• Bitki yapısı 

• Longan, herdem yeşil olup, genellikle dik, 
9-12 m boyunda ve 14m. genişliğinde, 
gövdesi yaklaşık 75 cm kalınlığında ve 
uzun, yayılan, hafif sarkık, bir ağaç 
yapısına sahiptir 
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• Yaprak yapısı 

• Longan eliptik, oval-dikdörtgen veya mızrak şeklinde,  

• Ortalama 10-20 cm uzunluğunda 

• 3,5-5 cm genişliğinde derimsi, parlak yeşil,  

  çok az tüylü, keskin uçlu yapraklara sahiptir  
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• Çiçek yapısı 

• Çiçekler, 30-50 cm uzunluğunda, simetrik, 
yapraksız salkımlar üzerinde oluşmaktadır. 

• Çiçekleri soluk sarı renkte, 5-6 adet taç yapraklı 
olup tüylü saplara sahiptir  
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• Meyve yapısı 

• Meyveler salkımlar üzerinde oluşur   

• Meyveler çeşitlere göre değişmekle birlikte yaklaşık 
1.25-2.5 cm çapındadır  

• Meyve kabuğu, sarı-kahverengi ile açık kırmızımsı-
kahverengi renkli ve pürüzlü yapılıdır. 

•  Meyve eti,  zamklı, beyazımsı, yarı saydam ve 
tatlıdır  
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• Longan, tropik iklimlere ve don görülmeyen kış dönemine 
sahip subtropik alanlara iyi adapte olmuş bir türdür.  
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• Sulama  

• Yağış isteği: 1000-1500mm yıllık yağış 

• Longan yetiştiriciliğinde verimi kontrol etmek ve kaliteli meyve 
elde etmek için, çiçek salkımlarının ortaya çıktığı andan itibaren 
hasat dönemine kadar olan dönemde sulama gereklidir.  

 

Dr. Banu DAL 



• Toprak yapısı  

• Longan derin, iyi drene edilmiş,  

• Verimli topraklarda 

•  5.5 ila 6.0 pH aralığında  

• Düşük tuzluluk koşullarında iyi gelişim göstermektedir. 
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• Dikim aralığı 

  

• Dikim aralığı olarak 6x7m, 7x7m tercih  

 tercih  edilebilmektedir  
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• Çeşitler  

• Çok sayıda longan çeşidi bulunmakla birlikte, dünya 
çapında ticari olarak yaklaşık 40 adedi yetiştirilmektedir. 

• 'Kohala, 'Edau' ('Daw'), 'Diamond River', 'Chompoo', 'Haew' 
,'Biew Kiew' , Dagelman, Chuliang, Shixia, Wuyuan, Fuyan, 
Wulongling, Dang, Baidum, Talub Nak, Phetsakon, Fengko, 
Chingko, Longnhan, Tieuhue, Longhungyen, Egami, Kay 
Sweeney, Ponyai, Si Chompo bilinen çeşitlerden bazılarıdır  
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• Hasat zamanı  

• Çiçeklenmeden hasada kadar geçen süre çeşitlere 
göre değişmekle birlikte genellikle 5-7 ay 
arasındadır.  

• Antalya Gazipaşa koşullarında Temmuz sonu-
Ağustos ayları yaklaşık olgunluk zamanıdır  

Dr. Banu DAL 



• Çoğaltma  

• Longan, tohumla çoğaltılabilmekte ancak açılma meydana gelmekte 
çeşit özelliğini taşımayan meyveler oluşmaktadır.  

• Vejetatif çoğaltma yöntemleri tercih edilmelidir.  

• Vejetatif çoğaltma yöntemlerinden “hava daldırma, aşılama” 
yöntemleri ile longan çoğaltılabilmektedir.  
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Dünya genelinde en başarılı vejetatif çoğaltma yöntemi “hava 

daldırma” uygulamasıdır.  

Bu yöntemle çoğaltıldığında meyve vermeye daha kısa sürede 

başlamaktadır  



• Depolama  

• Meyveler 5ºC ve 7ºCde %90 oransal nemde 5 hafta 

  muhafaza  edilebilmektedir 
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Bitki Sağlığı - Mücadele 

• Ülkemizde longan yetiştirilen alanlarda tespit edilen ve rapor edilmiş  hastalık ve zararlı 
bulunmamaktadır. 

