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EDİTÖRDEN

TARIMSAL YAYIM NEDEN ÖNEMLİDİR
Tarımsal yayım ‘Çiftçilere eğitim yoluyla tarımsal üretim şekilleri ve tekniklerinin geliştirilmesinde, üretimde etkinliğin ve tarımsal gelirin artırılmasında, hayat standartlarının iyileştirilmesinde, kırsal hayatın sosyal ve eğitim seviyesinin yükseltilmesinde
yardımcı olan bir sistem’ olarak tanımlamaktadır.

Erdem BAĞCI
Editör

Aslında bu tanım oldukça geniş ve kapsamlıdır.
Tarımsal olarak çiftçilerin yaşadığı, faaliyet gösterdiği tüm alanlar, tarımsal yayımın
konusuna dahildir. Çiftçi ile direkt görüşmelerin yanında, çiftçi eğitim, yardımlaşma,
bilgilendirme, demonstrasyon çalışmaları da tarımsal yayım sistemi içinde ele alınmıştır.
Çiftçilere, ürünlerin verimliliğinin artırılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi;
yeni tarımsal üretim metotlarının benimsetilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin sağlanması’ tarımsal yayımın en önemli amaçlarından. Çiftçi eğitimi ve yayım, mevcut
kaynaklardan daha etkin yararlanılması amacıyla, enformasyon, bilgi ve becerilerin
çiftçilere iletilmesini hedefler
Tarımsal yayım bazı hizmetlerin (fikir, teknoloji, öneri, enformasyon, bilgi ve beceri)
sağlanması veya transferi olarak düşünülmektedir. Yayım çalışması bunların sağlanması ile başlamaktadır. Sağlanan hizmetlerin genellikle yeni ve çiftçilere uygun olması gerektirmektedir.
Tarımsal yayım çalışmasının amaçları şöyle sıralayabiliriz.
• Çiftçilere durumlarını analiz etmekte yardımcı olmak,
• Bu analiz sonucu belirlenen problemler ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini görmeleri konusunda çiftçiye yardım etmek
• Çiftçinin yeni bilgi ve yetenekler kazanmasına yardımcı olmak,
• Doğru tercihler yapabilmeleri konusunda yardımcı olmak,
• Çiftçilere fikir oluşturma, karar verme ve yapacağı uygulamaları izleme ve değerlendirme yeteneği kazandırma konusunda yardımcı olmak,
• Çiftçileri yeni ve modern tarımsal sistemlere geçmeleri konusunda motive etmek,
• Çiftçiye gelecekte karşılaşacağı problemleri çözebilmesi, doğru kararlar verebilmesi
için gerekli yetenekleri kazandırmak.
Bunlardan hareketle bizlerde çiftçi eğitim ve yayım faaliyetleri ile bilgi aktarım ve enformasyon çalışmaları kapsamında, tv ve radyo programları, basılı ve görsel yayınlar,
daha bir çok faaliyetler ile bu çalışmaların ilgili yerlere, tarım sektörü paydaşlarına duyurulması, daha geniş kitlelere aktarılması konusunda çalışmalar yapmaktayız.
Elinize aldığınız Kahramanmaraş’ta Tarım ve Yaşam’ dergisi ile bu bilgi aktarımını bir
nebze sağladığımızı düşünüyoruz.
Bu dergiyi okurken bir sonraki sayısın merakla beklemeniz ve bu derginin içerisinde bende varım demeniz dileği ile.
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ÖNSÖZ

TARIMDA DAHA İYİYE,
DAHA GÜZELE DOĞRU
İhsan EMİRALİOĞLU
İl Müdürü

Tarım, insanlar için gerekli gıdaları karşılayan, sanayi kesimine
ham madde sağlayan, nüfusun önemli bir bölümünü istihdam
eden ve ülke ekonomisine önemli katkısından dolayı stratejik
öneme sahip bir sektördür.
Beslenme temel bir ihtiyaçtır ve yeryüzünde insanoğlu var oldukça bitkisel ve hayvansal üretimde olacaktır. Dünya nüfusu
hızlı bir şekilde artmaktadır. Hal böyle olunca artan nüfusun
gıda ihtiyacının karşılanması için birim alandan alınan verimin
artırılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
Bu artışın, kaynakların etkin ve girdilerin bilinçli bir şekilde
kullanılması ile ucuza mal edilmesi zorunluluğu vardır. Eğer
dünya ile rekabette başarılı olunacaksa ve insanımıza sağlıklı,
güvenilir, ucuz gıda sunulacaksa yapılacak üretimin her aşamasında bilimsel verilerden azami ölçüde faydalanmak mecburiyeti vardır.
Bir taraftan üretimin arttırılmasına çalışırken, bir taraftan da
tarımın yapıldığı arazilerin ve doğal kaynakların korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde teslim edilmesi, sürdürülebilir

tarımın yapılabilmesi için hayati bir önem taşımaktadır.
Hızla nüfusu artan ve büyüyen Kahramanmaraş’ın Ülkemizin
kalkınmasında önemli bir paya sahip olduğu gerçektir. Topoğrafik yapı itibari ile polikültür tarımın yoğun olduğu ilimizde
yılda iki ürün, zorlandığı takdirde üç ürün dahi alınabilmektedir. Sürekli artan dünya nüfusunun temel sorunu olan gıda ihtiyacının karşılanması tarımın her nesilden en önemli faaliyeti
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Değerli çiftçilerimiz;
Kahramanmaraş’ta göreve başladığımdan bugüne kadar, sizlerin sorunları ile ilgilenmenin, bütün imkânları sonuna kadar
zorlayıp, Kahramanmaraş tarımını layık olduğu seviyeye çıkartmanın gayreti içerisindeyim.
Tarıma dayalı sanayimizin de gelişmesini göz önünde bulundurarak çiftçilerimizin gelirini artırmak Bakanlığımızın
vermiş olduğu teşvik desteklerin yanında, Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu yeni projeleri, desteklemeye devam
edeceğiz.
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TÜRKİYE NİN EN ÖNEMLİ CEVİZ MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ’ ta

“CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ”
Kahramanmaraş, iklim yapısı ve
verimli toprakları nedeniyle özellikle ılıman iklim meyve türlerinin
yetiştiriciliği için oldukça elverişlidir.

Doç. Dr. Mehmet SÜTYEMEZ

TÜRKİYE NİN EN ÖNEMLİ CEVİZ MERKEZİ
KAHRAMANMARAŞ’ ta
“CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ”

K.S.Ü.Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
KAHRAMANMARAŞ
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Ceviz, ekstrem iklim şartlarına sahip yerlerin dışında ülkemizin hemen her yerinde yetişebilmektedir. Bu meyve türü
Akdeniz Bölgesinin doğusunda, Doğu
Anadolu, İç Anadolu ve Güney Doğu
Anadolu’nun kesiştiği yerde bulunan ve
Akdeniz iklimi ile ve karasal iklim arasında geçit bir iklime sahip olan Kahramanmaraş’ta özel bir yere sahiptir. K.Maraş
bölgesinin hemen hemen her yöresinde
ceviz yetiştirilmektedir. İl genelinin tamamında rahatlıkla yetişen cevizin 2.000 m
yüksekliklere kadar yetişmesi ve 400- 500
yaşlarında ceviz ağaçlarının varlığı bölge
cevizciliğinin tarihsel önemini ve günümüzdeki boyutunu tescilleyen göstergelerdir. İl genelinde yaşı 500’ü bulan anıt
ceviz ağaçlarının varlığı, bölgede ceviz
yetiştiriciliğinin ne kadar eski tarihlere
kadar uzandığının açık işaretidir. Ayrıca
günümüzde verim çağında ağaçlardan
teşekkül eden çok sayıda kapama ceviz
bahçesinin bulunması da Kahramanmaraş için ceviz yetiştiriciliğinin çok önemli
olduğunu göstermektedir.
Yıllardan beri bölge halkının ekonomik
yapısına çok önemli katkılar sağlamasının ötesinde bazı yörelerde tek geçim
kaynağı ceviz yetiştiriciliğidir. Kahramanmaraş ta ceviz bir kültürdür.
Bu mevcut durumla beraber son yıllarda
il genelinde ceviz yetiştiriciliğine verilen
önemin ve ağaç sayısının giderek artığı
bariz olarak gözlenmektedir.

K.Maraş’ın sahip olduğu toplam tarım
alanı içerisinde meyveciliğin oranı ancak
%13 dolayındadır. Bu meyvecilik potansiyeli içerisinde ise ceviz yetiştiriciliği (%20)
ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca Kahramanmaraş’ın yaklaşık 15.000 ton üretim
ile Türkiye ceviz yetiştiriciliği içerisinde ilk
sıralarda(yıllara göre 1. veya 2.) yer alması
da dikkat çekicidir. Bu durum il genelinde
ceviz yetiştiriciliğinin önemini ve tarihsel
olarak uzun yıllar öncesine dayanan bir
geçmişinin olduğunuda göstermektedir.
Kahramanmaraş’ın, Türkiye ceviz pazarı
içersinde çok önemli talep müşteri kitlesine sahip olması, yıllardır daha dalında iken (ilk elden) pazarlanması, bölge
cevizciliğinin önemi yanında yetiştirilen
çeşitlerin kalite yüksekliğini ortaya koymaktadır.
Örneğin bölgeden elde edilen cevizlerin (Maraş 18) İstanbul kuruyemiş çerez
satan marketlerde “MARAŞ CEVİZİ” adı
altında daha özel şartlarda satılması ve
ceviz içi olarak fiyatının 60-65 TL arasında değiştiği de önemli bir vakadır.
“MARAŞ CEVİZİ (Maraş 18 ceviz çeşidinin)” bu yüksek fiyatlarına rağmen bu
kadar tercih edilmesi ve aranan bir çeşit
olmasının en önemli sebebi iç kalitesinin
yüksekliğidir. Bu özelliği çeşidi çok cazip
kılmaktadır. Kahramanmaraş ceviz yetiştiriciliğinin en önemli özelliği KALİTE
standartlarının çok yüksek olmasıdır. Bu
yönüyle Kahramanmaraş ceviz yetiştiriciliği neredeyse rakipsizdir. İl geneli yüksek
kalitede ceviz elde etmek bakımından
çok önemli ekolojik özelliklere sahiptir.
Bu durum ilin ceviz yetiştiriciliğinin daha
da gelişmesi bakımından çok önemli bir
avantajdır.

YETİŞTİRİCİLİK
Kahramanmaraş’ın coğrafik yapısından
dolayı, ceviz yetiştiriciliği genelde dağ
etek ve yamaçlarında yoğunlaşmıştır. İlin
tüm ilçe ve köylerinde ceviz yetiştiriciliği
ve kültürü önemli bir gelenek halini almıştır. Ceviz il genelinin tamamında yetiştirilmekle birlikte, daha çok İlin doğu
kesimlerinde ön planda olup, toplam
üretimin büyük kısmı da buralardaki ilçe
ve köylerden sağlanmaktadır. Bu kesimlerdeki bazı köyler ceviziyle çok meşhur
olmuştur. Hatta bazı köyler adlarını (Kozludere) cevizden almıştır.
Ayrıca İlin belirli kesimlerinde meyvecilik
açısından yoğunluk tek renktir, bazı bölgeler adeta ceviz yeşiline bürünmüştür,
İlin bazı yörelerinde neredeyse cevizden
başka bitki yetiştirilmemektedir. Kaynak
sularının yoğun olduğu kuzey “Binboğa,
Türkçayırı, Çukurpınar köyleri” ve doğu
kesimdeki bazı bölgeler “Kemallı, Ağabeyli, Boyalı, Gökçayır, Boylu, Beşenli,
Baydemirli, Karamanlı, Çobanlı, Maksutlu, Küçük Nacar gibi Köyler ve Çağlayancerit İlçesi ve tüm köyleri adeta dağınık
birer ceviz bahçesi durumundadır. Doğu
köyleri dağlık arazilerde kurulduğu için
tarla tarımına uygun alanlar oldukça sınırlıdır.
Cevizin yıllardır yetiştirildiği bölgeler
başta olmak üzere, İlin merkez ve Kuzey
İlçelerinde de (Afşin, Göksun, Elbistan,
Ekinözü ve Nurhak) kapama ceviz bahçelerinde çok önemli artışlar görülmektedir. Bunun sebepleri ise; hiç şüphesiz bu
meyve türünün daha uzun yıllar getirisinin yüksek olması, yetiştiricilik tekniğinin
diğer bir çok meyveye göre daha kolay
olması yanında K.Maraş Sütçü İmam
Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalardır. Bölgede son yıllarda büyüklükleri
100- 1000 dekar arasında çok sayıda kapama ceviz bahçeleri kurulmuştur. Ceviz
bahçelerindeki alan ve sayısal artış, ildeki ceviz potansiyelinin yakın gelecekte
daha da önemli hale geleceğini göstermektedir. Ceviz yetiştiriciliğinin asırlardır çok yoğun olarak yapıldığı bölgelere
ilaveten son yıllarda diğer bölgelerde de
çok büyük kapama ceviz bahçelerinin tesis edilmesiyle Kahramanmaraş bölgesi
tümüyle adeta büyük bir ceviz bahçesi

görünümünü almaya başlamıştır.
Kısaca Kahramanmaraş; bazı bölgelerde,
cevizin bir hayat şeklini aldığı, coğrafi olarak bazı yörelerin ceviz renginde olduğu,
bazı bölgelerde ekonomik olarak halkın
tek geçim kaynağı olduğu bir ilimizdir.
Gerek havza bazında gerekse bölgesel
olmak üzere tarımsal destekler ile daha
çok modern ve büyük kapama ceviz
bahçelerinin kurulması yanında mevcut bahçelerde daha bilinçli uygulamalar ile Kahramanmaraş’ın yakın gelecekte Türkiye’nin en önemli, dünyanın
sayılı ceviz merkezlerinden biri olacağı
aşikardır.
Türkiye de ceviz yetiştiriciliğinde söz
sahibi olan Kahramanmaraş ceviz yetiştirciliğini dahada geliştirmek için neler
yapılabilir.
A- Mevcut Kalitesiz Verimsiz Ceviz
Ağaçlarının Çevrilmesi
B- Ceviz Dikimi Yapılmış Alanlardaki
Durumun Ortaya Konulması Ve Proplemlerin Çözülmesi
C- Ceviz Dikimi İçin Uygun Yeni Alanların Belirlenmesi
D- Markalaşma Ve Tanıtım
Cevizde Çeşit Değiştirmenin Önemi
Ekonomik ve standart bir üretim için tohumdan, yani çöğür ağaçlarından elde
edilen ürünler kalite, verim ve standart
farklılığından dolayı çok önemli zaman ve
ekonomik kayıplarına neden olmaktadır.
Ceviz potansiyelinin bu olumsuz durumunu ortadan kaldırmak için tohumdan
yetişmiş olan ceviz ağaçlarının sökülerek
yerlerine çeşidi belli aşılı fidanlarla bahçeler kurulması gerekir. Bu ise çok önemli bir zaman kaybı yanında birçok verim
çağındaki ağacın ortadan kaldırılması ile
verim (üretim) kaybına neden olacaktır.
Böyle bir uygulama ise bahçecilik tekniği
açısından istenen bir durum değildir.
Bu nedenle, tohumdan yetişmiş ceviz
ağaçlarının, daha kaliteli ve verimli çeşitlerle değiştirilmesi zaman ve ekonomik
beklenti yönünden çok daha doğru bir
yaklaşımdır. Bu merhalede çeşit olarak

verimsiz, veya verimden düşmüş yaşlı
ceviz ağaçlarının daha verimli ve kaliteli
hale nasıl getirileceğinin tespiti önemlidir. Yaşlanmış ve ekonomik ömrünü
kaybetmeye başlamış ceviz ağaçlarını
çevirerek (özellikle yarma aşı tekniği ile)
daha verimli ve kaliteli duruma getirmek
mümkündür. Böylece bu ceviz ağaçları,
bir yandan verimli ve kaliteli hale getirilirken diğer yandan da ekonomik ömrü
uzatılmış olmaktadır. Bu uygulama ekonomik açıdan son derece pozitif bir durum olduğu aşikardır.
Ayrıca yanlış çeşitle kurulmuş, veyahut
ismine doğru olmayan fidanlar ile tesis
edilmiş, hatta çöğür ile kurulmuş ceviz
bahçelerinin çevrilmesi, yeni kurulacak
bahçeler kadar önemlidir (hatta daha çok
önemlidir). Çünkü yeni tesis edilecek bir
ceviz bahçesi 8-10 yılda tam verime geçecektir. Ancak çevrilmiş bir bahçe ya da
ceviz ağacı, çevrilmiş ve dönüşmüş olarak 2-4 yılda tam verime yeniden geçecektir. Neticede yanlış çeşitlerle kurulmuş
bir ceviz bahçesi çok daha kısa zamanda
daha verimli daha kaliteli olarak ekonomiye kazandırılmış olacaktır.
Ülkemiz ceviz yetiştiriciliğinde tohumdan yetişmiş ağaç potansiyeli oldukça
yüksektir. Her bir özelliği farklı olan bu
ceviz ağacı potansiyelinden, daha randımanlı yararlanıp ekonomiye kazandırılması gerekir. Buda ancak bu ceviz
ağaçlarının çevrilmesi ile mümkündür.
Türkiye’nin bu ceviz varlığının daha kısa
zamanda, standart, kaliteli ve verimli
hale getirilmesi ekonomik açıdan çok
büyük bir kazanç olacaktır.
Kısaca çeşit değiştirmenin amacı: Verimsiz veya verimi düşük, ya da istenilen
kalite özelliklerine sahip olmayan ceviz
çeşitlerinin (ağaçlarının), daha verimli ve
daha kaliteli çeşitlerle (başta yarma aşı ile
olmak üzere) değiştirilmesidir.
YAŞLI AĞAÇLARINIZI
ÇEVİRİYORUZ.

KESMEYİNİZ

YANLIŞ AĞAÇLARINIZI SÖKMEYİNİZ
DÖNÜŞTÜRÜYORUZ.
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TÜRKİYE’ NİN YENİ CEVİZ YILDIZLARI
“ MARAŞ 18 ve SÜTYEMEZ 1 ”

TÜRKİYE’ NİN YENİ CEVİZ YILDIZLARI
“ MARAŞ 18 ve SÜTYEMEZ 1 ”
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Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Ziraat Fakültesinin
ukdesinde, 1994 yılında başlayan ıslah çalışmaları ve akabindeki tescil çalışmaları sonucunda 08.04.2009
tarihinde TTSM tarafından iki ceviz çeşidinin tescili yapılarak, Türk ve Dünya
ceviz üreticilerine sunulmak üzere Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Milli
çeşit listesinde yer alıp yayınlanmıştır
(www.ttsm.gov.tr). Türkiye deki Ziraat
Fakülteleri arasında “Tescilli ilk ceviz
çeşitleri” konumunda olan bu çeşitler“MARAŞ 18 ve SÜTYEMEZ 1” adları altında kayda alınmıştır. KSÜ Ziraat Fakültesi
bünyesinde bu ıslah çalışmalarına ilave
olarak cevizin tüm konuları üzerinde
çalışmalar devam etmektedir.
Kalite ve verim kriterleri ile bir çok yerli
ve yabancı ceviz çeşitlerinden çok daha
üstün özelliklere sahip olan MARAŞ 18
ve SÜTYEMEZ 1 ceviz çeşitleri, uygun
ekolojilerde tercih edilmek üzere ülkemiz ceviz yetiştiriciliği için çok önemli
bir şanstır. MARAŞ 18 ve SÜTYEMEZ
1; ceviz meyve türünün yetiştirilme
şartlarına uygun alanlarda tercih edilmesi durumunda; son yıllarda dünya
pazarlarına hakim olan Amerikan orijinli “Chandler, Pedro” ve Fransızların
Franquette, Fernor çeşitleri başta olmak üzere birçok standart çeşit ile, iç ve
dış pazarda çok kolay rekabet şansı çok
yüksek olan milli çeşitlerimizdir.
Ülkemizde son yıllarda ceviz yetiştiriciliği ile ilgili olarak çok önemli gelişmeler sağlanmaktadır. Buna paralel olarak
ceviz kapama bahçe sayısında ve büyüklüklerinde çok önemli kayda değer
artışlar görülmektedir. Bu gelişmenin
en önemli ayağı uygun alanlarda ismi-

ne doğru uygun çeşitlerle bahçelerinin kurulmasıdır. Çünkü seçilen uygun
alanlarda doğru çeşitle işe başlamak,
bu büyük gelişmenin temelinin sağlam
olması demektir.
MARAŞ 18 ve SÜTYEMEZ 1 ceviz çeşitleri” Ülkemizde cevize müsait alanlarda
kurulmakta olan yeni ceviz bahçe tesislerinde, çok rahat tercih edilebilecek
çeşitlerimizdir. Üstün verim ve kalite
kriterlerine sahip bu ceviz çeşitleri ile
kurulacak kapama ceviz bahçeleri sayesinde üreticilerimize ve ülkemize
önemli katkılar sağlanacağı aşikârdır.
Nitekim son yıllarda ülkemizin hemen
hemen her bölgesinden, hatta yurt
dışından “MARAŞ CEVİZİ (MARAŞ 18)”
ceviz çeşidi ile ilgili çok önemli talepler
gelmektedir. Bu çerçevede yurt içinde
çok yoğun olmak üzere, yurt dışındaki
bazı ülkelerde de “ MARAŞ 18” ceviz çeşidi ile ceviz bahçeleri tesis edilmektedir.
KSÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde bu ıslah çalışmalarına ilave olarak başta yeni
ıslah çalışmaları olmak üzere, cevizin
tüm konuları üzerinde akademik çalışmalar devam etmektedir.

YETİŞTİRİCİLİK

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT
FAKÜLTESİ CEVİZ ÇEŞİTLERİ

MARAŞ 18: Tescil Tarihi: 08.04.2009

Orijini K.Maraş olup seleksiyon yoluyla
ıslah edilmiş bir çeşittir. Kalite verim ve
lezzet yönünden üstün özelliğe sahiptir.
Başta iç oranı ve iç rengi olmak üzere iç
kalite özelliklerinin yüksek olması yanında iç kurduna karşıda dayanıklıdır.
Ceviz yetiştiriciliğinde, meyve içinin tüm
yada en fazla iki parça çıkması aranan en
önemli çeşit özelliklerinden biridir. Bu
kriter bakımından da Maraş 18 çeşidi çok
yüksek orana sahiptir.

Meyve kalitesi ile (özellikle iç kalite özellikleri) dikkat çeken MARAŞ 18 ceviz
çeşidi meyvelerine olan taleplerde çok
önemli artışlar görülmektedir. Bu talebi
karşılamak için, ülkemizde son yıllarda,
tesis edilen ceviz bahçelerinde Maraş 18
çeşidinin önemli oranlarda tercih edildiği bilinmektedir. Eylül ayının ilk yarısı içerisinde hasat edilen çeşit taze ve sofralık
tüketim için uygundur. Erkek çiçekleri
önce olgunlaşan çeşit tozlayıcı ister.

SÜTYEMEZ1: Tescil Tarihi: 08.04.2009
Orjini K.Maraş olup, seleksiyon yoluyla
ıslah edilmiş bir çeşittir. Ağaç verim değerlerinin ve iç kalite özelliklerinin (iç
rengi, için tek yada iki parçalı çıkması
gibi) yüksekliği yanında “çok iri” olmasıyla dikkat çeken bir çeşittir.
Ceviz meyve türünde aranan ilgili kriterlere göre bu ceviz çeşidi, bugüne kadar
gerek yurt içinde gerekse yurt dışında

verim ve kalite özellikleri belirlenerek
tescil edilmiş Dünyanın en iri (26.63 g)
standart ceviz çeşidi olması yönüyle de
çok dikkat çekicidir.
Yapraklanması orta olup protogyny çiçeklenme özelliği gösterir. Eylül ayının
ilk yarısı içerisinde hasat edilen çeşit taze
ve sofralık tüketim için uygundur. Dişi çiçekleri önce aktif olan çeşit tozlayıcı ister.

KAMAN 1:

Dişi çiçekleri önce olgunlaşan çeşit tozlayıcı ister. Kaman 1 ceviz çeşidi, ceviz yetiştiriciliğinin yapılabildiği tüm ekolojilerde rahatlıkla önerilebilir. Hava nisbi nemi
bakımından yüksek değerlere sahip bölgeler ile yazları çok sıcak geçen bölgeler haricinde tüm bölgelerimiz (başta iç
bölgelerimiz olmak üzere) için rahatlıkla
önerilebilir. Verimliliği yanında meyve iç
kalitesi ilede dikkat çekicidir.
Tozlayıcısı; Kaman- 4, Franquette, Van- 6,
Bilecik, Pedro, Şen- 2

Tescil Tarihi: 06.04.2010
Orijini Kaman/Kırşehir olup, seleksiyon
yoluyla ıslah edilmiş bir çeşittir. Kalite ve
verim yönünden önemli özelliğe sahiptir.
Çeşit kabuklu meyve görünüşü yanında
meyve iç kalite özellikleri (iç oranı ve iç
rengi gibi) ile dikkat çekicidir. Meyve kalitesi ile (özellikle iç kalite özellikleri) dikkat
çeken Kaman 1 ceviz çeşidi ile ilgili olarak son yıllarda bahçe kurulumu ile ilgili
önemli artışlar görülmektedir. Eylül ayının ikinci yarısı içerisinde hasat edilen çeşit taze ve sofralık tüketim için uygundur.

Meyve ağırlığı: 14.5– 16.0g Çiçeklenme yapısı: Prodandry
İç oranı: %53–57
Hasat: Eylül 9- 17
İç rengi: Açık sarı
Çeşit sahibi: KSÜ Ziraat Fakültesi
Yapraklanma: Orta geç

Meyve ağırlığı: 25–27g
İç oranı: %49– 51
İç rengi: Açık sarı
Yapraklanma: Orta

Çiçeklenme yapısı: Protogyny
Çeşit sahibi: KSÜ Ziraat Fakültesi

Meyve ağırlığı: 12– 14.0g
İç oranı: %52–56
İç rengi: Açık sarı
Yapraklanma: Orta

Çiçeklenme yapısı: Prodandry
Çeşit sahibi: KSÜ Ziraat Fakültesi
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ANDIRINDA KİRAZ
YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TARİHÇESİ

Buket CANDEMİR
Ziraat Mühendisi

ANDIRINDA KİRAZ
YETİŞTİRİCİLİĞİNİN TARİHÇESİ

Andırın İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ
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1950 yılında Andırın Çığşar
köyünde yapılan elma yetiştiriciliğinin, bölgenin doğal
florasında ardıç ağacı popülasyonun
yoğun olmasından dolayı memeli pas
hastalığının önüne geçilemediğinden
o zamanki adı Teknik Ziraat Mühendisliği olan İlçe Müdürlüğünün elma
yetiştiriciliğine alternatif ürün olarak
Malatya ili devlet fidanlığından getirilen 2750 adet Napolyon çeşidi kiraz
fidanlarının örnek çiftçilere (Haydar
ÇİĞŞAR, Abbas ÇİĞŞAR) devlet destekli olarak verilerek, bahçe kurulmasıyla
kiraz üretimi başlamıştır.
Kiraz yetiştiriciliğinin elmaya oranla
daha başarılı ve ekonomik olduğunu
gören çiftçiler elma bahçelerini sökerek kiraz bahçeleri kurmaya başladılar.
Önceleri pazar sorunu yaşayan çiftçiler daha sonra İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğünün köy muhtarlığıyla
müşterek geleneksel kiraz festivalleri
düzenlemesiyle ihracatçı firmaların

katılımı sağlanarak ihracat olanağı
sağlanmıştır. Kirazda pazarlama oranı
arttıkça kiraz bahçelerinde artış gözlenmiştir.
1995 yılında İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğünün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortak
yaptığı fidan projesi kapsamında; Çığşar köyünün yanı sıra Çokak, Osmancık, Akifiye ve Gökgedik köyleri başta
olmak üzere çevre köylerde yayılarak
toplam 16000 da alanda 401.000 adet
kiraz ağacı ile üretim yapılmaktadır.
Kirazın tamamına yakını Ziraat 0900
çeşidi olup tozlayıcı olarak Van, Star
gold ve karagevrek çeşitleri kullanılmakta, anaç olarak kuş kirazı, mahlep(idris), maxima14, gisela5 kullanılmaktadır.
2014 yılında sadece Çığşar köyünden
Rusya’ya 400 ton ihracat yapılarak bir
milyon dolar gelir elde edilmiştir.

KİRAZ

ANDIRIN KİRAZI VE BÖLGE
EKONOMİSİNE KATKISI
merkezlerinden farklı kılan, kiraz üretim
bahçelerimizin yüksek rakımlı yerleşim
birimlerinde yer almasıdır. Ve bundan
dolayıdır ki kiraz meyvelerinin geç olgunlaşarak hasat tarihinin gecikmesi
ilçemiz üreticilerine önemli avantajlar
sağlamaktadır. İlçemiz kirazının oldukça
kaliteli, lezzetli, aromalı, yüksek kalibreli olmasının nedeni tamamen doğal ve
yüksek rakımlı bahçelerde yetişmesindendir İlçemizde üretimi yaygın kiraz
çeşidi ziraat 0900’dür.
İlçemizde Kirazda Entegre Mücadele Uygulamaları 2013 yılı üretim döneminde
200 dekar alanda 12 çiftçimizle yürütülmekte ve uygulanmaktaydı. 2014-2015
Kirazda Entegre Mücadele Uygulama
programımızdaki alan 1.000 dekara yükseltilerek Entegre Mücadele yürütülen
çiftçi sayımız 59 kişiye ulaştı. İlçemizde 1
adet Kiraz Üreticileri Birliği ve Birliğin 79
adet üyesi bulunmaktadır.
Kapasitesi 2.000 Ton olan 1 adet Soğuk
Hava Deposu Kiraz Üreticileri Birliğine
tahsis edilmiştir. Andırın İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancık Müdürlüğü olarak hem kiraz üreticilerimizin hem bütün çiftçilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.