• Bitki korumada en önemli mücadele yöntemi: koruyucu önlemlerdir.  

• Üretim materyalleri sağlıklı bitkilerden alınmalıdır. 

• Yeni dikimlerde hastalık ile bulaşık alanlardan kaçınılmalıdır.  

• Kötü drene edilmiş topraklardan kaçınılmalı, aşırı sulama yapılmamalı ve su stresini 
önlemek için fizyolojik dönemlere uygun sulama yapılmalıdır  

• Bitki gövde ve köklerinin yaralanması engellenmelidir. 

• Yabancı otların  kontrolü önerilmektedir.  

• Analiz yaptırmadan rastgele gübre verilmemeli 

• Yeni tesis edilen bahçe, sera vb. toprağının ve üretim materyalinin nematodla bulaşık 
olmamasına dikkat edilmelidir. 

 

 

Dr. Banu DAL 



 

• Proje 

• Antalya Valiliğinin desteğiyle Batı Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü (BATEM), İl Tarım Orman 
Müdürlüğü, ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 
ortaklaşa yürüttüğü proje çalışmasında longan ülkemize 
getirildi 

• Gazipaşa’ da mikroklima alanları temsil eden (Macar ve 
Yakacık lokasyonlarında), üretici bahçelerinde adaptasyon 
parselleri kuruldu.  
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• Dikimden sonra;  

• Bitkilerde büyüme ve gelişme  

• Meyveye yatma durumu 

• Ekolojik koşullardan etkilenme  

• Fenolojik gözlemler  

• Morfolojik ölçümler (bitki boyu, gövde çapı, yaprak eni ve boyu) 

• Hasat zamanı tayini 

• Pomolojik özelliklere ait ölçüm ve analizler 

• Pazarlama ve damak tadına uygunluk durumları belirlenmiştir.  

 

Dr. Banu DAL Dr. Banu DAL 



• Kohola çeşidi BATEM adına tescil edilerek ülkemiz tarımına 
kazandırılmıştır.  

Dr. Banu DAL 





Pitaya Yetiştiriciliği 

 

Dr. Banu DAL 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 



CACTACEAE (kaktüsgiller) 
familyasında yer alan Pitaya  
(Hylocereus sp ), meyvesi tüketilebilen 
kaktüs türlerindendir.  
 
Tropik iklim koşullarında pitaya bitkileri 
açıkta yetiştirilmektedir.  
Subtropik koşullarda ise bazı mikroklima 
alanlarda ve örtüaltında yetiştiriciliği de 
mümkündür 
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Ülkemizde ejder meyvesi (dragon fruit) ve pitaya olarak 
tanınan bu meyve, değişik ülkelerde farklı isimlerle 
anılmaktadır  
  
Örneğin Guitaemala'da “ pitahaya de cardón”, Meksika'da 
“pitahaya roja ve pitahaya blanca”, İspanya’da “pitaya, 
pitajaya, pitahaya”, Latin Amerika'da “çilek armudu” 
(strawberry pear), Güneydoğu Asya'da “dragon fruit” (ejder 
meyvesi), Hawaii'de “päniniokapunahou veya päpipi pua” 
isimleriyle bilinmektedir.  
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Pitaya, dünyada meyve olarak 

tüketiminin yanısıra oldukça 

gösterişli, büyük beyaz çiçeklere 

sahip olması nedeniyle süs bitkisi 

olarak yaygın kullanım alanı 

bulmuştur.  

Çiçeklerinin güzelliği nedeniyle 

bazı ülkelerde “Soylu Kadın” veya 

“Gecenin Kraliçesi” olarak 

adlandırılmaktadır.  

Dr. Banu DAL 
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Orjin 

Pitaya, Meksika, Orta ve Güney 

Amerika kökenlidir. 
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• BİTKİ YAPISI 

• Gövde özellikleri 

• Pitaya hızlı büyüyen, çok yıllık, genellikle 3 kenarlı ,yeşil 
renkli, etli yapılı, çok dallı gövde yapısına sahiptir.  

• Pitaya, gövdesinde havai kökler oluşturmaktadır. 

Dr. Banu DAL 



 

• Çiçek Yapısı 

• Pitaya beyaz renkte taç yapraklı, 
hermafrodit, büyük çiçeklere sahiptir.  
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• Bazı çeşitler kendine uyuşmazlık 
gösterdiği için kendi kendine 
meyve oluşturma yeteneğine 
sahip olmayabilir.  

• Bu çeşitlerde meyve oluşumu için 
çapraz tozlama gerekmektedir.  

• Bu amaçla tozlayıcı çeşit 
bulundurmak (karışık çeşitlerle 
dikim yapmak) ve elle tozlama 
yapılması önerilmektedir.  

Dr. Banu DAL 



• Elle tozlama işlemi kendine verimli 
çeşitlerde bile meyve iriliğini artırdığı için 
tercih edilmektedir. 

 

• Doğal tozlananlarda sabahları tozlanmada 
arılar, böcekler, geceleri yarasa ve bazı 
büyük kelebek türleri görev almaktadır. 
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• Meyve yapısı:  

• Meyve kabuğu rengi, meyve eti rengi, meyve ağırlığı, meyve 
uzunluğu gibi özellikler çeşitlere göre farklılık 
göstermektedir. 

•  Meyve eti ve meyve kabuğu kırmızı veya pembe renkli, 
meyve kabuğu kırmızı veya pembe olup meyve eti beyaz 
olan, meyve kabuğu sarı renkli meyve eti beyaz renkli olan 
çeşitler mevcuttur.  
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• Meyvelerin ağırlığı çeşitlere göre 
150 ile 600 g arasında 
değişebilmektedir.  

• Pitaya meyvesi içerisinde çok 
sayıda, küçük yenilebilir 
tohumlar mevcuttur.  

• Hoş görüntüsü nedeniyle tatlı 
sunumlarında görsel amaçlı da 
kullanılmaktadır. 

 Dr. Banu DAL 
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Pitaya tropik iklime sahip olan veya don 

tehlikesi olmayan suptropik iklimlerde, özel 

mikroklima bölgelerinde yetiştirilmektedir.  

 

Optimum sıcaklık isteği 18-25 oC aralığıdır.  

 

Rakım:0-1700m 

Dr. Banu DAL 

İklim İstekleri 



• Düşük sıcaklığın yanısıra yaz 
aylarında yüksek sıcaklıklar bitkiye 
zarar verebilmektedir.  

• 40°C ve üzerindeki sıcaklıklarda 
gövdede zararlanmalar 
görülebilmektedir  

 

• Güneşin zararlı etkilerinden 
korumak için bitkilerin üzerine 
“gölgeleme tülü” çekilmesi 
önerilmektedir  

 

Dr. Banu DAL 
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Toprak isteği 

Kumlu-tınlı yapılı,  

pH 5.5-6.5 aralığında,  

İyi drenajlı topraklarda daha iyi gelişim gösterir 
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• Yağış  ve sulama isteği 

• 500-1500mm/yıl 

• Pitaya bitkisi, yüzeysel bir kök yapısına sahiptir. 

• Sulamada damla sulama yöntemi  

   kullanılır 

   Yeni dikilen tesislerde kök boğazı  

   çürüklerini önlemek için aşırı  

   sulamadan kaçınılmalıdır. 
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• Çoğaltma yöntemi 

• Tohumla çoğaltılabilmekte ancak genetik açılma 
olmaktadır.  

• Ticari olarak düşünülen tesislerde çoğaltma, 
vegetatif yöntemlerden olan “çelikle çoğaltma” 
yöntemiyle  yapılmalıdır.  

• Bu yöntemle bir örnek, adına doğru, sertifikalı 
fidanlarla tesis kurulumu gerçekleştirilmelidir.  
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• Dikim Aralığı: 

• S.ü: 2-3m  

• S.a:3-4m  
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• Terbiye sistemi  

• Pitaya bitkisi, yapısı gereği terbiye 
(destek) sistemine ihtiyaç duymaktadır.  

• Pitaya sürgünleri, bir yıl içinde 5 m'ye 
kadar uzayabilmektedir. 

• Bitki geliştikçe ağırlığı artmaktadır. 

• İyi gelişmiş bir bitkinin ağırlığı 40-50 kg’ı 
bulabilmektedir. Yetiştiricilikte mutlaka 
destek sistemi tesis edilmelidir. 
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• Terbiye sisteminde beton direkler ve 
bu direklerin üzerine çekilen teller 
ile bitki formu desteklenmektedir.  