Ercan ALA
İlçe Müdürü
Andırın İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ

ANDIRIN KİRAZI VE BÖLGE
EKONOMİSİNE KATKISI

Torosların 1650 metre yüksekliğindeki doğal flora alanında
yetişen ve Türkiye’nin son kiraz
hasatını yapan ilçenin Çığşar ve Çokak
mahallelerinde, yaklaşık 3 bin kişi de
kiraz toplayarak para kazanıyor. Zengin
bitki ve su kaynaklarının avantajını en
iyi şekilde değerlendiren yörede halkın
geçim kaynağı kiraz oldu. İlçenin Çığşar,
Kabaca ve Çokak mahallelerinde üretilen yaklaşık 12 bin ton kirazın yüzde 70’i
Rusya, Almanya, İngiltere ve Irak’a giderken, üreticiler daha kaliteli kiraz üreterek
Avrupa’yı hedef seçmeye başladılar.
Kilosu ortalama 3,5-4 TL’den satılan kirazların hasadı temmuz ayının ikinci haftasından itibaren başlamakta ve ağustos
ayına kadar sürmektedir. Boş arazilerinin
tamamını kiraz fidanları ile dolduran
yöre insanı emeklerinin karşılığını da almaya başladı. Öncesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, son yıllarda
daha kazançlı olmasından ötürü kiraz
üretmeye başladılar. Kiraz üretiminin ve
satışların artmasıyla köyde birçok yeni
bahçe kuruldu. Kirazları erken yetişen
bölgelerin ve erkenci çeşitlerin pazardan
tükenip çekilmesiyle çevre illerde oluşan
pazar açığının bir kısmını da ilçemiz karşılamaktadır. İlçemizi diğer kiraz üretim
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KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
DİKKAT EDİLECEK HUSULAR

Halil DOĞAN
Ziraat Mühendisi

KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
DİKKAT EDİLECEK HUSULAR

Andırın İlçe Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ
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Kiraz fidanlarıyla yeni bir bahçelerin tesisi için arazide iyi bir
toprak işlemenin ve toprak hazırlığının yapılması gerekir. Toprak Dip
kazan yardımı ile patlatılarak ardından
pulluk ile derin bir toprak işlemesi
daha yapılır. Bu şekilde yaz mevsimi
boyunca toprağın güneşlenmesini ve
havalanması sağlanır. Sonbaharda kesekleri kırmak ve araziyi tesviye etmek
için tırmık veya kazayağı ile toprak işlemesi faydalı olacaktır.
Yapılan toprak analizleri sonucunda
uygun gübrelemeler yapılarak gübreler toprağa karıştırılır. Böylece toprak
dikime hazır hale gelir. Dikim işlemi
sonbaharda yaprakların dökülmesiyle birlikte başlar, ilkbaharda ağaçların
uyanmasına kadar devam eder. Kışların yumuşak geçtiği yerlerde en uygun
dikim sonbaharda yapılır, kışı sert geçen yerlerde ise erken ilkbaharda dikim önerilir.
Bahçe tesisinde kusursuz sıra arası ve
sıra üzeri mesafeler istiyorsak mutlaka
dikim tahtaları kullanmalıyız. Dikim
derinliği aşı noktasına göre belirlenmemelidir. Bazı kaynaklar aşı noktası
5cm toprağın üstünde kalmalıdır gibi
bir ifade kullanmaktadır. Kısmen doğru ancak yanlış bir ifadedir. Bu ifadeye
göre çöğüre aşılama yapılırken yukarıdan yapılacak bir aşılama işlemi fidanın derin dikilmesine sebebiyet verecektir. Bunun yerine fidandaki en üst
yan kökün gövdeye birleştiği nokta,
5-10 cm toprak içinde kalacak şekilde
dikilmesi daha isabetli bir ifade olacaktır. Dikimden hemen sonra mutlaka can suyu verilmelidir.

Dikimden sonra her yıl düzenli olarak
bakım ve gübreleme işlemi yapılmalıdır. Özellikle verime yatmış bahçelerde kışa girmeden yüzlek(8cm) bir
çapalama işlemi ile birlikte kompoze
gübreler toprağa karıştırılmalıdır. Bu
dönemde yapılan toprak işlemesi, organik maddelerin toprağa karışmasına, kışın yağan yağmurların emilerek
toprakta kalmasına, kışı toprakta pupa
halinde geçirecek zararlı böceklerin
parçalanmasına ve yabancı otların
kontrol altında kalmasına neden olacaktır. Bu uygulamadan sonra ağaçların taç izdüşümüne çiftlik gübrelerinin
dağıtılması faydalı olacaktır.
Ağaçlar kışa girmeden önce %2 ‘lik
Bordo Bulamacı ile ilaçlanması Kiraz
Hastalıkları ile ilgili genel bir mücadele sağlayacaktır.(Yaprakdelen, Bakteriyel Zamklanma, vs.) Erken İlkbaharın
gelmesiyle birlikte ağaçlar uyanmadan önce Budama işlemlerinin yapılması gerekir.

YETİŞTİRİCİLİK

Budama işlemi sırasında açılan yaraların aşı macunu ile kapatılması yaralardan patojen(hastalık etmeni) girişini
önleyecektir. Budamada kullanılan
aletlerin temizliği yapılmadan başka
ağaçlarda budama işlemine geçilmemelidir. Budamada aletlerinin temizliğini sağlanmak için gerekli miktarda
% 10’luk sodyum hipoklorit çözeltisi
hazırlanarak aletler bu çözelti içine
daldırılır. Budama uygulamalarından
hemen sora %1 ‘lik Bordo bulamacı uygulaması budama yaralarından
patojen girişini önleyecek ve hastalık
patojenlerine karşı genel bir koruma
sağlayacaktır.
Çiçek Monilyası hastalığının yoğun
olduğu bilinen bölgelerde Birincisi
%5-10 çiçeklenme döneminde olmak
üzere ikincisi %90-100 çiçeklenme
döneminde toplam 2 kez ilaçlama
yapmak hastalık zararını ortadan kaldıracaktır. Ancak 0900 ziraat kiraz çeşidi kendine kısır çiçeğe sahip olduğu

için yabancı tozlaşması gerekir. Yabancı tozlaşmalar ancak arılar sayesinde
olur. Dolayısıyla arılara etkisi en az
olan güvenli ilaçların seçimi bu dönemde çok önemlidir.
Yeşil meyve döneminde damlama
suyu ile birlikte amonyum sülfat ve
potasyum içeren gübrelerin uygulanması faydalı olacaktır. Bu gübrelemeye
ek olarak demir, bor ve çinko içeren
yaprak gübrelemeleri bitkiye tam bir
gelişme sağlayacaktır. Meyve monilyası için meyve ben düşme döneminde
1 kez ilaçlama yapmak etkili olacaktır.
Kiraz üretim alanlarında önemli verim
kayıplarına sebep olabilecek zararlı
böceklerden birisi olan Bakla Zınnı(Çiçek Zınnı) önemli bir çiçek zararlısıdır.
Çiçeklerin polen tüplerini ve dişicik
borusunu yiyerek beslenir. Bu şekilde yenilen çiçekler meyve bağlamaz.
Mavi rengi çok sever ve bu zaafından
dolayı mücadelesinde içine su doldu-

rulmuş mavi leğenler kullanılır herhangi bir ilaçlamaya gerek duyulmaz.
Suya düşen Bakla Zınnı erginleri toplanarak öldürülür. Bir diğer Kiraz zararlısı
olarak bilinen Kiraz Sineği kışı toprakta pupa halinde geçirir. Sıcaklık, nem,
yağış ve yere bağlı olarak mayıs ayının
ilk haftasından itibaren erginler çıkış
yapar. Erginler çıkıştan yaklaşık 1 hafta
sonra meyvelere yumurta bırakmaya
başlar.
Aynı meyveye birden fazla yumurta
bırakmazlar, yumurtayı bırakan dişi o
meyve üzerine bir salgı bırakır, bu salgıyı hisseden diğer dişiler o meyveye
yumurta bırakmazlar. Larva meyve
etinde beslenerek gelişir, olgunlaşan
larva pupa olmak üzere toprağa geçer.
Yılda 1 döl verir. İlaçlama tuzaklarda
ilk ergin görüldükten sonra en geç
bir hafta içinde yapılır. Böylece Kiraz
Hastalık ve Zararlıları ile mücadele tamamlanmış olur.
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ANTEP FISTIĞI

KAHRAMANMARAŞ’TA ANTEP FISTIĞI
ÜRETİMİ VE GELECEKTEKİ VİZYONU

İlimizin Pazarcık İlçesi Güneydoğu
Anadolu iklim kuşağında olup, Antepfıstığı yetiştiriciliği ile neredeyse özdeşleşmiş durumdadır.
Her bakımdan kanaatkar bir bitki olan
Antepfıstığı, bölgenin sıcak ve kurak iklimi ile adeta bütünleşmiş, bir
yıl dinlenip ertesi yıl tüm ihtişamı ile
kralların meyvesi olarak bilinen meyvelerini insanoğluna sunmuştur. Bu
özelliği genetiğine işlemiş ve modern
tarımda periyodisite olarak isimlendirilen bu özelliğinin yanında erkek ve
dişi bireylerin de farklı oluşu ile meyvecilik kültürü içerisindeki özel konumunu korumuştur.
Son 20-25 yılda tüm dünyada meyve
olarak tüketilen yağlı tohumlarının
beslenme ve sağlık açısından önemi
tescillenen Antepfıstığının üretimi her
geçen gün ilimizde de artmakta.
İlimizde Antepfıstığı yetiştiriciliği Pazarcık İlçemiz başta olmak üzere, Türkoğlu ve Onikişubat ilçelerinde gerçekleşmektedir. Önceleri tamamen
susuz tarım yapılmakta iken günümüzde imkanlar ölçüsünde sulu tarıma geçiş yapılmaktadır. Susuz yetiştiricilikte
verime 8 ila 12 yıllarında başlamakta
buda yetiştiriciliğini kısıtlamaktadır.
Bu nedenle genellikle bağ ve zeytin ile
karışık olarak bahçeler kurulmuştur.
Son yıllarda aşılı fidan ve sulu tarım

koşullarında azda olsa kapama bahçeler kurulmaktadır ve bu şartlarda
verimlilik 3 ila 5 yıllarda başlamaktadır.
İlimizde ağırlıklı olarak yetiştirilen çeşitler Kırmızı, Uzun, Halebi, Siirt ve son
yıllarda Tekin çeşididir. Hasat tüketim
talebine göre 3 farklı olgunluk döneminde gerçekleşmektedir. İç iriliği ve
çıtlama oranı yüksek çeşitler çerezlik
olarak pazarlanmak üzere tam olgunlukta hasat edilmekte ve kuru kırmızı
kabuklu olarak pazarlanmaktadır. Yine
ilimizde firik fıstık olarak tabir edilen
taze tüketim çok yaygındır ve Ağustos
sonu-Eylül başı itibariyle tezgâhlarda
yerini almaktadır. Geri kalan ürün ise
büyük oranda tatlı- pasta-dondurma
sektörlerine yönelik olarak boz fıstık
aşamasında hasat edilmekte ve pazarlanmaktadır. Kuru ürünün tamamı
Gaziantep pazarlarında ve sanayi işletmelerinde ticarete girmektedir. İlimizde tatlı, pasta, dondurma ve şekerleme sanayisi oldukça gelişmiştir ve bu
üretim alanlarında çok önemli miktarlarda yeşil iç fıstık kullanılmaktadır ve
belki de ilimizde üretilen Antepfıstığından çok daha fazlası ilimizde gıda
sanayisinde kullanılarak tüm dünyaya
pazarlanmaktadır.
İlimizde tozlanma eksikliğine bağlı
olarak bahçelere göre değişmekle birlikte boş fıstık oranı oldukça yüksektir
ve önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca susuz yetiştiricilik yapıldığı ve genellikle zayıf topraklarda
bahçe tesisi yapıldığı için yıllara göre
değişmekle birlikte çıtlaklık oranı düşüktür ve meyve içini tam olarak doldurmayabilmektedir.

Sefair BAĞCI
Ziraat Yüksek Mühendisi
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ’TA ANTEP FISTIĞI
ÜRETİMİ VE GELECEKTEKİ VİZYONU

Geçmişi oldukça eski bir kültür
olan Antepfıstığı ilk kez kültüre
alındığı bölge olan Güneydoğu
Anadolu da neşvü-nema bulmuş, bu
bölgeyi gen kaynağı olarak hafızalara
kazımıştır.
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Sulama imkanları yeni tesis edilen bir
bahçede 5 yıl gibi bir sürede verimliliğin
başlamasını teşvik ederken, birim ağaç verimliliğini arttırmakta, meyvenin çıtlaklık
oranını yükselterek satış fiyatını arttırmakta, periyodisiteyi azaltarak var ve yok yılları
arasındaki ürün miktarını dengelemektedir. Ayrıca ağacın sürgün gelişimini teşvik
ederek verimli ve düzenli bir üretime katkı
sağlamaktadır. Ülke genelinde sulu yetiştiricilik yapılan bahçelerin oranının %5 civarında olduğu tahmin edilmektedir. İlimizde
de %5-6 civarında olup , son yıllarda sulama imkanlarına yönelik önemli gelişmeler
yaşanmaktadır.

selde fiilen üretim yapıyor. Tilkiler yaklaşık
35.000 dekar üretim alanı ile üretimde başı
çekiyor ve ilçe toplam üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiriyor.

1- Pazarcık ilçesi ;(2014 verileri) Toplu üretim alanı 57.503 dekar. Tilkiler, Sadakalar,
Ganidağıketiler,Ufacıklı, Akçalar, Yumaklıcerit, Harmancık, Taşdemir ve Eğrice köyleri
başta olmak üzere 43 köyde yetiştiriciliği
yapılıyor. İlçede 1.296 çiftçi 2562 adet par-

3- Onikişubat İlçesi : Toplu üretim alanı
4.900 dekar. Fatmalı, Önsen, Kurtlar bölgesi
ile Sarıçukur köyünde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Plantasyonların tamamı yabanilerin aşılanması suretiyle oluşturulmuştur
ve ticari yetiştiricilikten uzaktır.

2- Türkoğlu İlçesi : Toplu Üretim alanı 4.000
dekar. Uzunsöğüt, Küçük İmalı, Kızıleniş
köylerinde ağırlık kazanmaktadır. Genellikle yabanilerin aşılanması ile oluşturulmuş
bahçeler ağırlıkta, bir miktarda düzenli kapama bahçeler mevcut. Sulama yapılmamakta ve genellikle ek gelir sağlamak için
yapılmaktadır. Son yıllarda örnek modern
yetiştiricilik sisteminde az da olsa bahçeler
kurulmaktadır.

İl Müdürlüğümüzce Pazarcık- Taşdemir ve
Türkoğlu –Kızıleniş mahallelerinde damla
sulamalı olarak 2 adet demonstrasyon çalışması yürütülmektedir. Yine 2013 yılında
% 50 İl Özel İdaresi destekli olarak Pazarcık
İlçe Müdürlüğümüzce 10.000 adet Antepfıstığı çöğürü temin edilerek yaklaşık 600
dekar, Türkoğlu İlçe Müdürlüğümüzce 705
adet aşılı Antepfıstığı fidanı temin edilerek
45 dekar yeni bahçe tesisi yaptırılmıştır.
Toplamda 2013 yılında İl Müdürlüğümüzce
605 dekar bahçe tesisi yaptırılmıştır.
İlimizde Antepfıstığı alanlarında tozlayıcı
çeşit yetersizliği ve erkek çeşitlerin dişilerden erken çiçeklenmesi durumu ile sıkça
karşılaşılmaktadır. Bu sorunun çözülmesi
için mevcut dişi çeşitlerle aynı zamanda
çiçeklenen erkek çeşitlerden aşı kalemi temini yapılarak bahçe sahipleri ile birlikte
aşılama çalışmaları yürütülmektedir.

İLİMİZ ANTEP FISTIĞI ÜRETİMİNİN DEĞİŞİMİ

Ülke geneline baktığımızda Antepfıstığı
toplam üretiminin % 90-95 oranında Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis ve Siirt illerinde gerçekleştiği görülmektedir. Gaziantep İli yaklaşık

1.300.000 dekar üretim alanı ve 20 milyon ağaç varlığı ile sektörün lokomotifi
konumundadır. Doğal olarak işleme ve
pazarlama organizasyonları da çok büyük oranda bu ilde gerçekleşmektedir.

BÖLGE İLLERİNİN DURUMU
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Türkiye genelinde 2015 yılı rekoltesinin
ve bölge illerinin durumu aşağıdaki tabloda verildiği şekilde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

KAYISI

KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kayısının bilimsel adı Prunus armeniaca
L. veya Armeniaca vulgaris Lam olduğundan dolayı anavatanı Ermenistan
olarak algılansa da asıl anavatanı Çin’in
kuzeydoğu dağlık alanları ile Orta Asya
ve Mançurya’yı içine alan geniş bir bölgedir. Kayısı Büyük İskender’in Asya seferleri sırasında (M.Ö.330-323) İran ve
Trans Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya
getirilmiştir. Daha sonra Romalıların
Anadolu’ya istilası sırasında Ermeni tüccarlar tarafından önce İtalya’ya sonra
Yunanistan’a götürülüp buradan tüm
Avrupa’ya yayılmıştır.
Ülkemizde kayısı üretimi başta Malatya olmak üzere, Elazığ, Erzincan, Sivas,
İçel(Mut), Antalya, Hatay, Kars, Iğdır yörelerinde yapılmaktadır. Isparta ilinde ise
Eğirdir gölünün kuzey tarafında kayısı
üretimi yapılmaktadır. Kahramanmaraş
ta ise kuzeyde yer alan Elbistan ilçesinde yaygın olarak yetişilmektedir. Kahramanmaraş’ın genelinde yaklaşık 92 bin
dekar alanda kayısı yetiştiriciliği gerçekleştirilirken sadece Elbistan ilçesinde
kayısı yetiştiriciliği 90 bin dekar olarak
gerçekleştirilmektedir. Elbistan ilçesin
de daha çok kurutmalık kayısı üretimi
yapılmaktadır. İlçede Kurutmalık kayısı
olarak genellikle Hacihaliloğlu ve Kaba
aşı çeşitleri yaygındır. Sofralık üretim yok
denecek kadar azdır.

TOPRAK VE İKLİM İSTEKLERİ
Kayısı ağacı yarı sıcak ve kurak geçen
bölgelerde, dağların bol güneş gören
güneye bakan eteklerinde derin ve su
tutmayan, az meyilli ve hafif kireçli olan
yamaçlarda çok iyi yetişmektedir. Buralarda yetiştirilen kayısılar genelde hastalıksız, parlak, lezzetli, tatlı, kokulu ve kuru
maddesi yüksek meyveler oluşturmaktadır. Kayısı ilkbaharın geç donlarından
etkilendiği için, bahçe tesisinde ova ve
çukur yerlerden ziyade yamaç ve sırtlar
tercih edilmelidir.
Kayısı ağacının gövde ve dalları kış aylarında -35°C kadar düşen soğuklara, çiçekleri ise ıslak olmak şartıyla -1°C kadar
düşen ısı derecesine mukavemet edebilmektedir. Bazı yıllar ilkbaharda havalar
ılık geçtiğinde tomurcuklar patlamak
üzere veya çiçekte iken meydana gelen
don olaylarından çok zarar görürler. Meyilli arazide soğuk hava alt taraflara çöktüğün için dikilen kayısı ağaçları dondan
fazla zarar görürler. Fakat yukarılara çıkıldıkça ağaçların dondan zarar görmesi
kısmen önlenmiş olur.
Meyvelerin yüksek kalitede olgunlaşabilmeleri için yaz aylarında atmosferin
kuru olması gerekir. Havası nemli, ilkbaharı sisli geçen yerlerde çil hastalığı fazlaca görülür.Taban ve nemli topraklarda
yetiştirilen kayısı ağaçlarının meyveleri
sulu, iri ve kuru madde miktarı düşük
olduğundan bu topraklarda yetiştirilen
çeşitler sofralık olarak değerlendirilmeye
uygundur. Buna karşılık kıraç topraklarda yetiştirilen kayısı ağaçlarının meyveleri ufak olup yüksek kuru madde ve
düşük su içeriğine sahip olduklarından
bu gibi çeşitler daha ziyade kurutmalık
olarak kullanılır.

Bayram BOZBAĞ

Ziraat Mühendisi

Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ

KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Dünyanın en önemli kayısı üretim merkezlerinin başında Anadolu gelir. Türkiye yıllık 500 bin
tonluk üretimle dünya yaş kayısı üretiminde birinci sıradadır. Fakat, ağaç başına verim tarımda ileri gitmiş ülkelerde
100 kg’ın üzerinde iken bizde bu miktar
30- 40 kg gibi çok düşük düzeydedir.
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Toprak Seçiminde Dikkat Edilecek
Hususlar
Kayısı tınlı, kumlu-tınlı, ve tınlı-kireçli
topraklardan hoşlanır. Kökleri derine
ineceğinden taban suyunun en az 2- 4 m
. derinlikte olması gerekir. Aksi takdirde
ağaç kökleri havasızlıktan zarar görür ve
zamk hastalığına yakalanır. Taban suyu
yüksek olan arazilerde mutlaka drenaj
hendekleri açılmalıdır.
KAYISI ANAÇLARI
Kayısıda anaç seçiminde iklim ve toprak şartları, hastalık ve zararlılar, ağaç
büyüklüğü, verim, meyve kalitesi ve aşı
uyuşmazlığı gibi faktörler göz önünde
bulundurulmalıdır. Başlıca kayısı anaçları
ve özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.
ZERDALİ: Kayısı çöğür anacı üretiminde
zerdali ve kültüre alınmış kayısı çeşitlerinin çekirdekleri kullanılır.Verimli, yüksek
meyve kalitesine sahip olmasının yanı
sıra kültür çeşitleri ile uyuşması, nematod, kireçli, hatta kısmen tuzlu topraklara
ve kurağa dayanımı bakımından zerdali
anaçları tatminkar sonuçlar vermektedir.
Zerdali anacı üzerine aşılanmış kayısı çeşitlerinin olumsuz yönü ise ürüne birkaç
yıl geç yatması, ağaçların büyük olması,
taban suyu yüksek, ağır topraklarda başarısız sonuçlar alınmasıdır.
BADEM: Kireçli ve taşlı topraklarda kayısıya anaç olarak badem kullanılır. Badem
anacı kazık köklü olduğundan diğer
anaçların iyi gelişemediği kurak koşullarda daha iyi sonuçlar verir. Kayısı ile badem arasında gecikmiş aşı uyuşmazlığının olması en büyük dezavantajıdır.
ŞEFTALİ: Güney ve Kuzey Amerika’da
kayısı yetiştiriciliğinde şeftali anaçları
geniş ölçüde kullanılır. Kurak koşullarda
şeftali üzerine aşılanmış kayısı çeşitleri
diğer anaçlara göre daha iyi gelişir. Şeftali nemli topraklarda dayanıklı olmayıp,
hafif ve geçirgenliği iyi olan topraklarda
gelişmelerini normal şekilde sürdürür.
Bademde olduğu gibi şeftali üzerine aşılanmış kayısı ağaçlarında da gecikmiş aşı
uyuşmazlığına sıklıkla rastlanılmaktadır.
Ayrıca şeftaliler nematoda karşı hassastırlar.
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ERİK ANAÇLARI: Taban suyu yüksek ve
fazla su tutan killi topraklarda kayısı için
erik anaçları tavsiye edilir. Tohumdan
elde edilen Myrobalan çöğürü bir takım
dezavantajları olsada günümüzde kullanılan bir anaçtır. Killi topraklar dahil
her türlü toprağa uyum sağlar, kireç ve
kuraklığa karşıda dayanıklıdır. Myrobalan’nın seleksiyonlarından “Myrobalan
29” verimliliği ve ağacının sağlamlığı itibarı ile en fazla kullanılan tiptir.
Erik anaçları ile bazı kayısı çeşitleri arasında gecikmiş aşı uyuşmazlığı bulunmakta
ve aşı noktalarından kırılma olmaktadır.
Bu durum erik anaçlarının olumsuz yönünü oluşturmaktadır.
BAHÇESİ TESİSİ
Kayısı bahçesi kurulmasında dikkat
edilecek hususlar.
1- Yön ve Yöney: Kayısı kazık kök yapısına sahip olduğundan yamaçlardan meyil derecesi %20 ye kadar olan yerlerde
rahatlıkla yetişebilmektedir. Hatta ilkbaharın geç donlarından çabuk etkilendiği
için kayısı ova ve çukur yerlerden ziyade
yamaç ve sırtlarda daha iyi netice vermektedir. Ayrıca bol ışık ve güneş istediğinden güney yamaçlar tercih edilmelidir.
2- Toprak Derinliği ve Toprak Vasfı: Kayısı
soğuk ve derin ağır topraklarda iyi netice vermemekte kökler boğulmak suretiyle zamk çıkarmaktadır. Bu nedenle
kumlu-tınlı, iyi havalanabilen ve kireççe
zengin topraklar kayısı bahçesi için ideal
topraklardır.
3- Taban Suyu: Kayısı ağacının en çok
etkilendiği husus taban suyunun toprak yüzeyine yakın oluşudur. Bu nedenle

taban suyunun yüksek olduğu yerlerde
kayısı bahçesi kurulmamalıdır.
4- Kayısı Bahçesi Tesis Edilecek Yer: Yol
durumu, pazara yakınlığı veya uzaklığı
dikkate alınmalıdır.
5-Pazar Durumu: İç ve dış pazar istekleri
göz önünde bulundurularak çeşit seçimi
yapılmalıdır.
Dikim Sahalarının Hazırlanması
Daha iyi bir kayısı bahçesi tesisi için
dikim sahalarının ilkbaharda krizma
edilmek suretiyle toprak sonbahara kadar dinlenmeye bırakılmalıdır. Krizma
yapmak imkanı olmadığı takdirde tesis
edilecek yerin traktörle birkaç kez derin
sürülmek suretiyle yine sonbahara kadar
yabancı otlardan temizlenmesi, toprağın
havalanması ve dinlenmesi gerekmektedir.
Dikim Şekilleri
Kayısı yetiştiriciliğinde bahçe işlerinin
kolay ve seri yapılabilmesi için fidanların
toprağa muntazam bir şekilde dikilmeleri gerekir. Bahçe tesisinde kullanılan dikim sistemleri şunlardır. Kare usulü bahçe tesisi, dikdörtgen usulü bahçe tesisi,
satranç usulü bahçe tesisi, üçgen usulü
bahçe tesisidir.

KAYISI
FİDAN DİKİMİ
Kışı sert geçen bölgelerde fidanların
ilkbaharda dikilmesi daha uygun olup,
dikim şiddetli soğuk ve donlardan sonra
gelen günlerde yapılmalıdır. İlkbaharın
başlangıcı sayılan bu günler donların
çözüldüğü ve cemrelerin sona erdiği
ve havaların yumuşamaya başladığı zamandır.
Fidan dikim tarihi bölgelere göre değiştiğinden tek bir tarih tespit etmek
mümkün değildir. Esas itibariyle fidan
dikim mevsimi sonbaharda ağaçlar
yapraklarını döktükten itibaren başlar
tomurcuklar patlayıncaya kadar devam
eder. Kayısı kış soğuklarının fazla olmadığı yerlerde sonbaharda dikilmelidir.
Çünkü:
1-Toprak ve iklim dikime daha uygundur.
2-Kış yağışlarından istifade edip tutma
oranı yüksek olur.
3-Erken gelişme sağlar.
Dikimden önce fidan çukurlarını en az
2 -3 ay öncesinden açmak faydalıdır. Fidan çukurunu açarken taş ayrık vs. gibi
yabancı maddeler tamamen ayıklanır.
Eğer çukurun dip kısmı kireçli, taşlı, çakıllı ve molozlu ise burada çukur açmaktan vazgeçmelidir. Çünkü ağacın kök
kısmı ileriki yıllarda bu kısımlara rastlayınca ağacın kurumasına sebep olabilir.
Fidan Çukurunun büyüklüğü muhtelif
fidan türüne, toprağın özelliğine göre
değişmektedir. 60cm genişlik, 60 cm
uzunluk ve 60 cm derinlikteki bir çukur
dikim için idealdir. Çukur açılırken ilk 30
cm lik üst toprağı bir tarafa, 30 cm lik alt
toprağı ayrı bir tarafa koymak gerekir.
Dikim sırasında üst toprak alt kısma, alt
toprak üst kısma atılmalıdır
Fidan dikilirken kök boğazı ve aşı yerinin toprak seviyesinden muhakkak surette 5-10cm yukarıda kalmasına dikkat
edilmelidir. Kök boğazı toprak seviyesinden aşağıda olursa boğaz kısmında arızi
(yalancı) kökler meydana geleceğinden
esas kökler havasızlıktan çürümeye başlar ve çok geçmeden fidan kuruyabilir.
Dikim esnasında önce herek dikilmeli ve
dikim bitince fidan hereğe bağlanmalıdır. Bağlama ters sekiz şeklinde ve oynak
olmalıdır. Dikim işi sona erince muhakkak bir can suyu verilmelidir.

Fidan dikim mesafesi
Kayısı bahçesi tesisi maksadıyla dikilecek fidanlara verilecek aralık ve mesafeler iklim ve arazinin durumuna ve
toprağın karakterine göre değişir. Genel
olarak sulanabilen ve derin olan topraklar için verilecek mesafeler susuz veya
kıraçlara nazaran daha geniştir. Ortalama dikim mesafelerinin 5x6 m ile 10x10
m arasında olması tavsiye edilmektedir.
Kayısı bahçesinde ara ziraatı olarak yetiştirilecek meyve türlerini belirlerken
şeftali gibi kısa ömürlü türlerin seçilmesine özen gösterilmelidir.
Kayısı Bahçesinin Yıllık Bakım İşleri
Dikim budaması: Fidanlar dikilmeden
önce kök ve taç budaması yapılır. Kök
budamasında;yaralı, kırılmış, birbirine girmiş kökler ayıklanır. Uzun kökler
dikim çukurunun büyüklüğüne göre
kısaltılır. Köklerin aşırı budanması sakıncalıdır. Çünkü ilkbaharda gözler sürmeye başladığında ihtiyaç duyulan besin maddeleri, öncelikle depo edilmiş
besin maddelerinden temin edilecektir.
Taç budamasında gövde üzerinde bulunan yan dalların tümü budama makası
ile dipten kesilerek çıkartılır. Kayısı fidanları 80- 120 cm yükseklikteki bir göz
üzerinden meyilli olarak kesilir.
Şekil budaması:
Kayısı ağaçlarına genel olarak goble, doruk dallı ve değişik doruk dallı şekillerden birisi verilmektedir.
Mahsul budaması:
Şekil verilmiş kayısı ağaçları mahsule
yattıktan sonra fazla budama yapılmaz.
Sadece hastalıklı, kırılmış ve ışık girişini
engelleyecek düzeyde birbirine girmiş
dallar kesilmelidir. Şiddetli budamalarda
kayısı ağaçları zamk çıkarır. Kalın dal kesimi devam ederse kayısı ağacı zamanla
sararıp kuruyabilir. Kayısı ağaçlarında
mutlaka kalın dal kesimi gerekiyorsa
budama 2-3 yıla yayılmalı, kalın dalların
tümü aynı yıl içerisinde kesilmemelidir.
Verimden düşmüş kayısı ağaçları budama yoluyla değil, sulama, gübreleme
gibi iyi bakım ve uygun kültürel tedbirlerle ıslah edilmelidir.

Genel olarak genç ve kuvvetli ağaçlar
daha kuvvetli ve uzun yıllık sürgünler
meydana getirir. Şiddetli budama kuvvetli sürgün büyümesini teşvik ettiğinden genç ve kuvvetli ağaçlar zayıf budanır, yaşlı ve zayıf ağaçlar ise daha ziyade
kısa sürgün meydana getirme ve çiçek
tomurcuğu oluşturma eğiliminde olduğundan daha sert budanır.
Kayısılarda budama sırasında tırnak bırakılması veya budamadan sonra aşı
macunu sürülmemesi halinde rüzgar,
güneş veya yağışların etkisiyle yara yerlerinde çürüme meydana gelir. Kayısı
ağaçlarında yaz budaması pek yaygın
değildir. Yurt dışında sofralık çeşitlerde
yapılan çalışmalarda yaz döneminde yıllık sürgünlerin seyreltilmesi ve sürgün
uçlarının 1/3’nün kesilmesinin meyve
kalitesi ve verimi artırdığı saptanmıştır
Kayısı Yetiştiriciliğinde Toprak İşleme
Bahçe topraklarını işleme amaçlar şunlardır.
1 -Ağaçların su ve gıdalarına ortak olan
yabani otların yok edilmesi.
2 -Çeşitli gübrelerin toprağa karışmasını
sağlamak.
3 -Toprağın verimliliğini sağlayan küçük
canlı varlıkların çalışmasını sağlamak.
4-Köklerin solunumlarını ve topraktaki
besin maddelerinin çözümlenmesini ve
toprağın havalanmasını temin etmek.
5 -Yağmur sularının toprak tarafından
kolaylıkla emilmesini sağlamak ve kurak
bölgelerde yağmur sularının akıp gitmesini önlemek.
6 -Kış aylarında toprağa inen haşerelerin bıraktığı koza ve kurt şekillerini yok
etmek .
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Kayısı bahçelerinde sonbaharda toprak
tavında iken iklim bölgelerine göre Ekim
-Kasım ayları içerisinde 15 -20 cm . derinliğinde köklere zarar vermemeye dikkat
ederek sürüm yapılması faydalı olur. Böylece Sonbaharda toprağı işlenmiş olan
kayısı bahçeleri kışın yağan yağmur ve kar
sularını daha iyi bir şekilde tuttuğundan
ağaçlarda da sıhhatli ve meyveleri daha
bol ve kaliteli olur .
Çiçeklenme veya küçük meyve döneminde yapılan toprak işlemelerinde kök zararlanmasına bağlı olarak çiçek ve meyve
dökümü artabilir. Bu nedenle bu devrede
toprak işlemeden kaçınılmalıdır.
SULAMA
Sulama sayısı ve zamanı üzerine toprak ve
iklim şartları, sulama sırasında verilen su
miktarı, arazinin eğimi ve ağaçta ki ürün
miktarı etkilidir. Derin killi ve ağır topraklara daha seyrek, az derin kumlu ve süzek
topraklara daha sık su verilir. Sulama suyunun gövdeye değmemesi gerekir. Suyun
gövdeye değmemesi için çevresine topraktan bir yalak yapılması tavsiye edilir.

GÜBRELEME
Gübrelemenin amacı kayısı ağaçlarının
büyümesi, çiçek açması ve meyve bağlaması için ihtiyaç duyulan besin maddelerinin toprağa veya ağaca verilmesidir. Ağaçlar topraktan aldıkları besin maddeleri çok
çeşitli olup, her türlü toprakta yeteri kadar
bulunmazlar, yada zamanla besin oranları
azalır. İşte bu suretle eksilen besin maddeleri toprağa iade edilmeyecek olursa
ağaçlar zayıf kalacaklarından meyve verim ve kalitesi düşük olacaktır.
Gübreleme yaparken uygun gübre çeşit
ve miktarını belirlemek için en doğru yol
toprak ve yaprak analizinin yapılmasıdır.
Yaprak ve toprak analizinin yapılması
Analiz yapılacak toprak numunesi gübrelemeden önce ve mutlaka taç izdüşümünden alınmalıdır. Homojen toprak yapısına
sahip bahçelerde farklı 3-4 noktadan numune almak yeterlidir. Fakat bahçe toprağı homojen değilse (kıraç ve taban arazi
gibi) her farklı toprak bölgesi için ayrı nu-

Genel bir bilgi olarak şu şekilde bir sulama periyodu tavsiye edilir.
-İlk sulama- çağla devresinde.
-İkinci sulama- hasattan 15 gün önce.
-Üçüncü sulama- hasattan sonra.
-Dördüncü sulama- Ağustos ayında.
-Beşinci sulama -Eylül ayında. Ağaçtaki
meyve miktarının artması, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi durumunda bu
sulama sayılarının artırılması gerekebilir.
Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği
dönemde sulama erken bitirilirse kayısı
ağaçlarında çiçek tomurcukları gelişmesini tamamlayamamakta, ertesi ilkbaharda
açan çiçek sayısı azalmakta, çiçek ve meyve dökümü artmaktadır.
Taban suyu yüksek, ağır killi topraklarda kayısı ağaçlarına fazla su verildiğinde
ağaçlar zamk çıkarır, yapraklar küçülür,
sararır ve zamanla kurur. Su tutmayan
kumlu topraklarda ise fazla su meyve iriliğinin artmasına, kuru madde miktarının
azalmasına neden olur.
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mune alınması ve bu numunelerinin ayrı
ayrı analiz edilmesi gerekir.
Kayısı bahçesinin besin maddesi hakkında
bilgi edinmek için 0-30cm ve 30-60cm derinlikten toprak örnekleri alınmalı, her derinliğe ait numune farklı torbalara konularak ağacın yaşı, bahçe büyüklüğü, alındığı
toprak derinliği gibi bilgiler yazılarak analiz için laboratuara gönderilmelidir.
Yaprak numuneleri, yaprakta bitki besin
madde değişiminin azaldığı, daha doğrusu minimuma indiği dönemde alınmalıdır.
Bu dönem genellikle kayısıda hasat dö-

nemine denk gelmektedir. Bu dönemde
yıllık sürgünlerin orta kısmında, tam büyüklüğe ulaşmış yapraklar yaprak sapları
ile birlikte koparılıp alınır. Yaprak örnekleri
tüm bahçeyi temsil edecek şekilde alınmalıdır. Yaprak örnekleri güney, kuzey,
doğu ve batı yönlerinden eşit miktarda
toplanır. Genellikle bir yaprak analizi için
80-100 adet yaprak yeterlidir.
Kayısı ağaçlarına verilecek gübre miktarı
1-Ağacın yaşına,
2-Ağacın vegatatif gelişme ve meyve miktarına,
3-Toprağın bitki besin madde içeriğine,
4-Kullanılan gübrenin besin madde kapsamına göre değişiklik gösterir.
Gübrelerin verilme zamanı
Azotlu gübrelerin 2/3’ü ilkbaharda çiçeklenmeden 15-20 gün önce, geriye kalan
1/3 lük bölümü ise hasattan 1-1.5 ay önce
(çekirdeğin sertleşip siyah renk aldığı dönem) verilmelidir.Fosforlu ve potaslı gübrelerin bitkiler tarafından alınabilmesi için
toprağa verildikten sonra 2.5-3 aylık bir
sürenin geçmesi gerekir. Fosforlu ve potaslı gübreler sonbaharda kayısı ağaçları
yaprağını döktüğü dönemde verilmelisi
uygundur. Çiftlik gübreleride sonbahar
mevsiminde fosforlu ve potaslı gübreler
ile birlikte verilebilir.
Bitkilerin besin maddelerinden azami derecede faydalanmaları için gübrelerin kök
sistemi çevresinde uzun müddet elverişli
halde kalması gerekir. Bu sebepledir ki
gübreler kılcal köklerin bulunduğu kısma
tatbik edilirler.
Fosforlu gübreleri toprağın 15 -20 cm . derinine gömmek lazımdır. Bu gübreler 3- 4
cm . derinliğinde veya yüzeye verilecek
olursa, yağmur ve sulama sularıyla kökün
bulunduğu derinliğe inemeyeceğinden
bitkiler bundan faydalanamazlar.
Nitrat şeklinde azotlu gübreler çabuk eridiğinden hafif yağışlarla elverişli derinliğe
kolayca inerler. Bu nedenle bu cins gübreleri toprak üzerine serptikten sonra çapa
ile hafif şekilde karıştırmak yeterli olmaktadır . Bu gübreler fosforlu gübrelerde olduğu gibi derine verilecek olursa bu defa
kök bölgesinden daha derinlere gideceğinden bitkilerin yararlanmaları çok azalır.

KAYISI

SEYRELTME
Kayısılarda seyreltme sofralık çeşitlerde yapılır. Seyreltmede önemli olan
seyreltme zamanı ile seyreltme sırasında meyveler arasında bırakılacak
mesafelerdir. En iyi seyreltme zamanı çekirdeğin sertleşmeye başladığı
zamandır. Seyreltme sırasında küçük
meyveler koparılmalı, büyük olanlar
bırakılmalı, hastalıklı, biçimsiz, çift
meyveler koparılmalıdır. Uç dallarda,
dal ucuna gelen meyveler daha fazla
seyreltilir. Seyreltme mesafesi 4- 8 cm
arasında olması tavsiye edilir.
HASAT
Kayısıda hasat zamanının tespiti
Kayısı meyvelerinin tümü ağaç üzerinde aynı zamanda olgunlaşmadığından
hasat kademeli olarak yapılır. Ağaçta
önce üst dallardaki meyveler, sonra
orta dallardaki, en son ise alt dallardaki meyveler olgunlaşır. Hasat da bu olgunlaşma sırasına göre normal olarak

üç defada yapılır.
Genel olarak hasat zamanı meyvenin
daldan kolay kopması, kabuk yüzeyinin ¾’nün saman sarısı ve meyve etinin ½’sinin sarı renge dönmesi ile anlaşılır. Sofralık kayısılarda hasat zamanı
belirlenirken kayısıların gönderileceği
pazarın uzaklık durumu ve tüketim
süresi göz önünde tutulmalıdır. Hasat
sırasında sofralık kayısıların meyve
eti parmakla basıldığında ezilmemeli
fakat yeşil meyve rengi kayısıya özgü
sarı renge dönmüş olmalıdır. Sofralık
kayısılar erken hasat edilirse yeterince tatlanmaz, renk ve aroma istenilen
düzeyde olmaz. Hasat geciktirilirse
olgunlaşma ilerleyeceğinden hasat ve
taşıma sırasında meyveler çabuk olarak bozulur ve pazarda bekleme süresi
kısalır.

cek kayısılar ise bu iki olgunluk derecesi arasında hasat edilir.
DEPOLOMA
Bugün ticari olarak taze kayısı depolanması yok denecek kadar azdır.
Ancak bazı sofralık ve meyve suyu
sanayiine uygun çeşitlerde zaman zaman depolama zorunlulukları ortaya
çıkmaktadır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yapılan bir çalışmada
bazı yabancı ve kuru maddesi yüksek
çeşitlerde %90 nem ve 0-3oC sıcaklıkta 6 haftaya kadar çıkabilen bir muhafaza süresi saptanmıştır.
Kaynak: Kaysı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Malatya

Genel olarak sofralık ve konservelik
kayısılar sert olgun, kurutmalık kayısılar tam olgun, yakın pazara gönderile23

UĞURLU AYVA
Seval ÖRNEK
Ziraat Mühendisi

UĞURLU AYVA

Onikişubat İlçe Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ
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Kırk beş sene evvel şuan 78 yaşında olan hasan amca cevval bir
delikanlıyken dağ bayır gezer doğayı hayran hayran incelermiş. Onun bu
merakı yolunu bir gün hiç bilmediği bir
ermeni köyüne düşürmüş. Her zamanki
gibi gayretli gayretli etrafı incelerken sarı
yuvarlak meyveleriyle bir ayva ağacı görmüş ve hemen ağaçtan bir sürgün alarak
köyüne dönmüş, evinin bahçesine bu
fidanı dikmiş.
Ayva yerini çok sevmiş dallanıp budaklanmış meyvelerini cömertçe yeni sahibine vermeye başlamış. Hasan amca
pek memnun birazda gururla köylerine
göreve gelen ziraat mühendisine ayva
ağacını göstermiş. Ayvanın uyumunu
fark eden mühendis; Hasan amcayı ikna
etmiş ve 150 kök ayva fidanıyla bölgenin
ilk ve tek ayva bahçesinin sahibi oluvermiş Hasan amca. Kazancı artmış yüzü
gülmüş uğurlu gelmiştir ayva…
Hasan amcanın ayvalarını gören herkes
ayva bahçesi kurmaya heves etmiş. İşte o
gün bu gündür Şahinkaya’sının baş tacı
olmuştur ayva, Hasan amcaya da Şahin-

kaya’sına da uğur getirmiştir gerçekten ..
İşte böyle anlatır uğurlu ayvasını Hasan
Tekşahin.
Hikâyenin geçtiği yer olan Şahinkaya’sında; şu an 1000 da lık alanda ayva üretilmekte ve 3000 ton verim alınmakta, dahası büyük bir kısımda ihraç edilmekte.
Şimdi nemi oldu Hasan amcaya ve uğurlu ayvasına, Şahinkaya’sı beldesinde
yaşarlar ikisi de, artık geleneksel ayva
şenliklerinin onur konuklarıdırlar, İkisi
de iyi iş başarmıştır, ikisi de hala dimdik
ayaktadır Allah ömür verdikçe der Hasan
amca ben ona o bana bakarız evvel Allah…
Yolunuz düşerse mutlaka gidin ziyaretlerine yaşlı delikanlıların, birde ondan
dinleyin hikâyesini hem de şenlik zamanı, hem yeşilin sarının cümbüşünü seyredin, hem yurdumun güzelliklerinden
birini daha görün hem de Şahinkaya’sının verimli topraklarında yetişen o çok
kaliteli ve sulu sulu uğurlu ayvalarının
tadına bakın.

AYVA

AYVA YETİŞTİRİCİLİĞİNE
GENEL BİR BAKIŞ

İKLİM İSTEKLERİ
Ayva soğuklara elma ve armuttan daha
az dayanıklıdır. Bunun için bahçe yeri
seçiminde dikkatli olmak gerekir. Fakat
ayvanın önce sürgün meydana getirip
bunun ucunda çiçek açması, ilkbahar
geç donlarının tehlikeli olduğu yerlerde
bir avantajdır. Bazı soğuk bölgelerde de
ayva yetiştiriciliği yapılmasına rağmen
istenen meyve kalitesine ulaşılamamaktadır. Ayrıca ayva aşırı nemli ve rüzgârlı
iklimlerden de hoşlanmaz.
TOPRAK İSTEKLERİ
Ayva, çok ağır, aşırı kireçli ve fazla geçirgen olan toprakların dışında kalan birçok
toprak tipinde düzenli sulama yapıldığı
takdirde yetiştiriciliği rahatlıkla yapılabilir. Aşırı kumlu ve nemsiz topraklarda yetiştirilen meyveler kuru ve boğucu olur.
ANAÇLAR
Aşı ile yapılan üretimlerde anaç olarak
Ayva-A anacının kullanılması tavsiye
edilmektedir. Ayrıca ayva, çelikle köklenmesi kolay olan bir tür olduğundan bu
yöntemle de fidan üretimi yapılabilmektedir.
BAHÇE KURMA
Ayva bahçesi için uygun olarak seçilen
yere, bir yaşlı ve sağlıklı fidanlar 4x4 veya
4x5 m aralık ve mesafelerle dikilirler. Yetiştiriciliği yapılan ayva çeşitlerinin çoğu

kendine verimli olduğu için, tek bir çeşitten kapama ayva bahçesi kurulabilir.
Fakat yine de, çeşit karışımı yapmakta
fayda vardır.
ÇEŞİTLER
Ayva çeşit sayısı diğer türlerde olduğu
kadar zengin değildir.
Bunun nedeni ise dünyanın birçok ül- Seval ÖRNEK
kesinde ayvanın meyvesi için değil de, Ziraat Mühendisi
Onikişubat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
anaç olarak yetiştirilmesi gösterilebilir.
KAHRAMANMARAŞ

Eşme: Ülkemizdeki kapama ayva bahçelerinin büyük çoğunluğu bu çeşit ile
kurulmuştur. Bazı bölgelerde renginden
dolayı Limon ayvası olarak da isimlendirilmektedir. Meyveleri yuvarlak, sapa
doğru biraz uzunca, bol sulu ve mayhoş
tatlıdır. Ağaçlar orta kuvvette bir gelişme
gösterir ve meyveler eylül sonu ekim
başında hasat edilir. Hasat fazla geciktirilmemelidir.
Ekmek: Bu çeşidin aynı isimle söylenen
birçok tipi mevcuttur. Meyvesi iri, sap tarafı dar, karın tarafı geniş, meyve eti gevrek, sulu, mayhoş ve az tüylüdür.
Şeker gevrek: Meyve iri düzgün şekilli,
karın tarafı şişkin, sap ve çiçek çukuruna
doğru dardır. Meyve kabuğu ince, gevrek, sulu ve hafif mayhoştur. Ekim ayının
ilk haftasında hasat edilir.
Altın: Meyvesi çok iri ve sap tarafında
belirgin boyun vardır. Kabuk koyu sarı
renkli, üzerinde parçalı pas lekeleri bulunur. Meyve eti altın sarısı renkte, az
suludur.

AYVA YETİŞTİRİCİLİĞİNE
GENEL BİR BAKIŞ

Türkiye yaklaşık 4 milyon adet
ağaç sayısı ve 95 bin ton ayva
üretimi ile dünyada ilk sırada yer
almaktadır.Ayva yetiştiriciliği son yıllarda kapama bahçe sayılarının artmasıyla
özellikle Marmara bölgesinde geniş bir
alana yayılmıştır. Sadece Sakarya ili Türkiye üretiminin %28’ini karşılamaktadır.

Tekeş: Meyve iri, gösterişli, ince kabuklu,
gevrek, sulu ve mayhoş tatlıdır.kaynak:çınar ziraat
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PAZARCIK’TA BAĞCILIK

Ali YILMAZ

Ziraat Mühendisi

PAZARCIKTA BAĞCILIK

Pazarcık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ
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İlçemizde bağcılık oldukça eski
tarihlere dayanmakla beraber
1990’lı yıllardan sonra bağcılık
ciddi anlamda gelişmeye başlamıştır.
Üzüm insan beslenmesi ve sağlığı bakımından büyük önem taşımaktadır. Bünyesinde zengin mineral besin elementlerini bulunduran üzüm A, B, C vitamini
bakımından da zengin bir yapıya sahiptir. Besin değeri bakımından değişiklik
gösterse de 100 gr kuru üzümde 250290 kalori, 100 gr taze üzümde 60-70
kalori bulunmaktadır.
İlçemizde bağcılığın en yaygın olarak
yapıldığı mahalleler Yumaklıcerit- KizirliTaşdemir-Akçalar-Sakarkaya-Büyüknacar ve Harmancık Mahalleleridir,
diğer mahallelerimizde az da olsa üretimi yapılmaktadır. Üreticilerimizin hasat
zamanına kadar olan emekleri oldukça
fazladır. Genellikle Antep Karası, Besni

(Peygamber Üzümü), ve İslahiye Karası
gibi çeşitler yetiştirilmektedir. Üzümlerimiz daha çok kuru üzüm olarak pazara
arz edilmekte olup kalite olarak ülkemizin en iyi kurutmalık üzümlerindendir.
Pazarcık İlçemizde 20 bin dekar alanda
yapılan bağcılıktan yaklaşık 4 bin ton kurutmalık üzüm elde edilmektedir.
Ülkemiz genelinde üzüm yetiştiriciliği
göz önüne alındığında Yumaklıcerit ve
diğer mahallelerimizde üretilen üzümler bölgenin ekolojisi, coğrafi yapısı ve
toprak özellikleri de değerlendirilirse en
kaliteli kurutmalık üzümler arasına girer
diyebiliriz.
Modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve pazarlama sorunlarının aşılmasıyla Pazarcık Ülkemiz üzüm yetiştiriciliğinde daha çok söz sahibi olacaktır.

BAĞCILIK
BAĞLARDA GÜBRELEME
Ülkemizde üretilen üzümlerin verim ve
kalite üzerine önemli derecede etki edecek uygulamalardan biri gübrelemedir.
Gübreleme kısaca ürünün topraktan
kaldırdığı bitki besin maddelerini tekrar toprağa vermek olarak tanımlanır.
Tüm canlılarda olduğu gibi üzümün de
yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi,
ürün verebilmesi için birtakım gıda maddelerine ihtiyacı vardır. Önemli olan ihtiyaç duyduğu bu maddeleri zamanında
ve ihtiyacı kadar verebilmektir.
Bağcılıkta gübreleme bağ tesis öncesi
uygulanan tesis gübrelemesi diğeri ise
verim çağı gübrelemesidir. Bağlarda verilecek gübre miktarının tespiti çok fazla
faktöre bağlı olan ve önceden bazı tahlilleri gerektiren bir işlemdir. Her bölgede,
her bağda ihtiyaç duyulan mineral ve
organik madde miktarını tespit etmek
son derece önemli ve isabetli bir adımdır. Bir besin elementinin toprakta azlığı
veya fazlalığı diğer maddelerin bitki tarafından alınmasını da etkileyecektir. Tek
yönlü yapılan gübrelemeler bu yüzden
faydadan çok zarar verebilmektedir.
Tesis Gübrelemesi
Arazinin (0-30) (30-60) (60-90) cm derinliklerinden ayrı ayrı alınan toprak örneklerinin analizleri yaptırılarak çıkan
sonuca göre önerilen gübrelerin uygulanması yeni dikilecek bağların gelişmesi
için çok önemlidir. Tesis gübrelemesinde
asmanın kök sistemini iyi geliştiren fosfor ve bunun yanında potasyumlu gübreler esas alınmaktadır. Yapılacak olan
gübreleme analiz sonucu dikkate alınarak yapılmalıdır.
Verim Çağı Gübrelemesi
Verim çağı gübrelemesi için bağ toprağının (0-30) ve (30-60) cm derinliklerinden ayrı ayrı alınan örneklerinde analiz
yaptırarak çıkan sonuca göre gübreleme
yapılmalıdır. Gübreleme, gözlerin kabarması öncesi taban gübreleme, daneler
koruk iriliğinde iken üst gübreleme şeklinde yapılmalıdır. Bağcılıkta toprak analizi yaptırmak tek başına yeterli olmayabilir, aynı dönemde alınan yaprakların
analiz değerlerinin de belirlenmesi daha
bilinçli gübreleme programı oluşturul-

masına yardımcı olacaktır.
BAĞLARDA TOPRAK ÖRNEKLERİNİN
ALINMASI
Toprak Örneği Alınması
Toprak örneği almak için burgu, bel , kürek gibi aletler kullanılır.

toprak örneği için tekrarlanarak farklı
derinlikten alınan örnekler ayrı kaplara
konulur.
Toprak Örneği Alma Derinliği.
20 dekar arazi için 8-10 adet eşit miktarda ve farklı derinliklerin karşılaştırılmadan 0-30 cm ve 30-60 cm’lerden alınan
örnekler kovalara konur ve bu örnekler
temiz bir alanda iyice karıştırılır. Bu karışımlardan yaklaşık 1-2 kg toprak örneği
iri taşlar, çöpler yabancı maddeler temizlendikten sonra örnek torbasına konulur.
Üretici adı-soyadı, toprak örneği alınan
yer, mevkii , toprak derinliği bilgilerini
içeren 2 adet etiket kurşun kalemle yazılarak biri torbanın içine konulurken
diğeri torbanın ağzına bağlanır ve kısa
zamanda laboratuvara ulaştırılır.

Toprak Örnekleri Alma Aletleri.
Arazinin genel görünümüne bakılarak
eğim, yükseklik, drenaj, toprak derinliği,
bağın yaşı, sulama durumu gibi özellikleri dikkate alınarak her 20 dekar için
temsilen bir adet toprak örneği gübre
uygulamasından yaklaşık 1-2 ay önce
alınmalıdır. Toprak örnekleri arazinin bir
ucundan diğerine uzanan düz bir hat
üzerinden alınmayıp şekilde gösterildiği
hareketlerle örnekler alınmalıdır.

Toprak Örnekleri Alma Şekli.
Örnek alınacak arazinin işaretlenen yerinde öncelikle kürekle 60-70 cm derinliğinde bir çukur açılır, açılan çukurdan
(0-30 cm) derinliği temsilen 3-5 cm kalınlıkta bir toprak dilimi alınarak kibrit
kutusu şeklinde yanlardan düzeltildikten sonra bir kovaya konulur. Daha sonra aynı işlem (30-60 cm) derinliğindeki

Yaprak Örneği Alınması
Yaprak örnekleri bağcılık yapılan arazide 20 dekardan bir örnek olacak şekilde alınır. Özellikle çiçeklenme ve ben
düşme dönemlerinde sürgünlerdeki ilk
salkımın karşısında bulunan yapraklar
saplarıyla birlikte ve bir omçanın 4 ayrı
yönünden olmak üzere 25 omcadan
toplam 100 adet yaprak örneği alınmalıdır. Bağın yaşı, üzüm çeşidi, anacın
cinsi, sulama durumu toprak özellikleri
gibi benzer olanlar gruplandırılmalıdır.
Bu şekilde alınan yaprak örnekleri delikli naylon torbalara konulup iki etiketle
kurşun kalemle üretici bilgileri adı soyadı, örnek alınan mevkii, örnek alınan tarih yazılır, etiketin biri torbanın içerisine
diğeri ağzına bağlanır. Alınan örnekler
mümkün olan en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılır.
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BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ
İbrahim ORHAN
Ziraat Mühendisi

Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ

Latince adı ‘’Amygdalus’’ olan bademin diğer bir adı da ‘’payam’’ dır.
Ana vatanı Orta ve Batı Asya dır.
Ülkemizin de ana vatanı olduğu badem, kurak iklime ve niteliksiz toprak
koşullarına kolay uyum sağlaması nedeniyle buradan Akdeniz ülkelerine
yayılmıştır.1800’lü yıllarda ise Akdeniz
iklimine benzer özellikler taşıyan Kaliforniya’ya ulaşmıştır.Burada ıslah edilerek geliştirilen verimli ve kaliteli çeşitler sayesinde ABD, bugün dünyanın
bademi en çok üreten ve en çok ihraç
eden ülkesi haline gelmiştir.
Türkiye’de 235.547 dekar badem bahçesi, 7.922.778 adet de badem ağacı
bulunmaktadır.
Kahramanmaraş ilimizde 5042 dekar
toplam kapama badem bahçesi bulunmaktadır,97.385 adet badem ağacı
bulunmaktadır.
Badem, kuru havayı seven uzun süre
devam eden sıcaklıklar isteyen bir bitkidir.Kış soğuklarına karşın dayanıklıdır.Anadolu’da deniz seviyelerinden
başlayarak 1000 metre yüksekliklerde
dahi zarar görmeden yetişebilen,ender meyve ağaçlarımızdan biridir.
Badem uzun süre devam eden sıcaklık
isteyen ve kuraklığa karşı en çok dayanabilen meyve türlerimizin başında
gelir.Bunda derine giden kazık kökün
etkisi çoktur.Yaz aylarında yeterli sıcaklığın olmadığı yerlerde,meyveler
tam olarak olgunlaşmayacağı için
olumlu sonuç alınamaz.
Geç donlardan etkilenen bademle
bahçe kurarken aşağıdaki hususlara
dikkat edilmelidir:
-Geç uyanan çeşitler seçilmelidir.
-Geç çiçeklenen çeşitler seçilmelidir.
-Çiçeklenmesi uzun süren çeşitler se28

çilmelidir. Badem toprak istekleri bakımından seçici olmayan,niteliksiz toprak şartlarına uyum sağlama yeteneği
olan bir ağaçtır.Diğer meyve ağaçlarını iyi yetişemeyeceği kurak,taşlı,çakıllı
ve kireçli topraklarda iyi gelişir.Ancak
toprağın geçirgen ve derin olması gerekir badem en iyi sonucu kumlu-tınlı topraklarda verir.Kazılabilen ve su
tutmayan her toprakta badem olur.
Badem ağacı taban suyunu sevmez
toprağın drenajının iyi olması gerekir.
Badem çiçeği erdişi(erselik) bir yapıya
sahiptir.Çiçek,bir dişi organ ve 15-20
erkek organ 5 taç 5 çanak yapraktan
meydana gelmektedir.Badem bütün
meyve türleri içinden erken çiçek açan
bir ağaçtır.Kendi bünyesinde de en
erken çiçek tomurcuğu uyanır.Bu nedenle geç donlardan zarar görürler.Bu
olumsuzluğu gidermek için geç çiçek
açan çeşitler seçilmelidir.

Bazı badem çeşitlerinin çiçeklenme
zamanları:
-Erkenci: N.P.Ultra
-Orta:Carmel
-Geçci: Nonpareil, Texsas, Ferragnes,
Ferraduel, Ferrastar, Tuono
Badem çiçekleri arı ile tozlanır arılar çiçek tozlarını çiçekten çiçeğe ve
ağaçtan ağaca taşıyarak meyvelerin
oluşması için gerek olan döllenmeyi gerçekleştirir.Badem sert kabuklu
meyve grubunda yer alan, botanikte sert çekirdekli meyve olarak kabul
edilir.Badem de yukarıda belirttiğimiz
üzere arı ile döllenen bitkidir.Yeterli
düzeyde meyve elde edebilmek için 4
dekara en az 1 adet arı kovanı konmalıdır.
Badem ağacı,havaların soğuk olduğu
zaman çiçek açtıklarından,özellikle
düşük sıcaklıkta çalışabilen Bombus
arıları tercih edilmelidir.

BADEM
Kapama badem bahçesi kurulurken ilk yapılması gereken işlemlerden bir tanesi de
toprak analizleridir.Toprak analizleri ile bademin ihtiyaç duyduğu toprakta olmayan
ve eksik olan besin maddeleri verilir.
Kapama badem bahçesi kurulduktan sonra
yapılması gereken en önemli işlemlerden
bir tanesi de budamadır.İlk olaraktan dikim
budaması yapılır,fidanımızın 70-80 cm den
tepesi vurulur ve yerden 30-40 cm’e kadar
olan bütün sürgünlerinin tamamı kesilir.İleri ki yıllar da badem bahçesi kurduğumuz
yerin ikim şartları ve çeşide bağlı olaraktan
ağaçlarımıza Goble(çanak) şekli budama,değişik doruk dallı(modifiye lider) şekil budaması sistemlerinden bir tanesi uygulanır.

Aşılı badem kapama bahçeleri kurulurken tespit edilecek aralık X mesafeyi belirleyen etkenler şunlardır;
Toprağın yapısı,yöre,çeşit,sulama suyu miktarı,iklim.Bu etkenler çerçevesinde Aralık X
Mesafeler 5 m ile 9 m arasında değişir.Ülkemiz de genellikle kare dikimi yapıldığından
Aralık X mesafeler şöyle olabilir; 5X5-6X67X7-8X8-9X9 metre Aralık X Mesafe belirlenirken yukarıda ki etkenler göz önüne
alınarak şu esaslara dikkat edilmelidir.
-Kuvvetli topraklarda; 5X5-6X6-7X7 metre
-Zayıf topraklarda;8X8 veya 9X9 metre alınır.
-Bademin çok iyi yetiştiği yerlerde Aralık X
Mesafe sık alınır.
Aralık X Mesafe;
-Yayvan gelişen çeşitlerde seyrek dik gelişen çeşitlerde sık alınır.
-Sulama suyu varsa Aralık X Mesafe sık, yoksa seyrek alınır.
-Yeterli yağış olan iklimlerde Aralık X Mesafe sık,yağışı düşük olan iklimlerde seyrek
alınır.
Bademin tozlanıp döllenebilmesi için başka çeşitlere ihtiyaç vardır bunlara tozlayıcı
çeşit denir.Aşılı badem kapama bahçesi
kurulurken birbiriyle uyuşan en az 2 çeşide
ihtiyaç duyulur.Bu çeşitlerde biri Anaçeşit diğeri Tozlayıcı çeşittir.Tozlayıcı çeşitde
meyve verir ama tercih edilen ana çeşittir.
Her 8-10 anaçeşide 1 adet tozlayıcı çeşit
yeterlidir.