• Terbiye sisteminde, bitkiler bu 
direklere yerleştirilen düzenek 
(çember vb.) üzerinden 
taçlandırılmaktadır.  
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• Yetiştiriciliği yapılan çeşitlerden bazıları 

• Bloody Mary, Cosmic Charlie, Vietnamese Jaina, American 
Beauty, Red Jaina, Purple Haze, Delight,Costa Rican Sunset, 
Dark star, Neitzel, Alice, Lake Atitlan, Makispua,Guyute, 
Harpua, L.A.Women, Neitzl, Seoul Kitchen, David Bowie, 
Natural Mystic, Yellow dragon fruit, Physical Graffiti, 
Thompson  
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• Hasattan sonra depolama koşulları 

• Pitaya meyveleri hasat edildikten sonra 14oC 
sıcaklıkta yaklaşık 2 hafta süresince ve 20oC’de 
(oda sıcaklığı koşullarında)  yaklaşık olarak 1 hafta 
depolanabilmektedir (Nerd vd., 1999).  

 

Dr. Banu DAL 



• Diğer kullanımları 

• Pitaya taze tüketiminin yanısıra birçok 
üründe gıda boya maddesi olarak, 
meyveli buzlarda, meyve şerbetlerinde, 
meyveli süt ve yoğurtlarda, tatlı 
sunumlarında , şekerleme ve pasta 
yapımında kullanılmaktadır. 

• Bağışıklık sistemini güçlendirici 
olduğu  ve şeker hastalığının 
tedavisinde kullanıldığı ile kaynaklar 
mevcuttur.  
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Bitki Sağlığı - Mücadele 

• Ülkemizde pitaya yetiştirilen alanlarda tespit edilen ve rapor 
edilmiş  hastalık ve zararlı bulunmamaktadır. 

• Bitki korumada en önemli mücadele yöntemi: koruyucu 
önlemlerdir.  

• Üretim materyalleri sağlıklı bitkilerden alınmalıdır. 

• Yeni dikimlerde hastalık ile bulaşık alanlardan kaçınılmalıdır.  

• Kötü drene edilmiş topraklardan kaçınılmalı, aşırı sulama 
yapılmamalı ve su stresini önlemek için fizyolojik dönemlere 
uygun sulama yapılmalıdır (Damla sulama sistemi tercih 
edilmelidir). 

• Bitki gövde ve köklerinin yaralanması engellenmelidir. 

• Yabancı otların  kontrolü önerilmektedir.  
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  Alternatif tıp alanında kullanımı 

• Meyve kabuğu, meyve eti,  bakteri, 
mantar ve virüsler dahil olmak 
üzere enfeksiyonlara karşı 
bağışıklık artırıcı olarak 
kullanılmaktadır. 

• Bunun yanısıra diyabet, obezite, 
hiperlipidemi, kardiyovasküler  
hastalıklar,  kanser gibi hastalıklara 
karşı  etkili biyolojik aktiviteye 
sahiptir.  



• Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM, İl Tarım Orman 
Müdürlüğü, ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ortaklaşa 
yürüttüğü proje çalışmasında pitaya ülkemize getirilmiş ve Gazipaşa’ da 
mikroklima alanları temsil eden üretici bahçelerinde adaptasyon 
parselleri kurulmuştur.  

• Çalışmada; 

• Bloody Mary’  

• ‘Cosmic Charlie’ olmak üzere iki farklı çeşit kullanılmıştır.  

 

Proje 
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• Dikimden sonra;  

• Bitkilerde büyüme ve gelişme  

• Meyveye yatma durumu 

• Ekolojik koşullardan etkilenme  

• Fenolojik gözlemler  

• Morfolojik ölçümler (bitki boyu, gövde çapı, yaprak eni ve boyu) 

• Hasat zamanı tayini 

• Pomolojik özelliklere ait ölçüm ve analizler 

• Pazarlama ve damak tadına uygunluk durumları belirlenmiştir.  
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• Bloody Mary ve Cosmic Charlie çeşitleri BATEM 
adına tescil ettirilmiş olup ülkemizin ilk tescilli 
pitaya çeşitleridir. 
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