Badem bahçesi kurulurken açık köklü ve
tüplü fidanlar kullanılır.
Açık köklü fidanların dikimi;badem fidanı
kazıkköklüdür saçak kökleri azdır bu nedenle sökümde dikkatli davranılmadıysa
az olan kökler zarar göreceğinden tutumda başarı düşük olur.Birde buna gömüye
almada,taşımada ve dikileceği yerde koruma altına almada ki noksanlıklar eklenirse
tutma oranı daha da düşük olur.Aşılı badem fidanları erken uyanır.Uyanan fidanın
tutması zordur.Bu nedenle fidan gözleri
uyanmadan bir an önce dikilmelidir.Bölgelere göre değişmekle beraber,badem fidanı en geç mart ayına kadar dikilmelidir.
Tüplü (torbalı) fidanların dikimi;Her mevsim dikilebilen tüplü fidanlar da başarı
oranı yüksektir.Karın erken yağdığı ve geç
eridiği yerlerde,kumlu ve taşlı topraklarda
tüplü fidan açık köklüye karşı daha şanslıdır.

Ülkemizde görülebilen en belirgin hastalık ve zararlılarını inceleyelim.Ülkemizde
en çok dikkat çeken badem hastalıkları;
-Bakteriyel kanser ve Zamklanma hastalığı
-Et leke hastalığı
-Klok
-Yaprak Delen
Ülkemizde dikkat çeken bazı badem zararlıları:
-Fidan dip kurdu
-Akarlar
-Yeşil şeftali yaprak biti
-Badem iç kurdu
-Çiçek(bakla) zınnı
-Diğer zararlılar ise;Kuşlar,Fare,Domuz
Badem hastalık ve zararlıları ile ilgili ayrıntılı
mücadele yöntemlerini ilimizin Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Teknik personellerinden bilgi alınabilir.
KAYNAKÇA: 1997 Aşılı Ceviz Badem yetiştirciliği.
Yazar: Selami Bayrak.
Düzeltmen: Ömer Yılmaz - Ziraat Mühendisi.

Badem fidanları toprağa dikildikten sonra
herek dikilmesi ve tepe kesilmesi(tepe vurma) işlemlerinin yapılması gereklidir.Herek
fidanın dik büyümesini sağlar.Ayrıca fidan
yaprak açtığında rüzgarın fidanı sallayıp
kökün hava almasını,dolayısıyla fidanın kurumasını önler.Tepe kesilmesinin,yani tepe
vurmanın birçok yararı vardır;uyanmayı
geciktirir,tutmayı kolaylaştırır,taç oluşumunu sağlar.
29

ANDIRIN’DA NARENCİYE
Kahramanmaraş Doğu Akdeniz
Bölgesinde yer almakla birlikte,
konum itibarı ile bir çok bölgenin
iklim geçiş noktasındadır. Genelde Akdeniz iklim kuşağında olmasına rağmen,
ağırlıklı olarak Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve azda olsa Akdeniz iklim
özelliklerine karma olarak sahiptir.
Ferudun YAĞIZ
Tarım Teknikeri

ANDIRIN’DA NARENCİYE

Andırın İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ

İl merkezine 83 km uzaklıkta olan Andırın ilçemiz coğrafi olarak geniş bir alana
sahip olup, kuzeyde tipik Doğu Anadolu
iklimi, güneyde ise Akdeniz iklimi görülmektedir. İlçemizde toplam tarım alanı
yaklaşık 250000 dekar iken, Narenciye
yetiştiriciliğine uygun alan sadece 40000
dekar dır. Yaklaşık olarak 2.495 000 ton
ürünle dünyada dördüncü olduğumuz
Narenciye üretimine yaklaşık 1300 dekar
alanda 1625 ton üretimle Kahramanmaraş’ta katkı sağlamaktadır.
Andırın ilçemizde Aşağı Andırın olarak
adlandırılan ve 18 köyü kapsayan, coğrafi
konumu itibarıyla bu özel 40 000 dekar
ı sulu 40 000 dekar ı kuru toplam 80 000
dekar mikro klima özelliği olan bölgenin
rakımı 200 ila 400 metre arasında değişmekte ve yaklaşık 40 000 dekarlık alanında narenciye üretimi yapılabilmektedir.
Ayrıca bu özel bölgede Narenciyenin dışında Akdeniz Bölgesinde yetiştirilen tüm
meyve, sebze ve tarla bitkileri ürün çeşitleri de üretilmektedir. Tarımsal üretim
çeşitliliği oldukça geniş olan bu bölgenin,
son yıllarda ön plana çıkan Narenciye
üretiminin dünü, bugünü, yarını ile konuya ilgi duyanlar için yetiştirme tekniğinden bahsedeceğim.
Bölgemizde yaşayan çiftçilerimiz uzun
zamandır hobi olarak kendi ihtiyaçlarını
karşılamak maksadıyla Narenciye çeşitlerini üretme faaliyetlerinde bulunmuşlar
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ve daha sonra ciddi Narenciye uygulama
projelerinin hazırlanmasında tesadüfen
de olsa hem çeşit seçiminde hem de yetiştiricilik açısından uygun alanların tespitinde işe yarayacak önemli bulgular elde
etmişlerdir
Değişen ekonomik şartlar ve üretim anlayışı, üreticilerimizi faaliyet alanı olarak
hayvancılık, tarla ziraatı ve sebzeciliğin
dışında alternatif gelir kaynaklarından
meyvecilik yapmaya da zorlamıştır. Çiftçilerimizin bu alternatif gelir kaynağı
araştırmaları devam ederken, her zaman
yanında olan Gıda Tarım ve Hayvancılık
ilçe Müdürlüğümüz de duyarsız kalmamış Kayısı, Zeytin, Nar ve Narenciye bahçelerinin temin, tesis ve yetiştiriciliğinden
pazarlamaya uygunluk aşamasına kadar
hem teknik hem de maddi olarak destekleme çalışmalarında bulunmuştur.
Narenciye yetiştiricilerimize ileriye yönelik örnek olması bakımından ilk profesyonel çalışmayı İlçe Müdürlüğümüz İlçe
Kaymakamlığımızın maddi destekleriyle
1999 yılında Narenciye üreticilerini destekleme projesini hazırlatmıştır. Aynı yıl
uygulamaya geçirdiğimiz bu proje on
köyde yüz ayrı çiftçimize yüzer adet ve
beşer dekarlık alanda kapama bahçe
olacaktı. Teknik açıdan Çukurova Zıraat
Fakültesiyle Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün de görüşleri alınarak
7000 adet Satsuma mandarin, 2000 adet
Valancia portakal ve 1000 adet yediveren
limon olacak şekilde toplam 10000 adetlik fidanla proje uygulamaya geçirildi. Bu
projeyle amaçlanan; Ticari amaca yönelik turfanda mandarin bahçelerini daha
düzenli ve kapama bahçeler haline dönüştürüp, çiftçilerimizin gelir seviyelerini
yükseltmekti.

NARENCİYE
2002 yılında üreticilerimiz ilk Satsuma
mandarin meyvelerini satışa çıkardığında
beklentilerimize cevap verdiğini gördük.
Ancak daha sonra Okitsu mandarin çeşidinin erkenci ve bölge şartlarıyla beklentilere daha iyi cevap vereceği kanaati oluştu.
İlçe tarım teşkilatı olarak tavsiyelerimizi turfanda Okitsu mandarin çeşidi üzerine yoğunlaştırdık. Çiftçilerimizin kendi imkanlarıyla temin ettiği fidanlarla düzenli, teknik
esaslara uygun kapama bahçeler kurmaları konusunda ve yetiştirme süresince her
aşamada yardımcı olundu.
2010 yılına kadar her şey beklendiği üzere gelişti. Yani ürün fiyatları alternatiflerine
göre yüksek, üretim maliyeti düşük, tekrarlayan tesis masrafı yok,doğal afet riski az ve
en önemlisi Pazar kaygısı yoktu.
Türkiye genel inde Narenciye üretimi yapılabilen her yerde üreticiler bizim gibi
düşünmüş olmalı ki; 2010 yılından itibaren
arz-talep durumu dengeye geldikçe fiyatlar ve pazarlama şartları üreticilerimizin
aleyhine dönmeye başladı. Doğal olarak
hem yeni bahçe tesisi için yer azaldı hem
de üretici sayısı. Narenciye konusunda
geldiğimiz nokta Pazar şartlarıyla (Pazara
uzaklık- yakınlık,mevcut bahçelerin küçük
parçalardan oluşması,nakliye ve işçilik vb)
arz-talep dengesinin doğal sonucudur.
Tesis edilen kapama bahçelerin yaşı ilerledikçe verim artıyor, ama gelir miktarı aynı
oranda artmıyor.2015 yılına geldiğimizde
bölgede ticari amaçlı kapama mandarin
bahçelerinin epeyce yer kapladığını (0-15
yaş aralığında 36000 adet, 1300 dekar)ve
getirisinin de neredeyse alternatifleriyle
denkleştiğini, dolayısıyla da yeni bahçe tesisinin de oldukça azaldığını görüyoruz.
Bölge çiftçilerimizle teknik elemanlar olarak, üretimin her aşamasında beraberiz,
her türlü teknik desteği başından beri
veriyoruz ama; hazır bahse konu iken ilgi
duyan çiftçilerimize katkı sağlaması düşüncesiyle biraz teknik bilgi aktarmak isterim.

seçilirken iklim ve toprak isteklerinin göz
önünde bulundurulması gerekir.Narenciye
yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli iklim
faktörü düşük kış sıcaklıklarıdır.
Narenciye bahçesi kurulacak arazi don
olaylarının görülmediği, kuvvetli rüzgarlardan nispeten korunmuş alanlardan seçilmelidir. Çukur alanlar ve vadi tabanları
ile aşırı yağış alan ve fazla suyun drene edilemediği alanlar da yetiştiricilikten kaçınılmalıdır. Bahçe kurulacak yerin toprak yapısı
da incelenerek bünye durumu, derinliği,
taban suyu seviyesi bilinmelidir.
Narenciye fidanları genellikle ilkbahar aylarında dikilirler. Don riski olmayan yörelerde
erken sonbahar dikimi de tercih edilebilir.
Narenciyede dikim aralığı, çeşide, fidanın
kalitesine, bahçe yerinin toprak ve iklim
özelliğine ve uygulanacak kültürel işlemlere göre değişir. Ancak genel bir ifadeyle,
5x5m, 6x6m veya 7x7m mesafede dikim
önerilebilir. Dikim çukuru toprağın bünye
ve derinliğine göre 60 cm derinlik ve genişlikte açılır. Üst toprak iyi yanmış ahır gübresi
veya son zamanlarda kullanılan köklenmeyi ve bitkinin besin alımını artırıcı organik
bileşiklerle karıştırılır. Dikim çukuruna taban gübre olarak DAP veya TSP verilmesi
faydalı olur.Bu işlemin dikimden birkaç ay
önce yapılması yerinde olur.
Narenciye fidanları genellikle PE torbalarda yetiştirilir. Dikim sırasında torba kesilip
alınır. Dip kısımdaki kıvrık kökler ve kenarlardaki kıvrılmış kökler keskin bir makas
veya bıçakla kesilip alınır. Fidan toprağı
dağıtılmadan çukura oturtulur. Taçla kökü
dengeleyen dikim budaması mutlaka yapılmalıdır. Fidan toprağı dağıtılırsa tutma
güçleşir. Kıvrık köklerin alınmaması da gelişmeyi duraklatır.
Fidan dikim seviyesi ayarlandıktan sonra,
çevresi toprakla doldurulur. Sulama havuzu açılır, fidanlara can suyu verilir ve herek-

leme yapılır. Fidanlar araziye dikildiklerinde
yazın güneş yakmalarına kışın don ve kırağıya karşı korunması gerekir.
Genç fidanların etrafındaki yabancı otların sık sık temizlenmesi gerekir. Ayrıca sıra
arası ve sıra üzerindeki otlarda kontrol edilmelidir. Verime yatmış bahçelerde toprak
işleme uygulanır.Bu meyve ağaçları yüzlek
kök sistemine sahip olduklarından, derin
toprak işlemeden kaçınılmalıdır. Sık toprak işleme yerine kontrollü olarak uygun
yabancı ot öldürücüler de kullanılabilir.
Fidanlar meyveye yatıncaya kadar azotlu
gübre takviyesi yapılır. Ağaçlar verime başladıktan sonra ilave olarak potasyumlu ve
fosforlu gübre kullanılmalıdır.
Bitkinin su ihtiyacı ve sulama aralığı ağacın
yaşı, büyüklüğü, iklim ve toprak koşullarına
göre değişir. Sulama genelde Nisan-Kasım
ayları arasında yapılır. Temmuz Ağustos
aylarında ağaçların su ihtiyacı fazladır. İmkanların elverdiği ölçüde uygun bir sulama
sistemiyle 60-90 cm derinliğe kadar sulanmalıdır.
İlk yıllar terbiye budaması ile tepe kısım
kesilerek, ağacın kuvvetli bir çatı teşekkülü sağlanmalı, ağacın eğilimine uygun bir
form oluşturmasına yardımcı olunmalıdır.
Verime yatmış ağaçlarda budama, hasat
işlemlerini kolaylaştırmak, dal kırılmalarını
önlemek, kuru dalları temizlemek, periyodisiteyi azaltmak, ağaç boyunu kontrol
altında tutmak için uygulanır. 2-3 cm den
büyük kesim yerlerine aşı macunu sürülmelidir. Budama için en uygun zaman gelişmenin henüz başlamadığı Şubat- Mart
aylarıdır.
Fidan dikimi ile başlayıp, ağacın verimden
düşmesine kadar süren uzun süreli bu uğraşta, bol verimli, yüksek kaliteli ürün elde
etmenin ilk şartı, adına doğru,sağlıklı,kaliteli ve güvenilir yerlerden sertifikalı olarak
alınan fidanlarla başlangıç yapmaktır.

Narenciye Yetiştiriciliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Herdemyeşil olan narenciyenin ticari yetiştiriciliği kışları nispeten ılık geçen yerlerde
yapılabilmektedir. Bu nedenle bahçe yeri
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Tüm dünyada ve ülkemizde çok
sevilen, çok tüketilen ve çeşitli şekillerde değerlendirilen, ülkemizin hemen
her bölgesinde yabanisine rastlanması
mümkün olan böğürtlenin, sofralık olarak
taze tüketimi yanında sanayi’ye uygunluğu yetiştiriciliğinin önem kazanmasını
sağlamıştır. Değişik iklim şartlarına kolay
adapte olabilmesi, kısa sürede meyveye
yatması, çit bitkisi olarak değerlendirilebilmesi, insan sağlığında önemli rolleri
olan organik asitler, mineraller ve vitaminlerce çok zengin olması ve herkes tarafından çok sevilerek tüketilmesi böğürtlenin
önemli avantajlarından bazılarıdır.
Böğürtlen; dondurma üreticileri, meyve
suyu endüstrisi, süt ürünleri endüstrisi,
şekerleme ve pasta üreticileri açısından
önem taşımaktadır. Üzümsü meyveler
bu sektörlerce taze, püre edilmiş, şurup
veya su olarak düzenli bir şekilde talep
edilmektedir. Önde gelen şekerleme, pasta üreticileri günümüzde çok miktarlarda
üzümsü meyve kullanmaktadırlar.
İlimiz dünyadaki en önemli iki dondurma
şehrinden birisidir. Dünya dondurma pazarındaki payı istikrarlı şekilde artmakta
olan ilimizde bu meyve türünün yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ayrı bir önem
taşımaktadır
İlimizin ekolojisinin böğürtlen yetiştiriciliğine uygun olması, birim alandan
yüksek verim alınması, diğer meyvelere
göre fiyatının daha fazla olması ve kolay
çoğaltılması, çok çeşitli şekillerde tüketime uygun olması, gelecekte tüketicilerin
hazır gıdalara ve kolaylığa olan talebinin
artması ile birlikte hiç kuşkusuz böğürtlen
yetiştiriciliğinin ilimiz açısından ne denli

büyük bir potansiyele sahip olduğunu
göstermektedir.
Ülkemizde böğürtlen üretimi 2.402 tondur. Kahramanmaraş yöresinde ise üretim 111 ton civarındadır. Kahramanmaraş’ta böğürtlen yetiştiriciliğinin yoğun
olarak yapıldığı ilçeler sırasıyla Onikişubat
(58 ton), Andırın (28 ton) ve Türkoğlu (25
ton)’dur. (Tuik, 2014).
Kahramanmaraş’ta bu meyve türünü değerlendirecek bir endüstri kolunun olması, böğürtlenin ilimiz de yetiştiriciliğinin
yaygınlaştırılma çalışmaları yöredeki bitkisel üretim deseninin zenginleşmesine
katkı sağlayacaktır.
İlimiz Doğu Akdeniz Bölgesinde yer almakta olup Akdeniz ile İç Anadolu arasında geçiş bölgesi konumundadır. Bölgede
eğimli ve küçük parseller halinde tarım
arazileri mevcuttur. Yörenin sosyo-ekonomik yapısı tarım işçiliğine dayalıdır.
Bölgenin florasında Böğürtlenin yabani
formuna sık rastlanmaktadır.
Böğürtlen kumlu - killi, organik maddece
zengin, su tutma kabiliyeti yüksek bünyeli topraklarda başarılı şekilde yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Hafif eğimli yerler yetiştiricilik için uygundur. Çok eğimli yerlerde
teraslama tapılarak yetiştiricilik yapılabilir.
Yapılan alan çalışmaları sonucunda bölgenin iklim ve toprak yapısı bakımından
böğürtlen yetiştiriciliğine uygun olduğu
tespit edilmiştir. Böylece, Kahramanmaraş ilinde böğürtlen yetiştiriciliğinin yaygınlaşması hem bölgenin kalkınmasına
hem de üreticilerin refah düzeyinin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

ÜZÜMSÜ BİTKİLER
Ayrıca; günümüz hayat şartları çiftçilerimizin ürün desenlerini değiştirmeleri
gereğini ortaya çıkarmıştır. Tüketici talepleri de bu yönde olmaktadır. Ahududu
bahçesinin tesis ve üretim maliyetleri; minimum düzeyde destek sistemine ihtiyaç
duyması, hatta bazı çeşitlerin desteğe
ihtiyaç duymaması, budama ve bakım
işlemlerinin kolay olması ve makineli hasada da uygun olması gibi nedenlerden
dolayı, düşük olmaktadır. Diğer yandan
ahududu bitkisinin yetiştirme tekniğinin
öğrenilmesinin kolay olması ve hasat
döneminin geniş bir aralığa yayılması,
üretici açısından bir avantaj olarak görülmektedir.
Ahududu Yetiştiriciliği
Ülkemiz ahududunun anavatanları arasında olması nedeniyle ahududu yetiştiriciliği bakımından son derece uygun
bir konumda bulunmaktadır. Son yıllara
kadar önemsenmemiş bir tarım kolunu
oluşturmasına karşın, bugün gerek büyük işletmelerde, gerek aile işletmelerinde gerekse ara ziraatı olarak yetiştiriciliği
önem kazanmıştır. Taze tüketimi yanında
meyve suyu, dondurma, pasta, derin dondurma gibi sanayiye yönelik tüketim şekilleriyle de ahududu, ülkemizde önemli
bir yetiştiricilik dalı olmaya aday bir meyve türü olma yolundadır. Meyve ağaçları
gibi yüksek boylu ve sebzeler gibi yer de
olmadığından bakım ve hasadı kolaydır.
Hasat dönemi 4-6 haftalık bir süreye yayıldığından, işgücü ihtiyacının birkaç günde
yoğunlaşması durumu olmamaktadır.

Ahududu yetiştiriciliği özellikle son yıllarda ülkemizde giderek önem kazanmaktadır . Ülkemiz ahududu üretimi 4.587 ton
olup her yıl bu üretimde artışlar meydana
gelmektedir. Kahramanmaraş yöresinde
ise çok yaygın olmamakla beraber ahududu yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kahramanmaraş’ta üretim 50 ton civarındadır.
Kahramanmaraş’ta ahududu yetiştiriciliğinin yapıldığı ilçelerimiz Onikişubat (27
ton) ve Andırın (23 ton)’dır (Tuik, 2014).
Ahududu hava sirkülasyonu, su drenajı
ve güneşlenmesi uygun olan alanlarda
rahatlıkla yetiştirilebilir. İyi bir hava sirkülasyonu yaprakların daha hızlı kurumasını sağlayarak hastalık problemini azaltır.
Durgun su, hastalık olasılığını artırır ve
köklerde oksijen eksikliği sebebiyle bitkilerin ölümüne sebep olur. İyi drenajlı her
toprak ahududu yetiştiriciliği için yeter-

lidir. Kumlu topraklarda ilave sulama ile
yetiştiricilik yapılabilir. Kök yapıları erozyonu önleyici nitelik taşıdığından, eğimli
araziler ahududu bitkileri kullanılarak değerlendirilebilir .
Günümüzde ahududu fidanlarının çoğaltılmasında kök sürgünleri, kök çelikleri ve
doku kültürü gibi üretim yöntemleri kullanılmaktadır Kök sürgünü ve kök çelikleriyle fidan üretimi hem kolay hem de fazla
masraf gerektirmeyen bir üretim şeklidir.
Çiftçiler bu yöntemler sayesinde kendi
fidanlarını kendileri elde ederek üretim
alanlarını, düşük bir maliyetle genişletebilir veya fidan üretimi yaparak gelirlerini
artırabilirler. Ahududu yetiştiriciliği tekniğine uygun şekilde yapıldığında, 1 dekar
alandan en az 1,5-2 ton ürün alınabilmektedir.
Kahramanmaraş’ta böğürtlen gibi ahududunu da değerlendirecek bir endüstri
kolunun olması ve ahududunun ilimiz
de yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılma çalışmaları yöredeki bitkisel üretim deseninin
zenginleşmesine katkı sağlayacaktır.
Ülkemizde yeni olan üzümsü meyve yetiştiriciliği son yıllarda gittikçe artan bir
önem kazanmaktadır. Üzümsü meyvelerin geleceği açısından, öncelikle bu türlerin tanıtılması, yetiştiricilik yöntemlerinin
öğretilmesi ve pazarlama sorunlarının çözümlenmesiyle hem ülkemizin kalkınmasına hem de üreticilerin refah düzeyinin
artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Ülkemizde son yıllarda yetiştiriciliği önem
kazanmaya başlayan ahududu bitkisi
hem taze tüketime uygun olması, hem
de birçok sanayi koluna (reçel, marmelat,
jöle, şekerleme, pasta, dondurma, meyve
suyu, meyveli yoğurt, meyve çayları, vb.)
hammadde sağlaması, üreticinin pazar
bulması bakımından bir avantajdır. Ahududunun meyve suyuna işlenmesinde
tohumlar atık olarak çıkmakta ve ahududu tohumlarından da yağ üretilmektedir.
Ayrıca, ahududu meyvelerinin hoş kokusu, çekici görünüşleri, renkleri ve tatlarından dolayı son yıllarda aranan bir meyve
haline gelmiştir.
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Anayurdu bilinmeyen, yabani örneklerine Güney Avrupa’da rastlanan ve
ülkemizin hemen her bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen lahana, iki-yıllık
otsu bir bitkidir. Birinci yılında yenilen kısımlarını, ikinci yılında çiçek ve
tohumlarını oluşturur. Kabarık, içe
doğru bükülme özelliği taşıyan damarları (bitkinin, bu damar özelliğiyle
yaprakları içe doğru bükülüp baş bağlar) olan, kırışık ve dalgalı yüzeyli, kalın, iri yaprakları vardır.
Elbistan Ovası’nda yetiştirilen, büyüklüğüyle dikkat çeken ve ağırlığı 60
kilograma kadar ulaşan “Elbistan lahanası” Elbistan’ın simgesi haline gelmiştir.
Ortalama 500 dekar ekimi yapılan Elbistan beyaz lahanası, dönüme 6 ton
verim alınıp bölgemizde yıllık toplam
ürün miktarı 3000 ton civarıdır.
SAĞLIĞIMIZA YARARLARI
Lahana, içerdiği antioksidan ve diğer
bazı maddeleriyle bedenin hastalıklara karsı direncini artırır: Yapılan araştırmalar, lahanayı sık yiyen kişilerde
özellikle mide, kalınbağırsak, akciğer
ve deri kanserlerine pek seyrek rastlandığı sonucunu ortaya koymuştur.
Lahana ayrıca içerdiği antioksidan
maddeleriyle kalp hastalıklarına yakalanma, felç geçirme ve katarakt illetine
tutulma rizikolarını azaltmaktadır.
Lahananın sıkılmasıyla elde edilen
suyu, Batı ülkelerinde mide ülserleri

için geleneksel bir tedavi yöntemi olmuştur: Yapılan deneyler, lahana suyunun mide ülserlerini önlediğini ve
iyileştirdiğini ortaya koymaktadır.
Lahana, bedenin bağışıklık sistemini
uyarmakta, bazı bakteri ve virüs türlerini yok etmektedir.
Bedenin gelişme etkinliğini uyarıp
destekleyen lahana, içerdiği zengin
folik asitle kadınların spina bifida
(omurganın bir yanının açık olması)
hastalığına yakalanmış çocuk doğurma rizikosunu en aza indirir.
Mayalandırılmış lahana hazımsızlığa
ve gut hastalığına iyi gelir.
Bütün bu önemli etkilerinden yararlanmak için lahananın diyetimize katılması ve daha sık yenilmesi uzmanlarca
öğütlenmektedir.
LAHANA YETİŞTİRİCİLİĞİ
Lahana bitkisi tohumlarıyla çoğaltılır.
Soğuk yastıklara ekilen tohumlarından çimlenen fideler, 5-7 hafta içinde
ve 4-5 yapraklı olduklarında asıl yataklarına şaşırtılmaya hazır hale gelirler. Şaşırtma işlemi yapılırken lahana,
ilkyastığındaki toprağından kökleriyle
birlikte olabildiğince toprağı dökülmeden çıkarılmalı ve bitkinin yeni yerine fideler bu toprakla birlikte, 50 cm.
aralıklarla dikilmelidir.
Beyaz Baş Lahana Tip ve Çeşitleri
Beyaz baş lahanalar baş iriliklerine
göre küçük, orta, iri ve çok iri olmak
üzere sınıflandırılmaktadırlar. Bununla
birlikte yetiştirilme dönemlerine göre
de erkenci baş lahanalar, ilkbahar baş
lahanaları, kışlık baş lahanalar (genellikle geççi çeşitleri içerirler) ve yazlık
baş lahanalar gibi tipleri mevcuttur.

YÖRESEL ÜRÜN

İklim İstekleri ve Yetiştirme Dönemleri
Serin iklim sebzesi olan beyaz baş lahana sonbahar (başlangıcı) ile İlkbahar
(sonu) arasındaki serin dönemde yetiştirilir. Avrupa ülkelerinde bütün yıl boyunca yetiştirilen lahanalar ülkemizde
genellikle kışlık olarak yetiştirilirler. Yaz
döneminde yetiştirilen erkenci çeşitler
bulunmasına karşılık bu dönemdeki
yüksek sıcaklıklar kaliteyi bozduğundan
ve yazlık sebzelerin yoğun olduğu bir
dönem olduğu için bu dönemde yetiştiricilik yapılmamaktadır. Beyaz baş lahanalar diğer lahana grubu sebzeler gibi
serin iklimden hoşlandığından 15.5 0C
– 21.5 0C arasında sıcaklıklar da iyi bir
şekilde yetiştirilirler. Başlar genel olarak
24 0C altında en iyi şekilde oluşurlar.
Uygun baş gelişimi için gece- gündüz
sıcaklık farkının 5 0C olması arzu edilir.
Genel de –10 0C düşük sıcaklıklara da
toleranslıdırlar.

ta topraklar en uygun topraklardır.
Dikim Zamanı
Fideler yastıklarda yetiştirilebildiği gibi
viyollerde yetiştirmek mümkündür.
Tohum yastıkları hazırlanarak 15 cm
aralıkla (seyrek olarak) açılan çizilere
seyrek olarak tohumlar ekilir. Çizilerin
derinliği 2,5-3 cm civarında olmalıdır.
Tohum ekiminden önce çiziler sulanması gerekir. Fideler 3-4 gerçek yapraklı
olduğunda tarlaya dikilirler. Buğday hasadından sonra II. ürün olarak da yetiştirilebilirler. Tohum ekimleri Mayıs ayında
başlayıp Ağustos ayına kadar kademeli
olarak devam edebilir. Dikimlerde Haziran ayı ile Ağustos ayının sonuna kadar
yapılabilir. Ekim ve dikimde etkili olan
konu pazara ürün çıkartma zamanıdır.
Hasatlar Ekim-Kasım ayı ile Mart ayları
(erken ilkbahar) arasında yapılır. Dikim
mesafesi olarak sıra arası 50-70 cm ve
sıra üzeri 45-60 cm alınabilir.

Toprak İstekleri
Lahana grubu sebzeler genelde toprak
yönünden pek fazla seçici değildirler.
Kumlu, tınlı, ağır karakterli killi topraklar
olmak üzere hemen hemen birçok toprak tiplerinde yetiştirilebilirler. Fakat iyi
kaliteli mahsul için kumlu, kumlu tınlı
ve organik maddece zengin orta ağırlık-

Gübreleme
Geniş ve bol miktarda yapraklara sahip olan lahanalar yetiştirildikleri yerin
besin maddelerince zengin olmasını
isterler. Bu sebeple uygun yanmış ahır
gübresinin yanında iyi baş bağlama ve
verimlilik için ticarî gübrede verilmelidir. Verilecek ticari gübrenin miktarını

belirlemede en sağlıklı yöntem toprak
tahlili olup toprak tahlili sonuçlarına
göre ticari gübre verilmelidir. Ticarî
gübrenin yanında yüksek kaliteli bol
ürün için dekara 4-5 ton yanmış çiftlik
gübresi kullanılması gerekmektedir.
Fosforlu gübrenin tamamı dikim öncesi, azotlu gübrede iki defada verilir. İlk
yarısı dikimle geri kalanı ise II. Çapada
verilir.
Bakım
Beyaz baş lahana yetiştiriciliği kolay bir
yetiştiriciliktir. Erken dikimlerde yüksek
sıcaklığa bağlı olarak sulama yapılabilir.
Yabancı ot yoğunluğuna göre 1-2 defa
çapa gereklidir. Lahana kelebeğinin tırtılları ile pireler önemli zararlılar olup
zararlı yoğunluğuna bağlı olarak uygun
bir insektisit ile ilaçlama yapılmalıdır.
Hasat
Beyaz baş lahanada hasatlar yetiştirilecek çeşidin erkencilik geççilik özelliğine,
başların istenilen büyüklüğe gelmesine
ve yetiştirme-bakım şartlarına bağlı
olmak üzere dikimden itibaren 3-5 ay
sonra başlar. Genel olarak hasatlar Ekim
ayında başlayıp erken ilkbahara kadar
yapılabilir. Başlar bireysel olarak kesilir
ve hasat edilir.
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Şekerpancarı; ıspanakgiller [chenopodiaceae] familyasının Beta
vulgaris türünden 2 yıllık bitkilerdendir. İlk yıl yalnızca kalın bir kök ile
yaprak, ertesi yıl ise çiçek ve tohum oluştururlar. Dünya da 50 ülkede şekerpancarı
üretilmektedir. En çok şekerpancarı Avrupa
da üretilmektedir. Türkiye şekerpancarı
üretiminde Dünyada 6. Sırada yer almaktadır. (FAO:2012)
2013-2014 yılı itibariyle Dünya da şeker
üretiminin %82 si kamıştan %18 i pancardan üretilmektedir. Dünya şeker üretiminde Türkiye %1,3 lük payla15.sırada yer almaktadır.( FAO:2012) Ülkemiz şekerpancarı
tarımı ile geçimini temin eden yaklaşık 500
bin çiftçinin, diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın yanı sıra tarım, hayvancılık yani yem,
ilaç, et, süt, nakliye ve hizmet sektörü ile iç
içedir. Şekerpancarı; tarım, tarımsal sanayi,
işlenmiş temel gıda ürünleri ve istihdam
gibi değişik dal ve konularda bir bütünlük
teşkil etmektedir.
ŞEKERPANCARI ÇEVRE DOSTU BİR BİTKİDİR.
Şekerpancarı üretimi; bitkisel ve hayvansal
üretimin gelişmesine, toprağın fiziksel yapısının ve ekolojik dengenin iyileşmesine
katkı sağlamakta 1 dekar şekerpancarının
fotosentez yoluyla havaya verdiği oksijen,
6 kişinin 1 yılda tükettiği oksijene eşdeğer
olup aynı orman alanında 3 kat fazla oksijen üretir. Bu nedenle iyi bir çevre dostudur.
ÜRETİCİLERİN HEM GELİRİNİ ARTTIRAN
HEMDE İSTİHDAM SAĞLAYAN BİR BİTKİDİR
Şekerpancarı; kendinden sonra gelen bitkilerin verimini arttırmakta, alternatif ürünler
olan ayçiçeğine göre 5, buğdaya göre 20
kat fazla istihdam sağlamaktadır. Şeker-

pancarında dekara istihdam sayısı yaklaşık
sayısı 10 kişi olmaktadır.
ELBİSTANDA ŞEKERPANCARI
Elbistan Şeker Fabrikası 1985 yılında açıldığı günden bu güne bölge ve ülke ekonomisine istihdam ve katkı sağlamıştır. Şekerpancarı tarımı yapılan bölgelerde köyden
kente göçün önüne set olmuştur. Elbistan
Şeker Fabrikasında 2014 yılında 47.485 ton
şeker, 14,074 ton melas, 91,288 ton küspe
üretim yapılmıştır.
Elbistan Şeker Fabrikası ekim alanı 4 bölgeye ayrılmıştır. Elbistan, Afşin, Göksun ve Tufanbeylidir.2015 yılı 4 bölge toplam kotası
441 bin tondur. Bunun 230 bin tonu Elbistan, 175 bin tonu Afşin, 30 bin tonu Göksun
ve 6 bin tonu Tufanbeyli’ye aittir.
Elbistan da 2015 yılında 26 mahallede 1114
çiftçi 30,850 dekar alanda ekim yapmıştır.
Elbistan da tarımda istihdam sağlayan en
önemli ürün şekerpancarıdır.
Sonuç olarak, Türkiye de tarım ve sanayi de sağladığı yüksek istihdam ve yan
ürünlerinin tümünün hayvan beslemede kullanılabilmesi nedeniyle şekerpancarı tarımının artarak sürdürülmesi ülke
çıkarınadır.

ŞEKER PANCARI

ŞEKERİN YOLCULUĞU
Mehmet Alparslan Öztürk
Gıda Mühendisi

Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ

Şeker çoğu bitkinin bünyesinde
bulunur. Fakat bünyesinde ekonomik olarak şeker elde edilebilecek kadar şeker bulunduran iki bitki
vardır: Şeker kamışı, şeker pancarı. Ana
vatanı Hindistan ve Arap ülkeleri olan
şeker kamışı dünyada tropikal ve yarı
tropikal bölgelerde yetiştirilmektedir.
Şeker, yüzyıllardan beri insanların önemli gıda maddelerinden birisi olmuş ve 18.
yüzyılın sonuna kadar sadece şeker kamışından üretilmiştir. Şeker pancarı tarımı ve şeker pancarından şeker üretimi
ise 19. yüzyılda başlamıştır. Dünyada üretilen şekerin yaklaşık %74,4’ü şeker kamışından, %25,6’sı ise şeker pancarından
elde edilmektedir. Şeker kamışı tropik ve
subtropik bölgelerde, şeker pancarı ise
daha ılıman bölgelerde yetişmektedir.
Şeker pancarından şeker üretimi, şeker
kamışından yapılan üretime göre daha
pahalı olmasına rağmen, birçok ülkede
hem şeker sanayine ekonomik katkıları,
hem de tarımsal ve sosyal nedenlerden
dolayı, çeşitli önlemler alınarak devamlılığı sağlanmaktadır.
Türkiye’de Şeker Fabrikaları kurulması
amacıyla Osmanlı İmparatorluğu zamanında (1840-1899) ve ondan sonraki yıllarda bazı teşebbüsler olmuştur. Ancak
bu teşebbüslerden hiçbirisi uygulama
alanına konulamamış ve bir istek olmaktan ileri gidememiştir. Şeker Fabrikaları
kurma teşebbüslerinin gerçekleşebilmesi ancak, Cumhuriyet döneminde olmuştur. Bu istikametteki ilk ciddi teşebbüs Uşaklı Molla Ömeroğlu Nuri (Şeker)
adında bir çiftçi tarafından başlatılmıştır. Uşak’ta mahalli birçok müteşebbisin iştiraki ile 1923 tarihinde 600.000 TL
sermaye ile kurulan ‘ Uşak Terakki Ziraat
T.A.Ş. ‘ 1925 tarihinde ilk Şeker Fabrikasının temelini atmış ve fabrika 1926 tarihinde işletmeye açılarak ilk Türk şekerini
üretmiştir. 1933 yılına kadar ülkemizin
şeker ihtiyacı kısmen karşılanmıştır. Şeker pancarı tarımında ve şeker fabrikası

işletmeciliğinde hayli tecrübeler edinilmiş olduğundan yeni şeker fabrikaları
kurulması gerekli görülmüştür. Türkiye’de de geçmişte şeker kamışı tarımı
için denemeler yapılmış, ancak ekonomik olmayacağı anlaşıldığı için vazgeçilmiştir.
Kristal Şekerin, Nişasta Bazlı Şekerler ile
karıştırılmaması gerekmektedir. Şeker
pancarı ve şeker kamışından üretilen şekerin yani sakkaroz veya diğer adlarıyla
sükroz veya çay şekeri dışında, nişasta
bazlı hammaddelerden (mısır, buğday,
patates) çeşitli kimyasal yollarla üretilen
nişasta bazlı şekerler genel olarak glikoz,
fruktoz ve türevlerinden oluşur. Nişasta
bazlı şekerler doğrudan tüketilmemekte,
daha çok şekerli ürünler sanayiinde girdi
olarak kullanılmaktadır. Bu tatlandırıcıların başlıca kullanım alanları; şekerlemeler, şekerli ve unlu ürünler, dondurma,
helva, reçel, marmelat, alkollü ve alkolsüz içeceklerdir.

2.Ekstraksiyon: Pancarın ince dilimler halinde kesilmesiyle işlem başlar. Bu işlemle pancarların yüzey alanı artırılır buda
şeker çıkarılmasını kolaylaştırır. Ekstraksiyon işlemi difüzörde pancarların sıcak
suyla birkaç saatlik temas ettirilmesi ile
sağlanır. Difüzyon işlemi çayın kokusunun ve tadının demlikte çıkması işlemine benzer, fakat tipik şeker pancarı difüzörü şeker ve suyla birlikte birkaç yüz ton
ağırlığındadır. Difüzör tankı yatay veya
dikey olarak çalkalama yapan bir tanktır, tanktaki pancar dilimleri yavaşça bir
uçtan diğer uca hareket ederken su ters
yönden hareket eder. Buna zıt yönlü akış
denir ve tanktaki su gittikçe yoğunlaşan
şeker çözeltisi olur bu çözeltiye şerbet
denir. Şerbet oluşurken su, şeker pancarından şekerin yanı sıra diğer maddeleri
de toplar. Difüzyondan elde edilen tipik
şerbette muhtemelen % 14 şeker ve geriye kalan pulp ise yaklaşık % 1-2 şeker
ve toplam % 8-12 katı madde içerir.

ŞEKER PANCARINDAN KRİSTAL ŞEKER
ÜRETİMİ

3.Presleme: Difüzördeki pancar dilimleri hala ıslak ve hala içerisinde kullanılabilir şeker bulunmaktadır. Bu yüzden
ıslak pancarlar vidalı presler ile sıkılarak
olabildiğince şerbet çıkartılır. Bu şerbet
difüzöre beslenen suyun bir bölümü
olarak kullanılır. Sıkılmış pancar kurutma
tesisine gönderilir, burada küçük topaklar haline getirilir ve sonra hayvan yemi
olarak kullanılır.

1.Hasat: Pancarlar hasat zamanı olan
sonbaharda ve kış başlarında topraktan
sökülür. Pancar toprakta olduğu için şeker kamışından daha kirlidir, bundan dolayı ise şeker pancarı işlenmeden önce
yıkanmalı ve kalan pancar yaprakları, taş
ve kalan çalı çırpı ayrıştırılmalıdır.
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4.Karbonatlama: Bir sonraki safhadaki
işlemde katı maddeler şerbeti bulanık
yaptığı için amacımız şeker şerbetindeki katı maddeleri ayırmaktır, bu işlemin
aynı zamanda rengin açılmasına da
katkısı vardır. En genel işleme tekniklerinden birisi karbonatlama olarak bilinir. Karbonatlama kireç sütü (kalsiyum
hidroksit CaOH2) nün eklenmesiyle ve
karbondioksit baloncuklarının çözeltinin
içinden geçirilmesiyle yapılır. Gaz kireçle
reaksiyona girerek kalsiyum karbonatın ince kristaller şeklini almasını sağlar,
buda katı maddeleri absorbe eder ve
katı parçacıkların bir araya gelip çökmesini sağlar. Reaksiyon koşullarının dikkatlice kontrol edilmesi gerekir. Şeker dışında tüm maddelerin birleşmesiyle oluşan
katı çökeltiler filtrelenerek uzaklaştırılır.
Kireç taşı bu maddelerden bir tanesidir.
Bu işlemleri yaptıktan sonra şeker şerbeti ağartma işlemi için hazır duruma gelir.
5.Kaynatma: Son işlemde şerbet büyük bir tava içine yerleştirilir (genellikle
60 tonluk veya daha fazla şeker şerbeti
alır). Tavada su kaynatılarak buharlaştırılır ve şeker kristalleşir. Kristalleşmenin
başlaması için biraz şeker tozu çözeltiye eklenir. Kristal miktarının artmasıyla sonuçta oluşan kristal ve ana şerbet
santrifüjle ayrılır. Daha sonra sıcak hava
ile kurutulan şeker kristalleri paketlenir.
Şeker kamışı işleminde santrifüjle ayrılan
çözelti hala kayda değer miktarda şeker
içermektedir bu yüzden kristalleştirme
işlemi bir kaç defa gerçekleştirilir. Fakat
şeker olmayan maddeler kristalleşmeye
engel olurlar. Bu durum özellikle sakkarozun parçalanma ürünü olan glikoz ve
früktoz için önemlidir. Bu nedenle her takip eden kristallenme işlemi zorlaşır. Bu
genellikle üç defadan sonra olur.
6.Ürün: En son oluşan beyaz renkteki
şeker mutfaklarda veya alkolsüz içki üretimi gibi sektörlerde kullanılmaya hazır
olur. Şeker üretimi esnasında tüm şeker
alınamadığı için, bir yan ürün olan tatlı
melas’da elde edilir. Bu ürün genellikle büyükbaş hayvanlar için yem olarak
kullanılır veya alkol üretimi amacıyla içki
fabrikalarında fermantasyonda kullanılmak için gönderilir. Fakat koku ve tat
olarak şeker kamışı kadar kaliteli olmadı38

ğı için rom üretiminde kullanılmaz
KRİSTAL ŞEKER NEDİR?
Sakkaroz veya diğer adlarıyla sükroz
veya çay şekeri, C12H22O11 formülüyle gösterilen ve bir glukoz ve bir fruktoz molekülünün bir araya gelmesiyle
meydana gelen disakkarittir. Sakkarozun sistematik adı β-D-fruktofuranozil-(2-1)-α-D-glukopiranosit şeklindedir.
İnsan beslenmesinde çok önemli bir
yere sahip olan sükroz, sadece bitkiler
tarafından üretilir. Sakkarozun dünyadaki toplam yıllık üretim miktarı 150 milyon tonun üzerindedir.
TOZ ŞEKERDE VE KÜP ŞEKERDE HERHANGİ BİR KATKI MADDESİ VAR MIDIR?
Ne küp şekerde ne de beyaz kristal şekerde herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır. Unutulmamalıdır ki şeker,
%99,9 saflığa sahip olduğundan en saf
gıda maddelerinden biridir.

mek kaydıyla çok uzun süre bozulmadan
kalabilir. Şekerin yapısındaki rutubet çok
düşük olduğu için ambalajı açılan şeker
açıkta tutulursa bir süre sonra etraftaki
rutubeti bünyesine alarak nemlenir, bunun sonucu olarak taşlaşmasına neden
olabilir. Şekeri dış etkenlerden korumak
için kullanım sırasında ambalajı kapalı
tutmak en doğrusudur.
KÜP ŞEKER ÇAYIN ÜSTÜNDE ESKİDEN
NEDEN YAĞ BIRAKIR DI?
Küp şekerin üretimi sırasında, eskiden
şeker küplerinin kalıptan çıkışını kolaylaştırmak amacıyla üretim yardımcı maddeleri kullanılırdı. Bu maddeler her ne
kadar sağlığa zararlı olmasa da çok eser
miktarlarda da olsa şekerin yüzeyinde
kalabilmekte ve kullanım esnasında şeker suyla karıştığı zaman (örneğin çayda)
istenmeyen farklı görünümlere neden
olabilmekteydi. Ancak günümüzde yeni
yöntemlerle üretilen küp şekerlerde bu
tür maddeler kullanılmadığından böyle
durumlarla karşılaşılmamaktadır.
ESMER ŞEKER NEDİR?
Esmer şeker, beyaz kristal şekerin ön işlemlerden geçirilmiş ve gıda saflığına
ulaştırılmış bir miktar şeker kamışı melasıyla karıştırılması yoluyla elde edilen
şekerdir. Rengi esmer olduğu için “esmer
şeker” veya “kahverengi şeker” diye adlandırılır.

1 KİLOGRAM TOZ ŞEKER KAÇ KİLOGRAM PANCARDAN ELDE EDİLİR?
Şeker üretiminde kullanılan pancarın
içindeki şeker konsantrasyonuna bağlı
olarak 7-8 kg pancardan 1 kg beyaz kristal şeker elde edilir.
KRİSTAL ŞEKERİN RAF ÖMRÜ NE KADARDIR?
Bir gıda maddesinin raf ömrü bu gıdanın
fiziksel ve kimyasal yapısı kadar işletme
teknik şartlarına ve hijyen gerekliliklerine de direk olarak bağlıdır. Kristal şeker
kullanımından önce veya kullanımı esnasında serin ve kuru yerde muhafaza edil-

ŞEKER ÜRETİMİNDE KİREÇ TAŞI NİÇİN
KULLANILIR, NE İŞE YARAR?
Kireç taşı, şeker üretiminde yardımcı
ham maddelerden biridir ve şeker fabrikasyonunda ham şerbetin arıtımı işleminde kireç sütü halinde kullanılır. Kireç
sütü, kireç taşından elde edilen sönmemiş kirecin (CaO) söndürülmesiyle hazırlanır ve arıtım istasyonunda ham şerbet
bu kireç sütüyle [Ca(OH)2] arıtılır. Fakat
artımı takip eden filtrasyon aşamasında
sisteme katılmış olan tüm kireç kalıntıları
pancardan gelen şeker haricindeki diğer
katı maddelerle beraber şerbetten tamamen uzaklaştırılarak arıtılmış şerbet elde
edilir. Bu şerbet daha ileri işlemlerden de
geçirilerek bildiğimiz beyaz kristal şeker
üretilir ve şekerin yapısında kireç kalıntıları bulunmaz.
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ŞEKER HASTALARININ KULLANDIĞI ŞEKER, PANCARDAN MI ÜRETİLİYOR?
Şeker kelimesi halk dilinde bazen tat veren maddelerin genel ismi olarak da kullanılmaktadır. Fakat genelde şeker deyince kimyasal ismi “sakkaroz” olan tatlı
beyaz kristal yapıdaki madde kastedilir.
Şeker pancarından ve şeker kamışından
elde edilen şeker “sakkaroz”dur. Sakkaroz, vücutta parçalanarak yine bir nevi
şeker olan glikoz ve fruktoza dönüşür,
enerji kaynağı olarak vücut tarafından
kullanılır.
Şeker hastalığının kabaca tarifi, kandaki glikoz miktarının normal değerlerin
üzerinde seyretmesi olduğu için şeker
hastaları sakkarozu veya bu sınıftan olan
şekerleri kullanamazlar. Bunun yerine tat
verici olan ancak yapısı şeker veya şeker
türevleri olmayan kimyasal tatlandırıcılar kullanırlar. Dolayısıyla bu kimyasal
tatlandırıcılar şekerler sınıfından olmadığı için pancardan veya şeker kamışından
üretilmezler. Ancak bu maddelerin kullanımı tamamen doktor tavsiyesine göre
olmalıdır.
KAMIŞ ŞEKERİ İLE PANCAR ŞEKERİ ARASINDA FARK VAR MIDIR?

Şeker kamışından elde edilen şekerle şeker pancarından elde edilen şekerlerin
her ikisinin yapısı da “sakkaroz” dur. Kabaca bir fark yoktur. Ancak her iki bitkinin yapısından gelen eser miktarlardaki
organik ve inorganik maddelerin kristalizasyona etkileri farklı olabileceğinden
kamış şekeri ve pancar şekerinin kristal
yapılarında küçük farklılıklar olabilir.
ŞEKER ÜRETİMİNDE KÖMÜR TOZU (AKTİF KÖMÜR) KULLANILIYOR MU?
Şeker teknolojisinin ilk yıllarında rafineride ağartma özelliğinden dolayı kömür
tozu kullanılıyordu. Ancak günümüz
modern şeker üretim teknolojisinde bu
tür ağartıcı maddelerin kullanılmasına
gerek kalmamıştır ve eskiden kullanılan
bu sistemler terk edilmiştir.
FARKLI FABRİKALARIN ÜRETTİĞİ ŞEKERLERİN TATLARI FARKLI MIDIR?
Ülkemizde üretim yapan şeker fabrikaları ana hammadde olarak şeker pancarı
kullanmaktadırlar. Bu nedenle üretilen
şekerler de beyaz şeker yani kimyasal
olarak sakarozdur. Ancak tüketiciler bazen şekerlerin tadında farklılıklar olduğunu daha doğrusu tadının az olduğunu

düşünürler. Oysa şekerin tadı aynıdır ancak kıyas yaparken bazı noktalara dikkat
etmezler:
Her küp şekerin boyutu aynı olmayabilir
Çay bardaklarının boyutları her zaman
aynı olmayabilir
Ölçü kaşıklarının boyutları biri birinden
farklı olabilir
Aynı ölçü kaşığı ile her seferinde aynı
miktar şeker alamayabilirsiniz
Son olarak, tat duyusal bir olgudur ve insanın dili üzerinde hissetmiş olduğu bir
algıdır. Bazen yönlendirilme ile bile bu
algı değişebilir. Bu kadar farklılık varken
doğru bir kıyaslama yapılamaz. Örneğin bir gram şeker her zaman aynı tadı
verecektir, oysa insan her zaman aynı
algıyı hissedemeyebilir. Farklı fabrikaların ürettikleri şekerlerin tatları arasında
fark yoktur ancak hijyen, kalite, müşteri
memnuniyeti sağlama, sertifikasyon, vs.
anlamında müşteri tercihlerini belirleyen başka farklılıklar söz konusu olabilir.

Kaynak: Vikipedi, Türk Şeker, Konya Şeker, Sugar Knowledge İnternational,
Pankobirlik
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PAMUK YETİŞTİRİCİLİĞİ
Yavuz ULUTAŞ

Ziraat Mühendisi

Nüzhet TAŞKIRAN

Ziraat Mühendisi

M.Serkan BANDIRMA

Ziraat Mühendisi

Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü / KAHRAMANMARAŞ

Önemi:
Pamuğun, kullanıldığı yerlerin
çok değişik ve önemli olması
nedeniyle Dünya tarımı ve ticaretinde en başta gelen ürünlerden birisidir.
Tekstil endüstrisi yanında yağ ve öteki
birçok endüstri kollarının da en önemli
hammaddelerinden biri olması, bu bitkinin önemini gün geçtikçe artırmaktadır.
Ayrıca iklim koşulları bakımından dünya
pamuk üretim alanlarının çok sınırlı olmasıda önemini arttırmaktadır.
Günümüzde pamuk lifleri çeşitli bez,
kumaş, tül, çeşitli giyim eşyası, iplik, ev
tekstili, çeşitli döşeme, kilim, yapay ipek,
dumansız barut, vernik, cila, yapay deri
ve selüloz sanayinde hammadde olarak
kullanılmaktadır. Tohumlarında % 18-22
oranında yağ bulunması, bu bitkinin yağ
sanayi yönünden de çok önemli bir bitki
durumuna gelmesine neden olmaktadır.
Pamuğun yağı margarin ve sıvı yağ endüstrisinde en önemli hammaddelerden
birisidir.
Pamuk tohumunun yağı çıkarıldıktan
sonra geriye kalan küspesinde %40-45
oranında protein, %20-25 oranında azotsuz öz maddeler ve %5-10 oranında da
yağ bulunması nedeniyle pamuk küspesi çok değerli bir hayvan yemidir.
Bitkisel Özellikleri:
Pamuk çeşide bağlı olarak 60-120 cm
arası boylanır. Pamuğun 30-100 cm derine ve 50-80 cm yanlarına uzanan kazık
kökü vardır. Esas kök, ya toprağa dik olarak iner veya bir süre sonra zigzaklı olarak devam eder. Yan kökler, yatay olarak
devam eder.
Pamuğun yetişme süresi çeşide, ekim
zamanına ve bakım koşullarına bağlı
olarak 120-200 gündür. Yaprakları tüylü
ve tüysüz olabilmektedir. Yaprakları koyu
ve açık yeşil renktedir. Yapraklar uzun
saplı, parçalı ve tabanı kalp şeklindedir.
Çiçekler saplı ve yaprakların koltuğun40

da tek tek bulunur. Dış çanak yaprakları
üç parçalı, taç yaprakları ise beş serbest
parçalıdır. Meyve, olgunlukta açılan veya
kapalı kalan, 3-5 gözlü bir kapsüldür. Bu
kapsüle koza (Pamuğun meyvesi) denir.
Her gözde siyahımsı renkli, oval şekilli ve
üzeri uzun, sık ve beyaz renkli tüylerle
örtülü 5-10 tohum bulunur. Bu tohumlara çiğit denir. çiğitin üzeri 2-3 mm uzunlukta “Hav” adı verilen kısa liflerle kaplıdır
Pamukta hem kendine hem de yalancı
döllenme durumu mevcuttur. Tohum
ekildikten 50-70 gün sonra çiçek açar.
Koza oluşumu başlar ve bundan yaklaşık olarak 70-100 gün sonra hasata gelir..
Adaptasyonu:
Ovamızda,Yıllık ortalama sıcaklığın
15,4°C, gelişme peryodu boyunca ortalama 24°C ve üzerinde olması pamuk
tarımı için uygundur.
Yetişme devresinde 38°C’nin üzerindeki
sıcaklıklar, pamuğun döllenmesini olumsuz yönden etkiler. Yetişme döneminde,
yıllık yağış ortalaması 130-170 mm olan
bölgemizde sulanarak yetiştirilir.Kozaların açılma döneminde ve hasat devresinde de lif kalitesini düşürdüğünden yağış
istenmez. Pamuk bitkisi az miktarda sık
yağışlı bir ilkbahar, orta nemli bir sıcak
yaz ile kurak ve ılık bir sonbahar ister.
Toprak isteği bakımından kanaatkar bir

görünüm arzeden pamuk, süzek ve allüviyal topraklarda çok iyi yetişirsede; nem
ve sıcaklığın elverişli olduğu pH’sı, 6,57,5 olan (tuzsuz) topraklarda iyi yetişir.
Toprak Hazırlığı:
Pamuk bitkisi her türlü toprakta yetişebilen bir bitki olmakla birlikte,yüksek verim ve kaliteye ulaşabilmek için toprağın
derin profilli ve alüviyal olması gerekir.
İşlenmesi ve sulanması kolay topraklar
pamuk tarımı için idea ltopraklardır. Tarlanın pamuk ekimine hazırlanması sürecinde ilk yapılacak işlemler ,tarla temizliği ve toprak altı işlemesidir. Uzun yıllar
pamuk yetiştirilen topraklarda zamanla
pulluk altı, yada taban taşı denilen sert
bir tabaka oluşur. Bu tabaka bitki köklerinin gelişmesine engel olacağı için kırılması gerekir. Bu iş için Subsoiler (dipkazan) adı verilen aletler kullanılır. Bu aletle
toprağın üst yapısı bozulmadan toprak
90 cm derinliğe kadar işlenir. Bu işlemi
sonbahar ve kış sürümleri ile tohum yatağının hazırlanması işlemleri izler. Tahıldan sonra pamuk ekilecekse hasadın
ardından toprak tavlı iken hemen sürülmelidir. Pamuk tarımında son sürüm
tohum yatağını hazırlamak için yapılan
ilkbahar sürümüdür. Bu sürümde 15 cm
derinlik genellikle yeterlidir.

PAMUK
Ekimi:
Sulu tarım yapılacak tarlaya her yıl pamuk
ekmemek gerekir. Pamuğu belirli bir ekim
sırasına göre yetiştirmenin birçok fayda
sı vardır. Hastalık ve zararlılarla mücadele
kolaylaşır, yabancı otlar kontrol altına alınabilir, taban suyunun yükselmesi önlenir
ve toprağın verimliliği arttırılır.
Münavebe sistemi;

Bölgemizde ekimde kullanılan tohumluk
sertifikalı olup bunda Teknik personelin
çalışmaları, Verim, Hastalık ve Zararlılara
dayanım ve Bakanlığımızın Desteklemeleri etkili olmuştur.
Bölgemizde ekim zamanı 15 Nisan-10
Mayıs arasıdır. Ekim derinliği 3-5 cm arasındadır. dekara , pnömatik mibzerle 1.5-2
kg arası delinte tohumluk kullanılır. Tohumun çimlenmesi 7 ile 10 gün arasındadır.
Sıra arası 65-70 cm, sıra üstü 15-20 cm olmalıdır.
Kullanılacak gübre çeşidi ve miktarının
belirlenmesinde toprak analizleri mutlaka
yaptırılmalıdır.
Pamuk Tarımında Kullanılan Taban Gübreler
20-20-0 veya çinkolu 20-20-0+Zn kompoze gübresi,
15-15-15 veya çinkolu 15-15-15+Zn kompoze gübresi
DAP, %18 N, % 46 P2O5
Pamuk Tarımında Kullanılan Üst Gübreler
(%26 N) CAN,
(%33 N) Amonyum nitrat,
(%21 N) Amonyum sülfat
(%46 N) Üre
Pamuk bitkisi topraktan en fazla azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve
kükürt kaldırmaktadır.
Azot; Verim ve kalite üzerinde etkili bir
elementtir. Pamuk bitkisi azotu amonyum

(NH4) ve nitrat (NO3) formunda almaktadır. Amonyum nitrat, amonyum sülfat ve
üre, pamuk tarımında kullanılan azotlu
gübrelerdir. Amonyum nitratın % 21, %
26 ve % 33 saf azot içeren formları vardır.
Amonyum sülfat % 21 , üre ise % 45-46
saf azot içerir. En çabuk etkisini gösteren
azotlu gübre amonyum nitrattır. Azot eksikliğinde bitki gelişmesi yavaşlar, yapraklar sararır ve küçülür, meyve dalları az ve

kısa olur, tarak dökümü artar, bitki başına
koza sayısı azalır.Aşırı azot uygulamasında
ise fazla dal ve yaprak oluşur. Tarak dökümü ve bitkinin hastalık ve zararlılara karşı
hassasiyeti artar,hasat gecikir. Pamuk bitkisi ihtiyaç duyduğu toplam azotun % 6065’ini çiçeklenme döneminde almaktadır.
Bitkide azot alımının en yüksek olduğu
çiçeklenme ve koza oluşum dönemi, azot
eksikliğine karşı en hassas dönemdir. Pamuk tarımında dekara 12-16 kg arasında
saf azot yeterli olmaktadır. Bunun yarısının
ekimle, diğer yarısının da çiçeklenme başlangıcında uygulanması gerekir. Azotlu
gübrelerin uygulandıktan sonra mutlaka
toprağa karıştırılması gerekir. Aksi taktirde gaz halinde önemli ölçüde azot kaybı
olmaktadır.
Fosfor; Hücre bölünmesi, hücrede enerji
transferi, kök büyümesi, çiçek ve meyve
teşekkülü, verim ve erkencilik üzerine
etkili önemli bir elementtir. Pamuk tarımında fosfor noksanlığından ziyade fazlalığı görülebilir. Toprakta sıkı bir şekilde
tutulduğu ve yıkanmadığı için, fazla miktarda fosforlu gübre uygulaması toprak
kirlenmesine ve bazı elementlerin (demir,
magnezyum, kalsiyum ve aliminyum) bitki tarafından alınmamasına neden olabilir.
Bitki, fosfor ihtiyacının % 70-90’ını topraktaki fosfordan, % 10-30’unu ise o yıl uygulanan fosforlu gübreden temin etmektedir. Pamuk tarımında fosforlu gübrelerin
dekara 6-8 kg saf fosfor esas alınarak ekim
öncesi veya ekim ile birlikte bitki kök bölgesine uygulanması gerekir.

Potasyum; Ülkemiz pamuk tarımının
yapıldığı alanlarda yeterli potasyum bulunduğu belirtilmekle birlikte bunun
bitki tarafından alınabilirliği mümkün
olmayabilir. Potasyum eksikliği pamukta
lif kalitesini düşürmekte, kozaları küçük
bırakıp dökülmesine neden olabilmekte
ve hastalık etmenlerine karşı mukavemeti
azaltmaktadır. Bu durum dikkate alınarak
dekara 6-8 kg saf potas gelecek şekilde
potasyumlu gübreler uygulanmalıdır. Potasyumun bitki tarafından alınması gelişme devrelerine göre değişmekte olup en
yüksek potasyum alımı çiçeklenme devresinde gerçekleşmektedir.
Mikro Elementler; Kahramanmaraştaki
arazilerde özellikle Mağnezyum yok sayılacak kadar azdır. Bitkini alt kısmındaki
yaşlı yaprakların damar aralarında önce
renk açılmaları daha sonra morumsu-kırmızı şeklinde kızarma görülür. Çinko
eksikliği Bitkinin tepe kısmındaki genç
yapraklarda görülür. Yapraklarküçülür ve
yaprak yüzeyinde küçük nokta şeklinde
lekeler halinde ortaya çıkar. Kükürt eksikliğinde Bitkinin uç kısmındaki yapraklarda
damarlarda dahil sararır. Azot noksanlığına benzer, ancak azot noksanlığı bitkinin
alt kısmındaki yapraklarda meydana gelir.
Bakım:
Pamuk yetiştiriciliğinde bakım işleri seyreltme, çapalama ve uç almadır. Bitkinin
iyi gelişmesini ve çabuk olgunlaşmasını
sağlamak için seyreltme işleminin yapılması gerekir. Bitkiler henüz 4 yapraklı
iken (yaklaşık 10 cm) 5-6 cm ara ile hafif
bir seyreltme (tekleme) yapılır. Genellikle
ilk seyreltme ilk çapa, ikinci (tam) seyreltme ise ikinci çapa ile birlikte yapılmalıdır.
Ekimden sonra görülen yabancı otların
elle veya kazayağı ile çapalanarak yok
edilmesi gerekir. Çapalama sayısı tarladaki yabancı ot durumuna göre değişir.
Kozalar açmaya başladıktan sonra bitkinin
tepesinden 10-15 cm kısmının kırılmasına
uç alma işlemi denir. Bu işlem, geç ekilmiş
veya fazla sulanmış tarlalarda uygulanır.
Bu işlem bazı büyüme düzenleyicileri aracılığı ile de yapılabilir. Gelişmesi normal
olan bitkilerde, uç almaya ya da büyüme
düzenleyicisi kullanılmasına gerek yoktur.
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Sulama:
Pamuk ekiminden çiçeklenme başlangıcına kadar pamuk bitkisi sulanmak istemez.
Hızlı bir gelişmenin istendiği bu dönemde, bitkiler su ihtiyacını toprakta tutulan
kış ve ilkbahar yağışlarından sağlar. Ancak
anormal bir kuraklık, bitki gelişmesinde
gerileme görülürse çiçeklenme başlangıcından önce de sulama yapılmalıdır.
Burada kullanılan çeşidin vegetatif gelişmeye yatkınlığının bilinmesinde yarar
vardır. Pamuk bitkisinin su ihtiyacı, değişik iklim ve toprak koşullarına göre 400
ile 600 mm kadardır. Pamuk yetiştirilen
bölgelerde yıllık yağış miktarı genellikle
yetersiz olduğundan, pamuk bitkisinin
iyi gelişmesi için gereken su miktarı, sulama yoluyla verilmelidir. Sulama pamuk
üretiminde verimi etkileyen faktörlerin
başında gelir. Sulama zamanı ve verilecek
su miktarı bitkinin su isteği belirtilerine ve
topraktaki nem durumuna bakarak Topraktaki nemin % 50 ‘si tüketildiğinde yada
bitki yaprakları solgunluk gösteriyorsa ve
bitki gövdesindeki kızarıklık tepe tomurcuğuna 10-12 cm yaklaşmışsa ilk sulama
yapılmalıdır. Bu dönem ekimden yaklaşık
40 gün sonrasına denk gelmektedir. İlk suyun verilme zamanı verim üzerinde etkili
olmaktadır. Erken ve gereğinden fazla su,
bitkinin köklenmesini durdurur. Bu durum
sonraki sulamaların daha sık yapılmasına
neden olur. İlk sulamanın geciktirilmesi ise
bitkinin erken yaşlanmasına ve verim kaybına yol açar.Pamuk bitkisi en fazla suya
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çiçeklenme döneminde ihtiyaç duyar. İlk
sulamadan sonra, topraktaki nem durumu ve bitki kontrolleri yapılarak, 15 gün
aralıklarla sulama yapılmalıdır. Sıcaklığın
yüksek olduğu Temmuz-Ağustos aylarında, sulama aralığı 10 güne kadar inebilir.
Koza olgunlaşmasının başladığı dönemde
bitki büyümesinin yavaşlaması, kozaların
açmaya başladığı dönemde tamamen
durması gerekir. Bu dönemde büyüme
gösteren bitkilerde, kozalar geç olgunlaşır
ve kozaların bir çoğu açmadan yeşil kalır.
Son suyun ise bitkide yaklaşık % 5-10 oranında koza açımının olduğu dönemde uygulanması ve daha sonra sulama yapılmaması gerekir. Aşırı sulama bitki boyunun
büyümesine ve verimde azalmalara, mantari hastalıkların artmasına bazı zararlı böceklerin yoğunluklarının artmasına, kalitenin düşmesine ve toprakta bulunan bitki
besin elementlerinin yıkanmasına neden
olmaktadır. Çok geç dönemde yapılacak
sulama ise alt kozaların çürümesine neden
olacaktır. Bölgemizde yetiştirilen çeşitlerin
orta bünyeli topraklarda ve normal iklim
koşullarında genellikle 15-20 gün aralıklarla 4-5 kez sulanması uygundur. Sulama
yöntemi olarak yüzey sulama(karık,border) yöntemleri, en yaygın yöntemdir. Son
zamanlarda Su sıkıntısı ve Bakanlığımızın
vermiş olduğu desteklerle Basınçlı sulama
sistemlerine yönelme olmuştur.
Hasat:
Pamuk hasadında zaman çok önemlidir.
Kozaların olgunlaşması ile birlikte pamuk
hasadına başlanır. Hasadın başlama tarihi,
yörenin iklim koşullarına, ekim tarihine
ve sulama koşullarına göre değişir. Yağabilecek yağmur pamuk için büyük risktir.
Verim ve kalitede düşüklükler meydana

gelir. Hasat, Bölgemizde Eylül Başından
Kasım ayına kadar devam eder. Pamuk hasadı, genellikle 2-3 kez ve elle toplanarak
yapılır. Bir işçi günde ortalama olarak 3050 kg, usta işçi ise günde 80-100 kg kütlü
pamuk toplayabilir. Birinci elde toplanan
pamuk, iyi kalite özelliklerine sahiptir,
işgücü sıkıntısı, pamuk hasadının elle yapılmasını ekonomik olmaktan çıkarmıştır.
Bundan dolayı pamuk hasadında mekanizyona yönelinmiştir. Makineyle hasat
için mutlaka sıraya uygun çeşitlerin ekii
sırta yapılmalıdır. Ayrıca hasattan 10-15
gün önce pülverizatör ile defoliant uygulaması yapmak gerekir. Defoliant uygulaması pamuğun üzerindeki kozalar % 4050 oranında açtığında uygulanır.
Kaynaklar : Ç.Ü. Tarımsal Yayım, Arş. ve
Uyg. Merk.Müd., Coşkun.M 2000., Oğlakçı.
M. 1998 Pamuk tarımı., Anonim 1990 Pamuk Tarımı)

MEKANİZASYON

PAMUKTA MAKİNELİ HASAT
Mehmet ÖZDEN

Onikişubat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Tarım Alet ve Makine Teknikeri KAHRAMANMARAŞ

Toprak, makineli hasada uygun
işlenmeli ve makineli hasada uygun tohumluk seçilmelidir. Ürünü, hasat edecek makinenin sıra arasına
uygun ekim yapılmalı ve en önemlisi
ekim sırta yapılmalıdır.

Niçin Sırta Ekim : Toprak işleme azaltıldığı için toprağın su tutma süresi ve
kapasitesi artar. Tohumların çimlenme
oranı artar ve bitki daha güzel gelişir.
Sırta ekimde alttaki verimli kozaların hasadı rahatlıkla yapılır, sulama kolaylığı
ve makinenin toplama üniteleri pamuk
sıralarının takibini kolaylaştırır.
Pamuk sırta ekim olduğundan sonradan
boğaz doldurma yapılmayacağı yani
toprak bitkiye doğru kabartılmayacağı
için alttaki verimli kozaların hasadı rahatlıkla yapılabilir.

Sırt Hazırlığı: Toprak işlemenin hububat hasadından sonra veya kışa girmeden önce yapılması gerekir. İlk önce pullukla sürüm yapılır. Pulluktan sonra iki
kere goble (disk-harrow) veya kültivatör
çekilir. Sonra tapanla toprak sıkıştırılır. En
son lister çekilir. (Bu işlemler iklim şartları
müsaade ederse İkinci ürün mısır hasadından sonra da yapılabilir.)
Ekim Hazırlığı: Pamuk ekimine yakın
zamanda tarlaya gerekiyorsa ot ilacı atı-

lır. Bitkinin ihtiyacı olan taban gübresi
santrifüjlü gübre atma makinesiyle atılır
veya ekim makinesi ile toprağa direkt verilir. Tavsiye edilen taban gübresi ekimle
beraber tohum yatağına verilmelidir.
Özel sırt listerine otları kesmek için ot kesici bıçağı düzeni bağlanır. Lister önceki
izden çekilir. Bu iş ilacı ve serpme olarak
atılan gübreyi toprağa karıştırdığı gibi,
çıkan otlar da kesici düzen tarafından
kök bölgesinden kesilir.
Özel Sırt Tapanı: Daha sonra sırta ekim
için sırta uyumlu özel sırt tapanı ile sırtlar
sıkıştırılır
Bu işlemlerden sonra hasat makinesinin
sıra arasına uyumlu bir mibzerle tarlaya
ekim yapılır.

Sırt Oluşturulmuş Ekime hazır Tarla
Not : Özel sırt listeri ve özel sırt tapanı
Müdürlüğümüzce çiftçilerimize kullanmaları için kiraya verilmektedir.

topraktaki nem muhafaza edildiği için
çimlenme ve gelişmesi iyi pamuk sıraları
elde edebiliriz.
Yaprak Döktürücü (Defoliant) : Bitki üzerindeki yaprakların döktürülerek
kütlü pamuğa karışmasının önlenmesi,
bitki gelişiminin hızlandırılarak kozaların
kısmen erken açtırılıp hasadın erkene
alınması için yaprak döktürücü kullanılmalıdır.
Yaprak döktürücünün uygulama normu
ve uygulama zamanının seçimi önemlidir.
Başarılı Hasat İçin: Kozaların % 60-75’i
açtığında yaprak döktürücü kullanılarak
7-14 gün sonra hasada gelmesi sağlanır. Yaprak döktürücü uygulanmasından
sonra, 8 saat içerisinde yağış olursa yapılan iş tekrarlanır. Yaprak döktürücü kullanmadan önce yaprak döktürücünün
etiketi okunmalı ve uyarılara uyulmalıdır.

Böylece toprak işleme azaltıldığından
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-Pamuk toplama makinesi, operatör belgesi olan kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Makinenin hasat sezonuna hazırlık için
bakımlarının zamanında yapılması gerekir.
- Çalıştığı günlerde her akşam toplama
ünitesi yıkanmalı ve yağlanmalıdır.
- Toplama performansını düşürülmemesi
için; hasat esnasında toplama ünitesinde
oluşabilecek tıkanmalara, kirlenmelere,
parça kırılmalarına zamanında müdahale etmek gerekir.
- Her tarla için toplama ünitesinin ayarlarını değiştirmek gerekebilir. Bu nedenle
tüm ayarlar gözden geçirilmelidir.
- Daha başarılı hasat için; nemlendirme
miktarının ayarını sabah, öğle ve akşam
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saatlerinde ihtiyaca göre ayarlamak gerekir.
- Sıra üzerinde bitkilerde iz şeklinde pamuk bırakıyorsa baskı plakalarının ayarı
kontrol edilmelidir.
- İğler sarma yapıyorsa iğ, doffer (sıyırıcı), fırça ve nemlendirme ayarları kontrol
edilmelidir.
İlk toplama işlemi 1.ci vitesle yapılmalıdır.
Makinenin bütün ayar ve bakımları, bakım kullanma kılavuzuna göre yapılmalıdır.
Makineli Hasadın Avantajları: Bir günde 400–500 işçinin topladığı pamuk kadar, pamuk hasat edilebilir (80–120 da.)
Hasat daha kısa sürede tamamlanaca-

ğından yağmur, rüzgâr vb. olumsuzlukların etkisi azalır.
En az 2 tonluk sepet kapasitesiyle hasatta iş gücü ve zaman tasarrufu sağlar, maliyeti düşürür.
Ayrıca balyalama ünitesi olan makinelerde bu avantajlar daha da artmaktadır.
Emniyet Tedbirleri: Makinede en az 6
kg lık iki adet yangın söndürücü bulunmalıdır
- Hasat sırasında taşlara, sulama arklarına, telefon-elektrik direk ve tellerine dikkat edilmelidir.
- Bakım ve kullanma kılavuzunda belirtilen emniyet kurallarına uyulmalıdır.

SOYA

KAHRAMANMARAŞ İLİMİZDE
SOYA YETİŞTİRİCİLİĞİ

Soyanın Önemi
Soya içerdiği besin maddeleri nedeniyle
250 den fazla değişik yerlerde kullanılmaktadır. Bu özelliği nedeniyle sarı altın
veya asrın harika bitkisi olarak anılmaktadır. Soya önemli bir yağ bitkisidir. Tohumlarında %18-24 oranında yağ bulunmaktadır.
Soya tohumlarında yaklaşık % 36-40 dolaylarında protein vardır. Soya proteini;
çok değerli amino asitler içerdiğinden
beslenme değeri oldukça yüksektir, hayvansal proteinlere çok yakındır. Yağı alındıktan sonra geriye kalan soya küspesi,
doğrudan hayvan yemlerine katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
Soya bir baklagil bitkisidir. Köklerinde
Rhizobium bredy japonicum bakterisi sayesinde havanın serbest azotunu toprağa bağlamaktadır. Bu nedenle önemli bir
ekim nöbeti bitkisidir. Ayrıca kendisinden

sonra ekilecek bitkiye azotça zengin bir
tarla bırakmaktadır. Hem de kendi ihtiyacı olan azotu karşılamaktadır. Soya sapları
kolay parçalandığı için toprağın organik
maddesinin artırmaktır. Soyanın ekim nöbetine sokulması ile toprağın verimliliği
uzun süre eksilmeden devam eder.
İklim isteği
Serkan ÖZAVŞAR
SICAKLIK: İlimizde genel olarak 2.ürün Ziraat Mühendisi
soya ekimi yapılmaktadır. Yetişme süresi Türkoğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
boyunca 2400-3600’C sıcaklık toplamı- KAHRAMANMARAŞ
na ihtiyaç duyar. En uygun hava sıcaklığı
25- 30 C dir. Hava sıcaklığı 30 c üzerine çıkarsa fotosentez olumsuz yönde etkilenir.
Yetişme sürecinde 35C nin üzerine çıkarsa
çiçek ve baklalarda dökülme başlar. Erken
ekimlerde düşük hava sıcaklığı nedeniyle
bitkiler hasat zamanı yeşil kalır. Hava sıcaklığı yanında toprak sıcaklığı da büyüme ve gelişmesini etkiler. Soya tohumu
4-40C ARASINDA ÇİMLENİR. Çimlenme
için en uygun n toprak sıcaklığı 25-30 C
dir. Toprak sıcaklığı azaldıkça, tohumun
çimlenme süresi uzanmakta ve sürme
gücü zayıflamaktadır. Toprak sıcaklığı bitkinin nodozite oluşturmasını da etkiler.
Nodozite oluşumu için en uygun toprak
sıcaklığı 27 C dir. Toprak sıcaklığı 33 C üzerine çıkarsa nodozite oluşumu durar.
Gün Uzunluğu
Soya bitkisinin büyüme ve gelişmesinin
etkileyen en önemli faktör lerden biri gün
uzunluğudur. Soya kısa gün bitkisidir. Gün
uzunluğu arttıkça çiçeklenme başlangıcı
önemli ölçüde gecikir. Soyada çiçeklenme
için kritik gün uzunluğu 10-12 saat arasında değişir. Geç olgunlaşan soya çeşitleri
gün uzunluğuna daha duyarlıdır. Uzun
gün şartlarında soya bitkisi daha fazla
sayıda çiçek oluşturmakta, ancak çiçeklerinin silkme oranı artmaktadır. İlimizde
soya ekimleri 20 haziran- 6 temmuz arasında yapılmaktadır.

KAHRAMANMARAŞ İLİMİZDE
SOYA YETİŞTİRİCİLİĞİ

Türkiye’de üretimi yeterli olmadığı için sanayicinin ihtiyacının
tamamına yakınını ithal üründen
birisidir. Ülkemizde soya üretimi ihtiyaca
yetmemekte, her yıl ithalat yapılmaktadır.
Soya üretimi son 30 yılda en fazla 2013
yılında 180 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılında ise soya üretimi 2013 yılına
göre yüzde 16,7 oranında azalarak 150
bin tona gerilemiştir. 2014 yılında toplam
15 ilimizde üretimi yapılan soya, en fazla
Adana ilinde yetiştirilmektedir. Toplam
soya üretiminin yüzde 61’i Adana ilinde
gerçekleştirilmiştir. İlimizde 2013 yılında
soya üretimi 8000 dekar olup, 2014 yılında toplam 5.000 dekar alanda soya tarımı
yapılmıştır. 2014 yılında Sulama problemi
olduğu için soya üretim alanı azalmıştır.
İlimizde Özellikle Türkoğlu, Pazarcık, Dulkadiroğlu ilçemizde soya üretimi yapılmaktadır.
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kısmı sap ve anızda %22 çok az bir kısmı
ise kökte %11 birikmektedir.

YAĞİŞ;
Yetişme mevsiminin yaz aylarına rastlaması nedeniyle soya bitkisinin suya
ihtiyacı fazladır. Yetişme süresi boyunca
toplam 500-700mm su tüketmektedir.
Soya tohumlarının çimlenebilmesi için
kendi ağırlığının %50 si kadar su alması
gerekir. Aksi halde normal bir çimlenme göstermezler. Bu nedenle darbızlı
toprak ekilir. Soya bitkisinin suya en
fazla ihtiyaç duyduğu devre çiçeklenme
başlangıcından baklaların olgunlaşmasına kadar geçen süredir. Soya toplam
su tüketiminin %65-75 ini bu dönemde
kullanır.
TOPRAK İSTEĞİ
Soya toprak isteği bakımından fazla seçici değildir. Pamuk ve buğdayın yetiştiği her toprakta rahatlıkla yetişir.
EKİM NÖBETİ
Soya bir baklağil bitkisi olduğu için ekim
nöbetinde önemli bir yeri vardır. Havanın serbest azotunu toprağa bağlanması ve toprakta bol miktarda organik
madde bırakması nedeni ile toprağın
verimliliğini artırmaktadır. Soya bitkisi
topraktan kaldırdığı azotun %33 ünü
sap ,yaprak ve kökle rinde biriktirmektedir. Hasat sonrası bu kısımlar toprakta
kaldığı için dekara 8-9 kğ saf azot biriktirilmiş olur. Bakteri aşılanmış ise bir çapa
bitkisi olduğu için, kendinden sonraki
bitkiye temiz ve havanmış bir toprak
bırakmaktadır. İlimizde buğday, mısır,
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pamuk gibi bitkilerle ekim nöbetine girebilmektedir.
TOPRAK HAZIRLIĞI
İkinci ürün soya tarımında topak hazırlanması çok önemlidir. Tarla hazırlığı Haziran ayında yapıldığı için toprak nemli
toprağa ekilmesi gerekmektedir. İlimizde sırta ekim yapılmaktadır
GÜBRELEME
Diğer bitkilerde olduğu gibi soya bitkisi de yetişme süresi boyunca topraktan
belirli miktarda besin maddesi kaldırmaktadır. A.B.D. yapılan araştırmada
1 da ‘dan 380 kğ soya ürünü alındığında bitkiler tarafından 1 dekar alandan
36 kğ saf N , 9 kğ saf p205 ve 16 kğ k2o
kaldırıldığı saptanmıştır. Görüldüğü gibi
soya bitkisi topraktan en fazla azot ve
potasyum kaldırmaktadır.
Soya bir baklagil bitkisidir. Bu nedenle
azota olan ihtiyacı oldukça fazladır. Ancak, bunun gübreleme ile karşılanması
ekonomik olmamaktadır. Soya kazık
köklü bir bitkidir. Bu nedenle, kendinden önceki bitkiye verilen ve yıkanma
ile ön bitkinin etkili kök sisteminin altına
inen azottan kolayca yararlanmaktadır.
Ayrıca, soyanın kendisi bir baklagil bitkisi olduğu için, ihtiyaç duyduğu azotun %40-70 ini kendisi temin etmekte
ve fazladan da toprağa bir miktar azot
bırakmaktadır. Topraktan kaldırılan azotun büyük bir kısmı tohumda %67, bir

İlimizde soya tarımında ilk gelişmenin
sağlanması için ekimden önce veya
ekimle birlikte dekara 4-6 kğ saf azot
uygulanmaktadır. Bunun için ekimle birlikte 20 kğ/da gübresi uygulanmaktadır.
Verilen bu azot, aynı zamanda nodozite
oluşumuna da yardımcı olmaktadır. Ülkemizin topraklarında Rhizobium brady
japonicum bakterisi tabi olarak bulunmadığı için , ekimle birlikte mutlaka surette bakteri aşılaması yapılmalıdır. Yüksek verim için iyi bir nodozite oluşumu
esastır. Aşılama yapılmaz ise , verilecek
azotlu gübre miktarını artırmak gerekmektedir. Çok sayıda nodozite oluşumu
var ise üst azot gübrelemesine gerek
yoktur. Nodozite oluşmamış veya çok
az sayıda var ise ; üst azot gübrelemesi
yapılmalıdır. Bunun için dekara20 kğ üre
veya 35 kğ amonyum nitrat gübresi kullanmalıdır. Azotlu üst gübre uygulaması; ilk suyun önüne yapılmalıdır. Ekimle
birlikte bakteri kullanılmış ise, üst gübre
2.suyun önüne uygulanmalıdır. Ekimle
birlikte fazla azot gübre kullanılmamalıdır. Fazla verilen azot bitkide nodozite
oluşumunu geciktirir.
Özellikle ilk devrelerinde bazı tarlalarda
görülen sarılık, azot eksikliği değildir. Bu
sarılığın sebebi demir eksikliğidir. Özellikle bu durumun, fazla kireçli topraklarda ortaya çıkar. Bu sarılığın giderilmesi
için sıkça çapalama yapılmalı ve çapalama her defasında derinleştirilmelidir.
Bakteri Aşılaması
Soya bir baklagil bitkisidir. Havanın
serbest azotunun toprağa bağlayan
bağlayan Rhizobium bredy japonicum
bakteri sayesinde, kendi azot ihtiyaçlarını, kendileri karşılar. Tohum ile birlikte
toprağa verilen bu bakteriler, tohumun
çimlenmesi ile oluşan bitkinin kök sistemine yerleşir ve çıkıştan 15 gün sonra
bitkinin köklerinde ur şeklinde nodoziteler oluştururlar ve 21 gün sonra da
azot bağlama başlar. Soya tarımında
yapılması gerekli ve olmazsa olmaz uygulamalarının başında bakteri kullanımı
gelmektedir.

SOYA
Soya bakterisi güneş ışığı altında 4 dakikada canlılığını kaybetmektedir. Aşılamada buna dikkat edilmeli ve bakteri
güneş ışığından korunmalıdır.(gölge
yerde aşılama yapılmalıdır.)Toz şeklinde
hazırlanmış bakteri kültürünün tohuma
yapışmasını sağlamak için , 1 kğ şeker ,
4 litre suda eritilmelidir. Tohumlar gölge
bir yerde branda bez üzerine dökülmeli
ve hazırlanan şekerli su ile ekmek sular
gibi hafifçe ıslatılarak iyice karıştırılmalıdır. Bakteri aşılaması sırasında fazla su
kullanılmalıdır. Fazla ıslanan tohumda
kabuk soyulur ve kotiledonlar iki parçaya
ayrılır. Böyle tohumlar çimlenmez. Aşılamayı müteakip tohumlar hemen mibzer
kovalarına konmalı ve üzerleri bez veya
kağıt parçaları ile kapatılmalıdır.
TOHUMLUK VE ÇEŞİT SEÇİMİ
İlimizde Arısoy-Cinsoy-nova- sa-88 çeşitler tercih edilmektedir. Soya tohumunda aranılacak özellikler ; çimlenme
gücü %85 üzerinde olmalı- sürme gücü
yüksek olmalı- hastalıklara bulaşık olmamalı- tohumlar kırık, çatlak ve buruşuk
olmamalı-tohumlar sertifikalı olmalıdır.
SOYA EKİMİ
EKİM ZAMANI: İlimizde ekim zamanı 20
Haziran-6 Temmuz arasında yapılmaktadır. Soya tohumları toprak sıcaklığı 1315 C yi bulduğu zaman normal olarak
çimlenebilmektedir.1 ürün soya nisan
ayında ekimi yapılmaktadır. Ekim zamanı geciktikçe tohum veriminin azalması
yanında ilk meyveler toprağa çok yakın
oluşacağı için hasat kaybı da artmaktadır.
EKİM SIKLIĞI: Soyada ekim sıklığı çeşide ve ekim zamanına bağlı olarak değişmektedir. Ana üründe; 25-30 bin /

da, ikinci üründe ise 30-45 bin /da bitki
olacak şekilde ekim sıklığı ayarlanmalıdır. Ana ürün ekimlerde sıra arası 70 cm,
ikinci ürün Ekimlerde 65-70 cm olmalıdır.
Ayrıca, sıra arası uzaklığına bağlı olarak
sıra üzeri aralığı ise birinci üründe 5-6
cm, ikinci üründe ise 3-5 cm olmalıdır.
Sık ekimlerde bitkiler fazla boylanmakta
ve yatmalar oluşmaktadır. Ayrıca, çiçekte
fazla sayıda silkme meydana gelmekte
ve hastalıklı bitki sayısı artmaktadır. Bunlarda önemli miktarda verim düşüklüğüne neden olmaktadır.
TOHUMLUK MİKTARI: Dekara atılacak
tohumluk miktarı ekim sıklığına, tohumun 1000 tane ağırlığına ve tohumluk
değerine göre değişmektedir. Dekara
atılacak tohumluk miktarı; 8-10 kğ arasında değişmektedir.
EKİM DERİNLİĞİ: Ekim tavlı toprağa yapılacak ise, derinlik 5-6 cm olmalıdır. Toprak tavı biraz geçmiş ise ekim derinliği
7-8 cm olmalıdır.
BAKIM
ÇAPALAMA: Soya bir çapa bitkisi olduğu
için yetişme mevsimi boyunca yabancı
ot kontrolü ve toprağı havalandırmak
amacıyla 2- 3 defa çapalama yapılır. Soyada ilk çapa; bitkiler toprak yüzüne
çıkıştan 10-12 gün sonra (2-4 yapraklı)
traktör ile yapılmaktadır. Bitkinin gelişme durumuna göre 2. Ve 3 ara çapaları
yapılmaktadır.
SULAMA : İlimizde soya bitkilerine 4-5
defa sulama yapılır. soya tohumları çimlenebilmesi için toprak tan kendi ağırlığının %50 si kadar su alması gerekmektedir. Bu nedenle soya ekimi yapılacak
toprakta yeterince tav (nem ) olmalıdır.
Tavlı toprağa ekilen tohum hava sıcaklığının da normal olması ile hızla çimlenir
ve bitki büyümeye başlar. Soya bitkisi en
fazla çiçeklenme – bakla oluşum dönemlerinde su tüketmektedir. Çiçeklenme ve
meyve oluşum döneminde bitki susuzluk stresine girdiğinde çiçek ve meyvelerini dökmektedir. Soya bitkisi toplam
su ihtiyacı %65-75 ini çiçeklenme- bakla
dolum devresinde kullanılmaktadır. Bakla dolum devresinde bitki susuz bırakılır
ise tohumlar küçük ve cılız kalır.

ZARARLI VE MÜCADELE
İlimizde zararlı olarak karadrina ve Yeşilkurt görülmektedir. Bunlar bitkinin yapraklarının ve meyvelerini yemek suretiyle bitkiye zarar olabilmektedir.
HASAT
İlimizde soya hasadı Eylül- Ekim ayları
arasında yapılır. Normal gelişmesinin
tamamlayan soya bitkisi yavaş yavaş
olgunlaşmaya başlar. Tanedeki rutubet
oranı %50 ye düştüğünde tohum fizyolojik olarak maximun olgunluğa erişmektedir. Hasat olgunluğu yaklaştıkça
tanedeki nem oranı düşer. Bu sırada soya
bitkisinin sap ve yaprakları sararmaya
başlar ve daha sonra yapraklar dökülür.
Soyada yaprakların dökülmesinden 5
gün kısa bir süre sonra, tohumdaki nem
oranı% 15 e düşmektedir. Tanedeki nem
%13-15 ‘ e düştüğünde hasat zamanı
gelmiştir ve vakit geçirilmeden hasada
başlanmalıdır. Tanedeki rutubet oranı %
13 ün altına düştüğünde baklalar çatlamaya başlar ve tohum dökülür. Hasatta
geç kalındığında ve tanedeki rutubet
oranı %10-11 ‘in altına düştüğünde hasat kaybını azaltmak için geceleyin veya
sabahleyin erken saatlerinde çiğ kurumadan hasat yapılmalıdır.
Soya hasadı biçerdöver ile yapılır. Ülkemizde , soya hasadında normal buğday
biçerdöverleri kullanılır.
KURUTMA VE DEPOLAMA
Hasat sonrası , üründeki rutubet oranı
%14-15 ‘in üzerinde olduğunda, kurutma işlemine gerek duyulmaktadır. Kurutma işlemi güneş altında veya kurutma
tesislerinde yapılır. SOYA İÇİN EN UYGUN
KURUTMA 38C ini altındaki sıcaklık derecesinde ve % 40-50 nispi nemde yapılmalıdır.
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Türkiye sahip olduğu ekolojik
özellikleri nedeniyle sebze ve
meyve üretimi bakımından dünyadaki önemli ülkelerden biridir. Ancak,
modern anlamda üretim, özellikle de
seracılık faaliyetleri 1940’lı yıllarda Akdeniz sahil bölgesinde başlamış ve 1970’li
yıllarda hibrit çeşitlerin kullanımı ile ilk
önemli gelişme aşamasını tamamlamıştır (Anonim,2003). Örtüaltı yetiştiricilik,
iklim faktörünün etkisi ortadan kaldırılarak, gerekli özel çevre koşullarının
sağlanması ile alçak ve yüksek sistemler
içinde yapılan sebze, meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliği için kullanılan genel
bir tanımlamadır. Bu sistem içinde cam
veya plastikle örtülü yüksek yapılar sera
olarak adlandırılmakta, ayrıca alçak ve
yüksek tünel şeklinde yapılan yetiştiricilik de örtüaltı yetiştiricilik kapsamında
değerlendirilmektedir.
Örtüaltı sebze yetiştiriciliği; ekonomiye
ve istihdama katkısı yanında yılın her
mevsiminde taze sebze tüketebilmeyi
olanaklı kılmaktadır. Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinin devamının sağlanabilmesi
için hedef, iyi ürün kalitesi ve özellikle
son yıllarda önemi gittikçe artan insan
ve çevre sağlığını dikkate alan bir üretim olmalıdır. Üreticiler açısından ise,
üretim maliyetlerinin azaltılması, ürün
çeşitliliğinin artırılması ve üretimin hasat
döneminde yüksek fiyatla satılabileceği
dönemlerde yapılması amaçlanmaktadır.Akdeniz kıyısında yoğunlaşmış olup
seralarının işletme yapısı aile işletmeleri
şeklinde ve ortalama büyüklükleri 4001500 m2 arasında değişen küçük işletmeler şeklindedir.
Tuik verilerine göre 2014 yılı itibari ile
toplam örtüaltı alanlarının 649.118 dekar olduğu ülkemizde, Kahramanmaraş
ilinde 50da, Türkoğlu ilçesinde ise 38,85

dekar alanda örtü altı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Seracılıkta İlimizdeki üretim
alanının azlığı ve Türkoğlu İlçesindeki
seracılığın yapılabiliyor olması göz önüne alınarak, İlimizde sera alanlarını artmasına katkı sağlamak gerekmektedir.
Türkoğlu ilçe kapsamında henüz kayıt
altına alınamamış yapım aşamasında
olan yüksek tünellerin varlığı yaklaşık 60
dekar alan büyüklüğüne ulaşmıştır.
İlimiz koşullarında jeotermal kaynaklar
veya fabrika buharları gibi ucuz enerji
kaynaklarını kullanan ve 50 dekar alanda
topraksız tarım yapan ısıtmalı, otomasyonlu sadece bir adet örtüaltı işletmenin dışında kış şartlarında serada üretim
rantabl olamamaktadır. Kısıtlayıcı iklim
faktörü nedeni ile örtüaltı üretim alanlarında ilkbahar da erkenci ve sonbaharda ise geççi ürün eldesi sağlanmaktadır.
Böylece yaz dönemindeki üretim sezonu
uzatılarak daha fazla ürün elde edilebilmektedir. Örtü altı sebze yetiştiriciliği her
bakımdan ayrı bir konsepte sahip olduğundan karlılık daha yüksek olmaktadır.

SERACILIK

Türkoğlu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan DOĞAKA tarafından finanse edilen ‘Türkoğlu
İlçesinde Modern Seracılığın Yaygınlaştırılması Projesi’ ile 7 adet 1’er dekarlık
modern plastik sera kurulmuştur. Proje
kapsamında çiftçilerimiz %72,8 oranında
hibe katkısından faydalanmıştır.
Proje, bölgede daha önceden farklı köylere sosyal yardımlaşma ve dayanışma
fonunun desteklediği küçük ölçekli örtü
altı yetiştiriciliği projelerinin devamıdır.
Kısmen küçük örtüaltı üretim alanların-

da yetiştiriciliğe alışan üreticiler modern
seralarda bilinçli üretime geçirilerek,
üretim kalite ve kapasitesinin artırılması
sağlanmıştır.
İlimiz örtü altı üretimi Türkoğlu ilçesi
baz alındığında sebzecilik yaygın olarak
yapılmaktadır. Yüksek tünel ve seralarda ürünler özellikle domates, hıyar ve
biberdir. Domatesin İlçe de açık alanda
dekara verimi yıllık ortalama 5 tondur.
Salatalıkta ise bu rakam dekara yıllık ortalama 6 tondur. Sera kurulduğunda ise
dekara domates verimi ortalama 20 tona
çıkmıştır. Salatalıkta sera koşullarında verim yıllık 15 tondur. Verilen rakamlardan
da anlaşılacağı üzere birim alandan alınan verim sera koşullarında daha yüksek
olmaktadır. Bu da karlılığı beraberinde
getirmektedir. İlçemiz koşullarında istihdam olanaklarının artırılması sağlanmıştır. Tüketicilere daha uygun fiyatla bazı
sebzelerin arzı sağlanmaktadır.

parçalanan tarım arazileri her geçen gün
daha küçük alanlardan daha fazla yararlanmayı gerektirmektedir. Seracılık ülkemizde işsizliği azaltan, daha fazla ürün
alınmasını sağlayan, nüfusu kırsal kesimde tutarak çarpık kentleşmeyi önleyen
önlemlerin başında gelmektedir.
Bölgesel iklim koşulları ve tarıma uygun
toprakları sayesinde kendi kendini besleyebilecek potansiyele sahiptir. Ancak
bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi seracılığın yaygınlaştırılması ve
modern üretim tekniklerinin kullanımı
ile mümkün olacaktır.

Ülkemizde seracılığı yaygınlaştırmak ve
nüfusun kırsal kesimde tutulmasını sağlamada en önemli faktör toprak sermaye büyüklüğüdür. Artan nüfus, gittikçe
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Hıyar türünün anavatanı Hindistan’dır.
Yetiştiriciliği ılıman ve subtropikal iklim
kuşağı arasındaki geniş bir bölgede yayılım gösterir. Hıyarın insan beslenmesindeki önemi ilk bakışta pek göz alıcı değildir. Hıyar kalorisi düşük sebzelerden
birisidir, bu nedenle şişman insanların
beslenme rejiminde ön sırada yer alır.
Protein, karbonhidrat ve yağ bakımından fakirdir. Ancak vitaminler, enzimler,
mineral maddelerce zengindir. % 97’si su
olduğundan susuzluğu giderir. Bazik yapılı olduğundan yemeklerde hayvansal
gıdaların oluşturduğu asitliği giderir. Damarlarda aminoasit birikimini engeller
ve damar sertliğinin önüne geçer. 100 g
hıyarda; 8 kcal, 0,2 g yağ, 0,6 gr protein, 1
gr karbonhidrat, 0,04 mg A vitamini, 0,01
mg B vitamini, 8 mg C vitamini, 20 mg
Ca, 0,3 mg Fe, 24 mg P ve 15 mg Mg bulunur. Tohum ekiminden 4-8 gün sonra
çimlenir. Bitki ana gövdesi 60-70 cm olduğunda alttan yan sürgünler gelişir ve
bitki hızla yanlara doğru yayılır. Kökleri
diğer kabakgil bitkilerine göre daha zayıftır. Ana kökü kazık köktür ve ortalama
5-10 cm arasıdır, ana kök üzerinde bol
miktarda yan kök oluşumu gerçekleşir,
yan köklerde hızla gelişerek saçak görünümlü kökleri oluşturur, bu köklerde 50100 cm yana gelişir. Kök gelişimi toprak
yapısı, sulama, açıkta veya örtü altında

yetiştiriciliğe göre değişkenlik gösterebilir. Köklerin % 60-70’i 10-20 cm’de,
geriye kalanı 1 m’ye kadar olan kısımda
yer alır. Gövdesi köşeli olduğundan fide
veya genç bitki aşamasında kavundan
kolaylıkla ayırt edilebilir. Hıyar bitkisi
fazla soğuk ve sıcaklarda hastalanmayan
bir yapısı vardır. Aşırı soğuklarda verim
kaybı ve donma belirtileri ortaya çıkar.
Ayşe AVAN
Yüksek sıcaklıklarda bitkilerde mantarsal Ziraat Yüksek Mühendisi
hastalıkların artması ve terlemenin art- Türkoğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
ması görülür. Bitki gelişmesini 15 o C’ nin KAHRAMANMARAŞ
üzerindeki sıcaklıklarda sürdürmektedir.
Yetiştirme sıcaklığı gece optimum 15-18
o C olmakla beraber gündüz ise 20-25 o
C dir. 25 o C’nin üzerindeki sıcaklıklarda
bitki boyu hızla uzar, boğum araları uzar
ve birim alana alınan verim azalır. Bunun nedeni meyvelerin boğumlardan
alınmasıdır. Sıcaklık 30 o C’nin üzerine
çıkınca bitkilerde geçici solgunluklar
başlar, 40 o C’nin üzerinde ise yanıklar
şeklinde bitki elden çıkar. Nem bakımından pek seçici değildir. %90’a kadar olan
nem koşullarında rahatlıkla gelişir. Nedenide hıyarın kökleri yüzlek, geniş
yapraklı olduğundan, topraktan alınan
su terleme ile kaybolan suya eşit olmamasıdır. Taze meyvesi tüketildiğinden
meyvesi gevrek olabilmesi için %90’nın
üzerindeki ortam nemini istemez. Yüksek nemde başta mildiyö, botrytis gibi
fungal hastalıklar çok iyi gelişir. %50’ nin
altındaki nem hıyar için istenmez. Nem
düşüklüğünde bitkide solgunluklar başlar, meyveler kartlaşır ve yeme değerini
kaybeder. Toprak bakımından seçicidir.
Nemli topraklarda iyi yetişir. Toprak yapısının tınlı-kumlu, kumlu-tınlı bünyeye
sahip olması, tuz içeriğinin çok yüksek
olmaması, PH nında hafif asidik (5,5-7,5)
olması istenir. Toprak derin (40-50 cm),
gevşek bünyeli, fazla kireç içermeyen,
organik madde içeriği en az %5 olan topraklardan hoşlanır.
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Ülkemizde 2014 TUİK verilerine
göre 312.954 da alanda hıyar ekimi yapılmış olup, bundan
1.701.708 ton üretim sağlanmıştır. Kahramanmaraş’ta ise 8.714 da alanda hıyar ekimi yapılmıştır. Türkoğlu ilçemizde
toplam hıyar ekili alan 6.000 dekardır.
Bunun yanında 3.000 dekar acur ve kelek ekimi yapılmaktadır. Genel olarak Kılılı , Aydınkavak, Yenipınar, Göllühöyük,
Pınarhöyük ve Kadıoğluçiftliği mahallelerinde yoğun olarak yapılmaktadır.
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Toprak derin (40- 50 cm), gevşek bünyeli, fazla kireç içermeyen, organik madde
içeriği en az %5 olan topraklardan hoşlanır. Hıyarda susuz yetiştiricilik mümkün
değildir. Her gün hasat edilebilir, hasadın
hemen ardından sulama yapılmalıdır.
Hıyarın kökleri çok yüzlek olduğundan
sulama sık ve azar azar verilmelidir. Susuzluk durumunda geçici solgunluklar
görülebilir. Çeşitlere göre değişmekle
beraber 10-30 cm uzunluğa varınca hasat edilir. Meyveler hasat edilmezse iri,
sarı kabuklu, sert ve hatta üstü çatlamaya, parlak kabuk rengi kaybolur.
HIYAR HASTALIK ve ZARARLILILARI
KABAKGİLLERDE KÜLLEME HASTALIĞI(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)
Hastalık bitkilerin önce yaşlı yapraklarında görülür, daha sonra genç yapraklara
da geçer. Öncelikle yaprağın üst yüzeyinde parça parça, nispeten yuvarlak
lekeler belirir, sonradan bu lekeler birleşerek yaprağın her iki yüzeyini, yaprak
sapını ve gövdeyi kaplar. Lekeler ilk zamanlarda beyaz renkte toz tabakası gibi
görünür, zaman ilerledikçe esmerleşir.
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Yapraklar kuruyup dökülür ve bitkide
gelişme durur. Bunun sonucu olarak da
ürün kaybı meydana gelir. Hastalık için
en uygun sıcaklık 27 0 C’dir.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler; Hastalık
kabakgillerde (hıyar, kavun, kabak, karpuz) görülür.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler: Hasattan sonra hastalıklı bitki artıkları toplanarak yakılmalıdır.
Kimyasal Mücadele: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
İlaçlama havanın serin ve sakin olduğu
zamanlarda bitkinin her tarafının ilaçla
kaplanması şeklinde olmalıdır. Yağıştan
sonra ve fazla çiğ bulunduğunda toz
kükürt uygulaması yapılmamalıdır, çünkü çıkabilecek güneş nedeni ile yanıklar
meydana gelebilir. Genellikle günlük
sıcaklık ortalaması 270 C’nin üstünde ve
orantılı nemin de % 50’nin altına düştüğü zamanlarda ilaçlamaya ara verilmeli,
şartlar değiştiğinde ise ilaçlamaya devam edilmelidir
KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ HASTALIĞI
(Pseudoperonospora cubensis)
Hastalık Belirtisi
Hastalık yapraklar üzerinde küçük, soluk yeşil veya sarımsı lekelerle kendini

belli eder. Hastalık ilerledikçe bu lekeler
koyulaşır. Yaprağın alt yüzünde ve bu
lekelerin tam altında gri veya menekşe
renginde küf tabakası oluşur. Hastalığın
şiddetine göre bitkideki hastalıklı yapraklar sararıp, kahverengine döner, önce
yaşlı yapraklar, bir süre sonra da taze ve
genç yapraklar kurur ve bitki tamamen
ölür. Orantılı nemin yüksek olduğu üretim alanlarında ekonomik seviyede ürün
kaybına neden olabilir. Hastalık için en
uygun koşullar 20–22 0 C sıcaklık ve %
90 orantılı nemdir.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler; Hastalık
hıyar, kavun ve su kabağında görülür.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler: Sık dikim yapılmamalı, yapılmış ise zamanında gerekli seyreltme
yapılmalıdır.
Kimyasal Mücadele
İlaçlamaya çevrede ilk mildiyö belirtileri görüldüğünde başlanır. İlaçlamalar
hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 7–10 gün aralıklarla sürdürülür.
İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde
yapılması gerekmektedir.

YETİŞTİRİCİLİK
KÖK BOĞAZI YANIKLIĞI HASTALIĞI
(Phytophthora capsici)
Hastalık Belirtisi
Hastalık bitkinin değişik dönemlerinde
ve organlarında görülebilir. Fideliklerde erken dönemde bitkiler hastalandığında çökerten belirtileri meydana
gelir. Hastalığın tipik belirtileri ve asıl
zararı fidelerin seraya dikilip gelişmeye başladığı dönemde görülür. Bitkiler
incelendiğinde kök boğazını kuşak gibi
saran ve başlangıçta koyu yeşil, ileri
dönemlerde ise kahverengimsi siyaha
dönüşen bir renk değişiminin olduğu
görülür. Enfeksiyonun zamanla kök bölgesine de ulaşması durumunda kök kabuğu kahverengi bir renk alarak çürür.
Normal sulama ve bakım işlemi yapılsa
da bitkiler kendini toparlayamaz. Enfeksiyonun erken dönemde ve yoğun olarak görüldüğü bitkilerden ürün almak
mümkün değildir. Daha ileri dönemlerde hastalanan bitkilerden oluşan meyvelerin pazar değeri çok düşük olur.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: Biber
başta olmak üzere domates, hıyar, kavun, karpuz, kabak, marul, soya fasulyesi, bezelye, ve havuç gibi kültür bitkileri
bu hastalığın konukçularıdır.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler:
Fide yetiştiriciliği yapılırken genel bir
kontrol prensibi olarak tohumlar hastalıksız, sağlıklı bitkilerden sağlanmalıdır.
Fidelikler hastalıksız, temiz yerlerde kurulmalıdır. Fideler aşırı sulanmamalı, sık
sık havalandırılmalıdır. Dikim karık usulü yapılmalıdır. Fideler karık sırtına dikilmelidir. Mümkün olduğunca her karık
ayrı ayrı sulanmalıdır. Bitkilere dengesiz
gübreleme yapmamalı, özellikle aşırı
azotlu gübre verilmemelidir. Hastalıklı bitkiler sökülüp imha edilmeli, hasat
sonrasında da ayni işlem tekrarlanmalıdır.
Kimyasal Mücadele: İlaçlı mücadelesi
yoktur.
HIYAR YAPRAK LEKESİ (Ulocladium
cucurbitae)
Hastalık Belirtisi
Hıyar yaprak lekesi etmeni bir fungus

olup, hastalıklı bitki artıklarında bir yıldan daha uzun süre canlılığını sürdürür.
Sıcak koşullarda oluşur ve hızla yayılır. Gece ve gündüz sıcaklık farklılıkları
hastalığın gelişimini teşvik eder. Hıyar
yaprakları üzerindeki ilk belirtiler 1–2
mm çapında ve koyu kahverengindedir.
Daha sonraları merkezi bej etrafı koyu
kahve bir halka ile çevrili 6-7 mm çapında lekeler oluşur. Lekelerin birkaçı birleşerek daha büyük düzensiz bir şekil alabilir ancak bej renkli merkezleri kalır. İlk
belirtiler enfeksiyondan bir hafta sonra
görülür. Yağmurlama sulama, hava akımı, ilaçlamalar veya çiğ ile yayılmaktadır. Yüksek sıcaklık ve nem varsa lekeler
sezon boyunca gelişmiş yapraklar üzerinde ortaya çıkar. Meyvede enfeksiyon
görülmez. Fungus özellikle örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde görülür.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: Bu hastalığın konukçusu hıyar bitkisidir.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler: Seralarda havalandırmaya özen gösterilmelidir. Sık sulamadan kaçınmalıdır. Hastalık belirtisi
gösteren bitkiler toplanarak imha edilmelidir.
Kimyasal Mücadele: Kimyasal ilaçlama
yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Serada ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın
şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik
süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilmelidir.
KABAKGİLLERDE ANTRAKNOZ
Hastalık Belirtisi
Bu etmen hastalıklı bitki artıklarıyla
toprağa ve topraktan da yeni ekilen bitkilerle geçtiği gibi, tohum ile de taşınabilmektedir. Ayrıca antraknozlu bitkilerden, sağlamlara etmenin geçişi yağmur
suyu ile sıçraması, ilaçlamalar veya çiğ
ile olmaktadır. Bulaşmalar genellikle
16°C civarında olmakta, 21–26°C sıcaklık ve en az %80 orantılı nem koşullarında epidemi meydana gelmektedir.
Hastalığın inkübasyon süresi optimum
koşullarda 5–6 gündür. Hastalığın ilk
belirtileri yapraklar üzerinde görülen
esmer veya siyah renkli yuvarlağa yakın
lekeler halindedir. • Bu lekeler zamanla
birleşip büyürler ve düzensiz bir şekil

alırlar. Daha sonra buruşup parçalanmaları sonucunda yapraklar ve daha
ileriki dönemde bütün bitki kuruyarak
ölebilir . Yaprak sapları üzerindeki lekeler uzunumsu esmer ve hafif çukurdur.
Hastalığın meyvelerdeki belirtileri ise
1–2 mm çapından daha büyük daire
veya düzensiz çöküntü halinde lekelerdir . Rutubetli havalarda bu lezyonlar
üzerinde kavuniçi bir renk oluşur, hastalığın tanınması bakımından tipik bir
görünümdür. Bu fungus yağışlı geçen
yıllarda ürün kaybına neden olabilir.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: Hastalık,
kabakgillerde (hıyar, kavun, kabak, karpuz) görülmektedir.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler:
Tohumluk hastalığın görülmediği bitkilerden alınmalıdır. En az 3 yıllık ekim
nöbeti uygulanmalıdır. Tarladaki antraknozlu bitki artıkları yok edilmelidir.
Hastalığın her yıl epidemi yaptığı yerlerde varsa dayanıklı çeşitler ekilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat kurutulduktan sonra tohum ilaçlarından
biri ile ilaçlanmalıdır. İlacın tohum yüzeyini kaplayabilmesi için bidon, kavanoz
veya naylon torbada en az 15 dakika
sallanması gereklidir.
Yeşil aksam ilaçlaması: Günlük ortalama
sıcaklığın 16°C olması ve orantılı nemin
en az %80’e ulaşması ile mücadeleye
başlanması gerekirse de; uygulamada
en pratik yol, bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti
ile ilaçlamaya başlanmalıdır. İlaçlamanın bitki yapraklarının alt ve üst yüzeylerine gelecek şekilde yapılması gereklidir. Uygulamalar rüzgârsız bir havada
sabah ve akşam saatlerinde yapılmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve
ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir.
SEBZE FİDELERİNDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (ÇÖKERTEN) HASTALIĞI
(Phythium spp.,Rhizoctonia spp.,Fusarium spp.,Alternaria spp., Sclerotinia spp.)
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Hastalık Belirtisi
Hastalık fide devresinde görülür. Aynı
zamanda çıkıştan öncede zarar meydana gelebilir Fidelik devresinde fidelerin
toprakla temas eden kök boğazlarından
itibaren yattıkları görülür. Bu tür fidelerin kök boğazının iplik gibi inceldiği
ve esmerleştiği görülür. Böyle bitkilerin
kökleri sağlam fideler gibi beyaz değil,
kahverengileşmiştir. Gerek çıkış öncesi, gerek çıkış sonrası meydana gelen
ölümler sonrası fidelikte ocaklar halinde
boşluklar meydana gelir. Fidelik koşulları
uygun olduğu takdirde, hastalık, fidelerin tamamen tahrip olmasına sebep
olabilir • Hastalık yurdumuzda fide üretilen bütün alanlara yayılmış durumdadır
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler • Fide kök
çürüklüğü hastalığı tüm sebze çeşitlerinin fidelik devresinde zararlıdır.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler: Zarar gören fidelerin harç toprağı boşaltılıp içerisi temizlendikten sonra yeniden fidelik toprağı
hazırlanıp konulmalı. Tohum ekimi sık
olmamalı. Hastalıklı fideler ayıklanmalı.
Fideler uygun hava koşullarında açılıp
sık sık havalandırılmalı. Fazla sulamadan
kaçınılmalı. Gereksiz yere fazla azotlu
gübre kullanılmamalı. Erken ekim yapmaktan kaçınılmalı. Fidelikler bol güneş
alan, soğuk rüzgârları tutmayan yerlerde
kurulmalıdır.
Kimyasal önlemler
Tohum ilaçlaması Ekimden önce tohuma
uygulanır.
Toprak ilaçlaması Ekimden önce ekimden sonra fidelerin toprak yüzeyine çıkışından sonra ve fidelerin veya tarlaya
şaşırtılmasından sonra yapılır.
SEBZELERDE BEYAZ ÇÜRÜKLÜK (Sclerotinia sclerotiorum)
Hastalık Belirtisi
Hastalık bitkilerin fide devresinde kök
çürüklüğüne neden olur. Daha ileri devredeki bitkilerde kök, gövde, yaprak ve
meyvelerde çürümelere neden olur.
Gelişmiş bitkilerde belirtiler önce kök
boğazı ve toprağa yakın olan alt yapraklarda ortaya çıkar. Hastalığın ilerlemesi
ile kök boğazında veya gövde kısmında
bol miktarda ve pamuk beyazlığında bir
misel tabakası oluşur. Zamanla yumak54

lar şeklinde toplanan misel tabakaları
önceleri kirli beyaz renkte ve yapışkan
bir halde iken daha sonra havanın etkisi ile koyu kahverengiden siyaha kadar
değişen renkler alarak sert bir yapıya
dönüşürler. Bu yapılar önce beyaz, sonra pembe, daha sonra da sert ve siyahtır.
Bazı bitkilerde yaprak diplerinde (marul),
bazılarında ise gövdenin öz kısmında
(lahana, havuç, domates, ayçiçeği) bulunurlar. Bu yapılar bulaşmış oldukları
toprakta uzun yıllar kalabilir ve yıldan
yıla bitkileri hastalandırmayı sürdürürler.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: Bu etmen sebzelerin çoğunda hastalık oluşturabilir. Başlıca konukçuları lahana, karnabahar, hıyar, havuç, salata, marul, kavun,
karpuz, biber, patlıcan, domates, fasulye,
kereviz sayılabilir.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler: Hastalık su tutan,
çok rutubetli yerlerde geliştiği için
böyle yerlerde drenaj ile toprak suyunun fazlalığını akıtmak gerekir. Temiz
tohumluk kullanılmalıdır. Bulaşık alanlarda uzun yıllar münavebe uygulanmalıdır. Hasattan sonra kalan artıklar
temizlenmeli, toplanıp yakılmalıdır.
Seralarda sıcaklık ve nem kontrol altında tutulmalı, havalandırma sistemini
devreye sokarak sera nemi azaltılmalıdır. Ürünlerin depoda zarar görmesini
önlemek için depoya alınan ürünün
ıslak olmamasına özen gösterilmeli ve
depo nemi hastalığın gelişme gösteremeyeceği oranda tutulmalıdır.
Kimyasal Mücadele: Bulaşık olduğu
bilinen alanda toprak ilaçlaması dikimden önce, yeşil aksam ilaçlaması ise
fidelerin şaşırtılmasından sonra başlanılmalıdır.
SEBZELERDE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI (Botrytis cinerea)
Hastalık Belirtisi
Her bitkide birbirinden farklı belirtilere
neden olur. Hastalık genelde gövde ve
meyvelerde zarar meydana getirir. Lekeler önceleri toplu iğne başı büyüklüğünde olup bitkinin iç kısmında gelişerek genişler ve dokulara yayılırlar. Bitki
dokusu çatlar ve konukçunun su kaybına neden olur. Gövde ve meyve sapı lekeleri nedeniyle meyve dökümü orta-

ya çıkar. Konukçunun çiçek zamanında
taç yaprakları hastalığa çok duyarlıdır.
Hastalık etmeni bu kısımlardan girerek
meyveye geçer ve meyve çürüklüğünü başlatır. Hastalığın gelişmesi için
en uygun koşullar 20–25 0 C sıcaklık
ve %95–98 orantılı nemdir. Hastalığın
Görüldüğü Bitkiler: Bu hastalık hemen
hemen tüm sebzelerde görülür.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler: Seralarda iyi bir havalandırma yapılarak sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesi önlenmelidir. Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi
için sık dikimden kaçınılmalıdır. Hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmelidir.
Dengeli gübreleme ve iyi bir bakım
yapılarak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri
sağlanmalıdır. Hasattan sonra hastalık
etmeninin dayanıklı yapılarının toprağa karışmasını önlemek için bütün bitki artıkları toplanarak yakılmalıdır.
Kimyasal Mücadele: İlaçlamalara çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır
HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ (Pseudomonas syringae pv.lachrymans)
Hastalık Belirtisi
Çenek yapraklarda şeffaf, düzensiz,
yağ lekeleri oluşur. Gerçek yapraklarda ise damarlarla sınırlanmış, köşeli,
zamanla delinen yağ lekeleri görülür.
Yaprakların alt yüzeyinde sabahın erken saatlerinde bakteriyel akıntı görüldüğünden hastalığa gözyaşı hastalığı
da denmektedir. Meyvelerde küçük,
yuvarlak, hafifçe çökük, sarı lekeler
oluşur. Zamanla bu meyvelerde çürüme meydana gelir.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler : Hıyar ve
diğer kabakgiller
Bulaşma yolları: Bulaşık tohumlar
hastalığın bulaşmasını sağlar. Toprakta kalan hastalıklı bitki artıkları da bulaşmayı gerçekleştirir. Hastalığın yayılmasında sulama suyu da etkilidir
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler: Temiz tohum kullanılmalıdır. Hastalıklı bitki artıkları seralardan uzaklaştırılarak imha edilmelidir. Hastalığın görüldüğü seralarda en
az 2 yıl süreyle ekim nöbeti uygulanmalıdır.
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yaprakta sararma meydana gelir. Zararlı
beslenme sırasında tatlı bir madde salgıladığından yapraklar üzerinde siyah bir
tabaka oluşur ve bu kısımlar özümleme
yapamaz. Bu nedenle bitki zayıflar verim
ve kalite düşer. Sebzelerde önemli bazı
virüs hastalıklarının taşıyıcılığını yaparlar.
Zararlı Olduğu Bitkiler: En uygun konukçusu domates, patlıcan, hıyar olup; biber,
kabak, kavun, fasulye gibi sebzelerde,
tütün, pamuk ve süs bitkilerinde zarar
yapar. Ayrıca bamya, fasulye, patlıcan, patates, domates, biber, kabak, hıyar, marul
ve lahana beyazsineğin zararlı olduğu bitkiler arasındadır.

Kimyasal Mücadele: Yeşil aksam ilaçlamaları hastalık görülmeden ya da az
sayıda bitkide lekeye rastlanıldığında koruyucu olarak yapılır. Yaprakların özellikle
alt yüzeylerinin ilaçlanmasına özen gösterilmeli, ilaçlamalar 10 gün ara ile en az
3 uygulama olarak yapılmalıdır.
HIYAR MOZAİK VİRÜSÜ (Cucumber
mosaic cucumovirus - CMV)
Hastalık Belirtisi
Hastalığın ilk belirtisi yapraklarda damarlar arasında küçük sarı yeşil lekeler
şeklinde görülür. Bu ilk belirtilerden sonra bitkinin tümünde şiddetli bir mozaik (sarı-yeşil lekelenme) meydana gelir.
Daha ileri dönemde damarlar arasındaki
koyu yeşil alanlarda kabarcıklaşma başlar.
Bitkide bodurluk ve yapraklarda deformasyon oluşur. Bitkide kol atma yavaşlar.
Meyvelerde ise koyu yeşil renkli lekelerle
birbirine karışmış açık sarımsı-yeşil lekeler
oluşur. Koyu yeşil kısımlarda genellikle siğil benzeri çıkıntılar veya kabartılar gelişir.
Meyvelerde şekil bozuklukları oluşur.
Bulaşma yollar: Hastalıklı bitki artıklarında ve yabancı otlarda yaşamını devam
ettirebilir. Etmen 60’dan fazla yaprak
biti türü (özellikle Myzus persicae, Aphis
gossypii, A. craccivora ve Acyrthosiphon
pisum) ile taşınır. Bitki özsuyu ile mekanik
olarak taşınır.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: Hıyar, kavun, karpuz, kabak, domates, biber, börülce, muz ve mısır etmenin konukçuları

arasındadır.
Mücadelesi
Virüs hastalıklarına karşı Kimyasal Mücadele yoktur.
Kültürel Önlemler
Yaprak bitleri ile mücadele edilmelidir.
Hastalıklı bitkiler imha edilmelidir. Üretim alanında bakım işlemleri sırasında
eller ve aletler % 1’lik formaldehit, % 10
‘luk trisodyum fosfat ya da çamaşır suyu
ile dezenfekte edilmelidir. Tarla yabancı
otlardan temizlenmelidir. Dayanıklı çeşit
kullanılmalıdır. Hastalıklı bitkilerden tohum alınmamalıdır. Sertifikalı tohum kullanılmalıdır.
SEBZELERDE BEYAZSİNEK
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci); Sera
beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)
Tanımı ve Yaşayışı
Erginleri 1 mm boyunda beyaz renktedir.
Larvaları 0.3-0.7 mm boyundadır beyaz
veya çok açık sarı renkte şeffaftır. Erginler
ve larvalar bitkinin büyüme noktalarında
taze yapraklarda yaprağın alt yüzünde
bulunurlar. Yumurtadan çıkan larva çok
hareketlidir. Kısa bir süre sonra hareketsiz
bir devreye girer ve ergin oluncaya kadar
hareketsiz dönemi devam eder. Seralarda
mevsim boyunca görülebilirler. Yılda 9-15
döl verirler.
Zarar Şekli: Larva ve erginler bitki özsuyunu emerek beslenirler. Emgi sonucu

Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler: Beyazsinek kışı yabancı otlar üzerinde geçirmektedir. Bu
nedenle hasattan sonra tarla ve sera çevresindeki yabancı otlar doğal düşmanlar
açısından incelenerek buna göre yabancı
ot mücadelesi yapılmalıdır. Yeterince sulama ve gübreleme yapılmalı, aşırısından
kaçınılmalıdır. Seralardaki giriş-çıkış ve
havalandırma açıklıkları erginlerin girmesini önlemek amacı ile ince tel veya tül ile
kaplanmalı, nem ve sıcaklık artışını önlemek için yeterli havalandırma yapılmalıdır.
Biyoteknik Mücadele: Seraya fide dikimi
ile birlikte ilk ergin uçuşunu belirlemek
üzere dekara 1 adet sarı yapışkan tuzak,
bitkinin 15-20 cm üzerinden asılır. İlk
ergin uçuşu belirlendikten sonra ise 10
m²’ye 1 tuzak gelecek şekilde 3 m aralıklarla ardışık olarak, tuzaklar aynı şekilde
yerleştirilir. Tuzaklar kirlendikçe yenisi ile
değiştirilir.
Kimyasal Mücadele: Yaprak başına 5
adet larva+pupa olduğunda ilaçlama yapılır
SEBZELERDE DANABURNU(Gryllotalpa gryllotalpa)
Tanımı ve Yaşayışı: Danaburnu erginleri
6-7 cm boyunda, açık veya koyu kahverengi ve oldukça iri böceklerdir. Baş ileri
uzamıştır. Danaburnu yaşamının çoğunu
toprak altında geçirir. Genellikle yaşama
yeri olarak, galeri açmaya uygun olan
kültüre alınmış; nemli, bol humuslu, killi-kumlu toprakları seçerler. Gündüzleri
açtıkları galerilerde yaşarlar
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lendirilir. Nemlendirme derecesi kepeğin
sünger haline gelmesiyle ayarlanır. Mücadele yapılacak bahçe önce sulanır ve
hazırlanan bu zehirli yem akşam üzeri,
dekara 8 kg hesabı ile ve bitki diplerine
gelecek şekilde serpilir.
SEBZELERDE THRİPSLER
Tütün thripsi (Thrips tabaci); Çiçek thripsi (Frankliniella occidentalis)

Zarar Şekli: Ergin ve nimfleri toprak içinde galeri açarak ilerlerken rastladıkları
tohum, kök, yumru gibi her tür bitkisel
materyali kemirerek zarar verirler. Özellikle yeni dikilmiş veya yeni çimlenmiş sebze
fidelerinin köklerini keserek kurumalarına neden olur ve yumrulu sebzelerin de
yumrularını kemirirler. Ülkemizde oldukça yaygındır.
Zararlı Olduğu Bitkiler: Çok sayıda bitkide zarar yapmaktadır. En çok sebzeler,
çeltik, buğday, mısır, ayçiçeği, tütün, pamuk, süs bitkileri, meyve ve orman fidanlarında zarar yapar.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler: Toprağın zamanında
ve iyi şekilde işlenmesiyle de zararlının
toprak altında bulunan yaşam ortamları
bozularak açığa çıkan yumurta, nimf ve
erginlerinin sıcak ve doğal düşmanlar
tarafından imhası sağlanmış olmaktadır.

Zararlı, gübreli ve sıcak toprakları sevdiğinden, bahçelerin uygun yerlerine yaz
sonuna doğru yanmamış çiftlik gübresi
kümeleri bırakılarak ilkbaharda burada
toplanan nimf ve erginlerin öldürülmesi
popülasyonu azaltma bakımından oldukça yararlıdır.
Kimyasal Mücadele: Bulundukları yerde
mutlaka zarar yapmaları nedeniyle yoğunluklarına bakılmaksızın mücadeleye
geçilmelidir. Bir yerde bulunup bulunmadıkları; yenik bitki, açtıkları galeri, nemli
toprakların 1 cm altındaki yüzeysel kazı
izlerinin incelenmesi ile anlaşılabilir. Ülkemizin değişik bölgelerinde erken ilkbahardan ekim ayı sonuna kadar mücadele
yapılabilir. Mücadelesi için zehirli yem hazırlanır , bitki diplerine serpilir. Zehirli yem
hazırlamak için tavsiyede yer alan ruhsatlı
ilaçlardan herhangi biri önce 10 kg kepek
ile kuru kuruya karıştırılır, sonra içinde ½
kg şeker eritilmiş su ile yavaş yavaş nem-

Tanımı ve Yaşayışı
Ergini yaklaşık 2 mm boyunda açık sarı
veya sarımsı esmer renkli ve çok hareketlidir. Ergin ve larvalar yaprakların alt
yüzünde birlikte bulunurlar. Ilıman bölgelerde konukçu bitki buldukları sürece
üremelerine devam ederler. Yılda 3-6, en
fazla 15 döl verirler.
Zarar Şekli: Ergin ve larvalar bitkilerin
yaprak, sap ve meyvelerinde bitki özsuyu ile beslenirler. Beslendiği yapraklar bir
süre sonra beyazımsı veya gümüşi lekeler
oluştururlar. Önemli virüs hastalıklarının
taşıyıcılığını yapmaktadırlar.Zararlı Olduğu Bitkiler: Soğan, hıyar, pırasa, sarımsak,
domates, kabak, kavun, karpuz, fasulye,
patlıcan, ıspanak, bezelye, yerelması ve
patateste zarar yaparlar.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler: Zararlı ile bulaşık
bitki artıkları imha edilmelidir. Toprak
işlemesi ve yabancıot mücadelesi yapılmalıdır. Seralarda küçük delikli tül ile havalandırma açıklıkları kapatılmalıdır.
Kimyasal Mücadele: Küçük yapraklı bitkilerde bitki başına 10 thrips ergin+larva,
büyük yapraklı bitkilerde bitki başına 20
thrips ergin+larva veya bir çiçekte 5 thrips olduğunda mücadele yapılır.
SEBZELERDE YAPRAKBİTLERİ
Tanımı ve Yaşayışı: Vücutları oval biçimde
ve yumuşak olup, 1.5-3.0 mm boyunda
yeşil, sarı, siyah, pembemsi renklerdedir.
Kanatlı ve kanatsız formları vardır. Erginler değişik çevre koşullarının oluşması halinde (örneğin yoğunluklarının artması,
havaların soğuması gibi) kanatlı bireyler
meydana getirirler. Ergin ve nimfleri bitkilerin taze sürgün, yaprak ve yaprak altlarında toplu halde bulunur. Bölgelere ve
türlere göre yılda 10-16 döl verirler.
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Zarar Şekli: Bitki özsuyunu emerek beslenirler. Beslendikleri yapraklarda ve taze
sürgünlerde kıvrılmalar ve şekil bozuklukları oluşur. Salgıladıkları tatlı madde
yaprağı kaplar, üzerinde mantarlar gelişerek yaprak kararır. Bitkilerde verim azalır ve kalite bozulur. Virüs hastalıklarını
taşır ve sağlıklı bitkilere bulaştırırlar.
Zararlı Olduğu Bitkiler: Ispanak, lahana, kabak, karpuz, acur, hıyar, domates,
patlıcan, bamya, sarımsak, karnabahar,
patates ve kuşkonmazda zarar yaparlar.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler: Hasattan sonra toprak üstünde kalan bitki sapları ve yabancı otlar imha edilmelidir.
Kimyasal Mücadele: Küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 adet, büyük
yapraklı bitkilerde 20 adet Yaprakbiti olduğunda ilaçlama yapılır.
KIRMIZI ÖRÜMCEKLER İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)
Tanımı ve Yaşayışı: Erginler 0.5-0.7 mm
boyunda, oval şekilde olup, gözle zor
fark edilirler. Yaprağın alt yüzünde ördükleri ipek ağlar arasında ergin, larva,
nimf ve yumurtaları bir arada görülür.
Kışı ılık geçen bölgelerde yaz aylarında
olduğu gibi yaşayıp üremelerine devam
ederler. Tarla kenarı ve içindeki yabancı
otlardan ve bulaşık fidelerden sebzelere
geçerler. Yılda 10-12 döl verirler.
Zarar Şekli: Kırmızı örümcekler bitkile-

rin özsuyunu emerek beslenirler. Bitki
özsuyu emilen yaprak sararır. Yapraklar
kıvrılır, dökülür. Verim %40-60 oranında
düşer ve ürün kalitesiz olur. Çeşitli virüs
hastalıklarının yayılmasına neden olurlar.
Zararlı Olduğu Bitkiler: Domates, kavun, karpuz, hıyar, kabak, patlıcan, fasulye ve börülcede zararlıdır. Birçok yabancı
ot türü de konukçusudur.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler: Seraya temiz fideler
dikilmeli, hasattan sonra bitki artıkları
tarla ve seradan uzaklaştırılmalı, ot çapasına önem verilmeli, gereğinden fazla
azotlu gübreler kullanılmamalı, toprak
işlemesi yapılarak kırmızı örümceklerin
kışladıkları bitki artıkları toprağa gömülmelidir.
Kimyasal Mücadele: Küçük yapraklı
sebzelerde yaprak başına 3 adet, büyük
yapraklı sebzelerde 5 adet canlı kırmızı
örümcek bulunduğunda ilaçlama yapılır.
SEBZELERDE YAPRAKPİRELERİ (Empoasca decipiens Paoli)
Tanımı ve Yaşayışı: Ergin sarımsı yeşil
veya kahverengi olup, yaklaşık 2-3 mm
uzunluğundadır. Ön kanatlar açık renkte, arka kanatlar şeffaftır. Kanatları vücut
boylarını geçer. Genel olarak yaprak alt
yüzünde bulunurlar. Yaprak pirelerinin
yan yan ve ileri giderek hareket edişleri
karakteristik özellikleridir. Ergin kanatlı olduğundan uçar, bitkiden bitkiye ve

topraktan bitkiye geçebilir. Nimfler erginlere benzer. Daha ufak ve kanatsızdır.
Önceleri soluk renkli, daha sonra yeşilimsi bir renk alır. Yılda 3-5 döl verirler.
Mücadelesi
Kimyasal Mücadele: Ülkemizde patateste mücadele eşiğine ulaşmadığı için
yaprak pirelerine karşı Kimyasal Mücadele yapılmamaktadır. Ancak tohumluk
patates üretimi yapılan yerlerde virüs
hastalıklarının yaygınlaşmasını önlemek
için Kimyasal Mücadele gerekebilir. İlaçlama zamanını belirlemek amacıyla bitki
çıkışından itibaren tarlaya köşegenleri
doğrultusunda bitkilerin taze yaprak ve
sürgünlerinden rasgele 50 yaprakta sayım yapılır. Yapılan sayımlarda, yaprak
başına 10 ve daha fazla birey saptandığında ilaçlama yapılır.
KAYNAKLAR
TUİK 2014; internet erişimi www.tuik.
gov.tr
T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü; Hıyar hastalık ve zararlıları ile
mücadele
T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu. örtüaltı hıyar
yetiştiriciliği, Veysel ARAS ziraat yüksek
mühendisi.
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Kırsal Kalkınma Yatırımları
nın Desteklenmesi Programı
Kapsamında Bireysel Sulama
Makine Ekipmanları Hibe Destekleri
Veriliyor…
2015 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Bireysel
Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
03.05.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak proje çağrısına çıkılmıştır.
Müdürlüğümüz henüz tebliğ yayımlanmadan programı tanıtıcı toplantılar
yaparak sulanabilir alanların yoğun
olduğu;
Onikişubat, Dulkadiroğlu,
Pazarcık, Türkoğlu, Afşin, Elbistan ve
Göksun ilçelerimizde tanıtım toplantıları yapılmış bu toplantılarda toplam
250 çiftçi bilgilendirilmiş ve faydalanmak isteyen çiftçilerimizin hazırlıklarını yapmaları sağlanmıştır.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
İhsan EMİRALİOĞLU; Bakanlığımızca,
tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine
ve ekipmanının üreticiler tarafından
kullanımının yaygınlaştırılarak; daha
kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, iş gücünü
azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama makine
ve ekipman satın alımlarına hibe desteği yapılmaktadır.
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren verilen 60 günlük sürenin son günü olan
01.07.2015 tarihine kadar Müdürlüğümüzce 115 adet müracaat alınmıştır.
Projeler sisteme yüklenmiş ve Bakanlığımız bu projelerden 100 adedine
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destek sağlamıştır. Kabul edilen bu
projelerin toplam tutarı 5.134.000Tl.
dir. Bakanlığımızca 2.324.000 TL. Hibe
desteği olarak çiftçilerimize ödenecektir. Projeleri kabul edilen çiftçilerimiz
alımlarını yaparak sulama sistemlerini
tarlalarına döşemektedirler. Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yerinde
tespitler yapılarak ödemeler için sisteme veri girişleri yapılmaktadır.
Bilindiği gibi programdan; Tarla içi
damla sulama sistemi kurulması, tarla
içi yağmurlama sulama sistemi kurulmasına, tarla içi mikro yağmurlama
sulama sistemi kurulmasına, lineer
sistem yağmurlama sulama makinesi
alınmasına, çenter pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınmasına,
tamburlu sistem yağmurlama sulama
makinesi alınmasına ve güneş enerjili sulama sistemleri kurulmasına hibe
desteği verilmektedir. Destek miktarı
gerçek kişiler için 100.000 TL. nin yarısı, tüzel kişiler için 200.000 TL. nin
yarısıdır.
Bu programdan 2007 - 2014 yılları arasında 129 proje uygulanmış ve
2.523.057 hibe desteği verilmiştir. İlimizde bu projelerimize paralel olarak
uygulamış olduğumuz 3 adet toplu
basınçlı sulama sistemi projesi de dahil 2007 – 2014 yılları arasında 132
projeye destek verilmiş ve toplam,
3.180.684 TL hibe desteği ödemesi
yapılarak, Hibe destekleri sonucunda
10.820 dekar alan basınçlı sulamaya
kavuşturulmuştur.

ARAŞTIRMA

TARIMSAL ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ:
KOMPOSTLAMA
temel besin ve enerji kaynağı ise organik maddedir. Topraklarımız adeta birer
fabrikadır ve fabrika işçilerini (Toprak
canlılarını) beslemezsek bir süre sonra
onlar da çalışmamaya baslar. Buradan
şu sonucu çıkarmak mümkündür ki bir
toprağın organik madde içeriği ne kadar
fazla ise, tarımsal üretim kapasitesi de o
kadar yüksektir.
Toprak taneleri organik madde sayesinde bir araya gelir …
Organik gübreler topraklarda bireysel
toprak parçacıklarını birbirine bağlayarak iyi bir toprak yapısının oluşmasını
sağlar. İyi toprak yapısı da toprak erozyonunu azaltır. Killi topraklarda ise toprak
sıkışıklığını azaltarak toprakların gevşek
bir yapı kazanmasını sağlar ve kaymak
tabakası oluşumunu azaltır. İyi toprak
yapısı topraklarda su ve bitki besin maddelerinin tutunması sağlar. Killi (yapışkan ve çamur) topraklarda ise toprak yapısı iyileşir ve topraklar daha çabuk tava
(toprağın işlenebilmesi için uygun nem
miktarı) gelir ve sürüm kolaylığı sağlanır.
Organik madde içeriği iyi olan topraklarda bitki kök bölgesinde havalanma (atmosferden toprağa oksijen girişi, topraktan karbondioksit çıkışı) iyi olduğundan
bitki gelişimi daha iyidir.
Toprak için eşsiz bir besin deposudur…
Dışarıdan kimyasal gübreler ilave edilmiyorsa toplam toprak azotunun %90-99,
toprak fosforunun %33-37’si ve topraklardaki kükürdün %70-80’ni toprak organik maddesi sağlamaktadır.
Bunlarla beraber toprak organik maddesi potasyum, mangan, bor, bakır, çinko, molibden gibi diğer farklı bitki besin
maddelerini de içermektedir.

Çağla TEMİZ

Araştırma Görevlisi
A.Ü.Ziraat Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
ANKARA

ORGANİK ATIKLARIN DEGERLENDİRİLMESİNDE
FARKLI BİR YAKLAŞIM: KOMPOSTLAMA

Topraklarımız, tarım arazilerimiz çok yorgun!
Yıllardır tarım yapılan arazilerimiz organik madde bakımından fakirleşmiş, artan besin ihtiyacını karşılayabilmek için sömürülmüş ve en önemlisi
ihmal edilmiş...
Peki topraklarımızla tekrar barışmak
için ne yapmalıyız?
Yapılması gereken ilk ve en önemli uygulama toprağın organik madde ihtiyacını
gidermek, neden mi organik madde?
Orman ve mera arazilerini yok ettik, topraklarımızı aşırı işledik, arazilerimizi yanlış kullandık, uzun yıllar bilinçsiz tarım
yaptık, aşırı otlatma yaptık ve en önemlisi erozyon sebebiyle toprak organik
maddesini kaybettik. Saydığım tüm bu
sebeplerden dolayı Türkiye topraklarının
yaklaşık % 92’sinde yeterli olarak kabul
edilen %3 organik madde düzeyinin altında organik madde bulunmaktadır.
Organik madde nedir ve neden bu kadar
önemlidir bir göz atmakta fayda var…
Tarımsal açıdan ölü bitkisel ve hayvansal
atıklar organik madde olarak değerlendirilir. Genel olarak, organik maddenin
kaynağını hayvan gübresi (dışkısı), bitki
kökleri, dal, yaprak, sap, saman, anız ve
çeşitli organik kökenli şehirsel atıklar
oluşturmaktadır. Geçmiş dönemlerde
sulu ortamlarda organik bileşiklerin birikimi ile oluşmuş torf, leonardit ve gidya
(olgunlaşmamış kömür) önemli organik
madde kaynaklarıdır. Organik maddenin
topraklarda biyolojik, fiziksel ve kimyasal
açıdan birçok önemli fonksiyonları vardır.
Toprak canlıları onsuz yapamaz!
Topraklarda mikroorganizmaların yaşamını devam ettirebilmesi için beslenmeye ve enerjiye gereksinimleri vardır.
Topraklardaki
mikroorganizmaların
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Yanmanın çabuklaştırılması için gübrenin iki üç kez aktarılması, karıştırılması
gerekir.
Kuş gübresi
Kuşların kendi vücut artıkları, yumurtaları ve dışkıları karışık, çürümüş halde
bulunur. Kuş gübresi yüzde 100 doğaldır.

Organik maddelerin içerdiği bitki besin
maddeleri, organik maddelerin ayrışması sırasında yavaş yavaş bitkiler tarafından alınabilir hale geçmekte ve bitkiler
bu besin elementlerini 3-5 yıla kadar sürekli alabilmektedir. Organik maddeler
toprakların tamponlama kapasitesini artırır. Tamponlama özelliği ile kireç, gübre, zehirli bileşikler ve diğer maddelerin
ilavesi ile topraklarda meydana gelecek
ani değişmelerin (insanlarda tansiyon
yükselmesi veya düşmesi gibi) önüne
geçilir.
Tüm bu faydalarını ve cevre dostu bir
tarımsal uygulama olduğunu gördükten
sonra organik madde kaynaklarına bir
göz atalım…
Yeşil gübreler
Ekilmiş bir mahsulün hasat edilmeden,
toprağı ıslah etmek maksadıyla, toprağa gömülmesine yeşil gübreleme ve bu
maksat için kullanılan bitkilere ise yeşil
gübre adı verilir.
Evsel çöp atıkları
Yapılan araştırmalar, çöplerden gübre
olarak yararlanmada en pratik yolun,
yabancı maddeler olabildiğince ayıklandıktan sonra çöpün, belli yığınlar halinde
yeterli nem ve havalanmayla fermente
edilerek, çürütülerek ve yakılarak gübreye dönüştürülmesi olduğunu gösteriyor.

Hümik asit
Binlerce yılda, sıkışma ile oluşan basınç
altında kalarak meydana gelen maden
filizlerinin ayrıştırılması ile ortaya çıkan
hümik asit, Dünya’da yapılan pek çok
araştırmaya göre, gübrelerin etkilerini
son derece artırmaktadır.
Balık unu
Deniz kenarlarındaki balık pazarlarında
değerlendirilmesi mümkün olmayan
balıklar ile balık artıkları, organik gübre
olarak değerlendirilirler.
Kemik unu
Kemiklerin kalsiyum ve fosforca zengin
olduğu bilinmektedir fakat kemik doğrudan doğruya toprağa verildiğinde
ayrışması çok güç olduğundan olabildiğince ince un haline getirilerek gübre
şeklinde değerlendirilebilmektedir.
Kan tozu (Unu)
Mezbahalarda hayvan kesiminden ortaya çıkan kanın kurutulmasıyla, yani
kanın suyunu (serum) diğer proteinli
(plazma) kısmından ayırıp uzaklaştırdıktan sonra geride kalan çökeleği kurutup
öğüterek elde edilir.
Deri tozu
Her türlü deri işlenen yerlerde arta kalan
materyalin öğütülmesiyle elde edilir.
Boynuz ve tırnak tozu
Hayvanların kesiminden arta kalan tırnak ve boynuzların öğütülmesiyle elde
edilir.
Su yosunu
Tüm ürün programları için uygun olan su
yosununun özelliği, bitkiler için tonik etkisi yapmasıdır. Bitki için dinçleştirici ve
bitki sağlığını artırıcı etkisi vardır.
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Tütün tozu
Tütün işleyen fabrikalarda ince toz, yaklaşık olarak yüzde 6 potasyum ve oldukça az miktarda da azot (yüzde 2) içerir.
Tütün tozu, kompost yapımında kullanılır.
Pamuk çiğidi küspesi ve diğer endüstri artıkları
Yağı çıkarılmak üzere preslenmiş pamuk
çiğidi küspesi, hayvan yemi olarak değerlendirildiği gibi gübre olarak da kullanılabilir.
Ayçiçeği sapı külü
Kompost yapımında kullanılan bitkisel
kaynaklı organik gübrelerdendir. Potasyum bakımından zengindir.
Çay artığı
Çay fabrikalarında elde edilir. Kompost
şeklinde değerlendirilen gübrelerdir.
Azot bakımından zengindir.
Ahır gübresi
Yukarıda saydığım organik kaynaklara
nazaran ahır gübresi en çok bulunan ve
kullanılan organik atıklardandır. Buna
“hayvan gübresi” ya da “çiftlik gübresi”
de diyebiliriz. Ahır ve çiftlik avlularında biriken hayvan dışkıları (sıvı ve katı)
ile yataklık, saman ve ot kalıntılarının
karışımından oluşmaktadir. Memleketimiz şartlarında ahır gübresi genel olarak ahırdan dışarı atıldıktan sonra ekim
zamanına kadar açıkta bırakılmaktadır.
Bu durumda yağışlar ve fermantasyon
gazlarıyla gübre içinde bulunan besin
maddelerinin büyük bir kısmı zayi olmaktadır. Onun için ahır gübresinin iyi
muhafaza edilmesi lazımdır. Ahır gübresini gayet sıkı bir yığın halinde biriktirip,
içine hava girmesine mani olacak şekilde
sıkıştırmak masrafsız ve en pratik bir muhafaza yoludur.

ARAŞTIRMA
malıdır. Patates yaprakları, dökülmüş
yapraklar, mısır sapları, her çeşit çalı
çırpı, sebze artıkları, yabani otlar, yem
artıkları, çürümüş yemler, kül, havuzların temizlenmesinden toplanan çamur,
mezbaha artıkları, boynuz, kemik gibi
organik maddeler bir tarım işletmesinde kompost yapmak için kullanılan
atıklardır. Çiftlikte meydana gelen bitki
ve hayvan artıklarının bir araya toplanıp, gübre yapmak üzere çürümeye terk
edilmesiyle elde edilir.

TÜİK Hayvansal Üretim İstatistiklerine
göre 2012 yılı sonu itibariyle ülkemizde açığa çıkan yaş ağırlık olarak toplam
küçükbaş hayvan dışkısı miktarı yaklaşık
olarak 24 605 562,5 ton yıl-1, büyük baş
için 76 184 625 ton yıl-1, etlik tavuk için
(Bir yılda altı üretim dönemi dikkate alınarak) 2 028 000 ton yıl-1, yumurta tavuğu için 5 274 250 ton yıl-1, hindi için
56 000 ton yıl-1 dır. Toplam yaş hayvan
dışkısı miktarı 108 148 437,5 ton yıl-1
dır. Hayvansal üretim potansiyelimizi
de düşünerek açığa çıkan bunca atık
materyali en iyi şekilde değerlendirerek
toprakların organik madde kapsamını
arttırmalıyız. Peki en iyi şekilde değerlendirmekle neyi kastediyoruz....

lerdir. Bir diğer önemli sorun da taze
gübrenin ayrışması esnasında açığa
çıkan amonyak gibi azotlu bileşiklerin
toprakta ve bitki gelişimindeki olumsuz
etkileridir.

Kompostlama yapalım, atıklarımızı
azaltırken toprak kalitesini arttıralım…

Bu sorunları gidermenin en akılcı ve cevre dostu yolu KOMPOSTLAMA’ dır. Hayvan gübrelerinin tarımda kullanılmaları
söz konusu olduğunda içinde bulunması muhtemel patojenler ile yabancı ot
tohumlarının yok edilmesi, dayanıklı bir
yapıya kavuşması, herhangi bir besin
maddesi toksisitesi yaratmaması ve kötü
kokunun azaltılması için kompostlaştırma işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Kompostlaştırma işlemi sonucu
tarım topraklarına uygulanacak hayvan
gübreleri topraklarımızın kalite özelliklerini olumlu yönde iyileştirecektir.

Yapılan çalışmalarda hayvan gübrelerinin direkt olarak kullanılması bazı sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bu sorunlardan
en önemlisi taze gübrelerin içeriğinde
bulunan yabancı ot, tohum ve patojen-

Kompostlama nasıl yapılır, hangi materyaller kullanılabilir?
Tüm hayvan ve bitki artıkları kompost
olabilir. Ancak odunsu ve iri materyaller
yığınlara eklenmeden önce parçalan-

Siz de kendi atıklarınızla kompost yapabilirsiniz nasıl mı?
Çiftlikteki bitki ve hayvan artıkları yaklaşık 30 cm yüksekliğinde yayılır. Üzeri
iyice ıslatılır ve sıkıştırılır. Bunun üzerine
5–15 cm yüksekliğinde, varsa ahır gübresi, yoksa toprak veya odun külü yayılır. Bunu ilaveten yine 30 cm’lik bitkisel
atık konur. Sulandıktan sonra, tekrar
5–15 cm toprak veya odun külü ilave
edilerek istenilen yükseklikte bir kompost yığını yapılır. Yığına yukarı doğru
daralan bir şekil verilir. Rutubet kaybını
önlemek için en üste toprak serilir. Hazırlanan kompost yığını 3-4 hafta kendi
haline bırakılır. Bundan sonra birer ay
ara ile bir veya iki defa alt üst edilerek
yığının her tarafının çürümesi sağlanır.
3-4 ay sonra kompost gübre kullanılmaya hazır bir hale gelir. Buna ilaveten
farklı ve daha profesyonel yöntemlerle
de kompostlama yapmak mümkündür.
Sonuç olarak yıllardır tarım yapılan ülkemiz topraklarında giderek azalan organik madde miktarını hem ekolojik hem
daha ekonomik olarak arttırmanın en iyi
yolu organik atıkların değerlendirilmesi
suretiyle toprağa geri kazandırılmasıdır.
Bu amaçla her türlü organik atığın kullanılabildiği kompostlama yöntemi dünyada giderek yaygınlaşmaktadır.
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MEYVE BAHÇELERİNDE ÖRTÜCÜ BİTKİ KULLANIMI
Gülhanım TÜRKMEN

Ziraat Mühendisi
Elbistan Ziraat Odası Başkanlığı / KAHRAMANMARAŞ

Ülkemizde Üretim alanı açısından önemli bir paya sahip olan
meyve yetiştiriciliğinde üretim
alanı bakımından 3.238 ha üretim miktarı bakımından ise 16.875.947 ton ürün ile
Türkiyede ki tarım alanlarının %13.5’ lik
kısmını oluşturmaktadır (Anoniymous,
2014). Bu sebeple tarımda üretim, maliyet ve girdileri bakımından önemli
bir yere sahiptir. Sektörel bağlamda bu
girdi ve maliyetlerin en aza indirilmesi
sağlanmalıdır. Bahçe tesis sistemlerinde
günümüzde konvansiyonel meyvecilikte
sıra araları boş bırakılmakta ve traktörle
sürülmektedir. Özellikle meyve bahçelerinde bu işlem bazen pulluk gibi ağır
toprak işleme aletleriyle de yapılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki meyve
ağaçlarının taç izdüşümü kadar kök tacı
vardır ve her toprak işlemeyle özellikle
elma ağaçlarında yüzeye yakın ve ağacın
beslenmesini sağlayan kılcal kökler kesilmektedir. Böylece ağaçların besin alımı
sekteye uğramakta ve açılan yaralardan
giriş yapan hastalık etmenleri ağacı hastalandırmaktadır. Bu nedenle modern
tarım, gerekmedikçe toprak işlemenin
yapılmamasını tavsiye etmektedir. Hatta
bazı gelişmiş ülkelerde toprak işlemesiz
tarım uygulamaları yapılmaktadır. Ülkemizdeki meyve bahçelerinde ise, sık sık
toprak işleme yerine, hem yabancı otları
agroekosistemin dengesini bozmadan

kontrol edecek, hem de ortam biyoçeşitliliğini artırmak suretiyle, meyve ağaçlarında zararlı diğer etmenlerin doğal
kontrolünü sağlayacak uygulamaların
yaygınlaştırılması gerekmektedir. İşte bu
yöntemlerden biri de örtücü bitki uygulamalarıdır. Örtücü bitki, hızlı gelişen ve
yüzeyde oluşturduğu sık habitusla toprağı örten, tek ya da çok yıllık otsu bitkilere örtücü bitki adı verilmektedir.
Bugün özellikle Avrupa’da ki meyve
bahçelerinde sıkça rastladığımız örtücü bitki canlı malçta diye tabir ettiğimiz bu uygulamaların bahçemize aşağıdaki gibi faydaları bulunmaktadır;
• Doğal rekabet, mekanik blokaj ve allelopati yoluyla yabancı otların gelişimini
baskı altına alır.
• Toprağın yapısını iyileştirir ve su içeriğini düzenler.
• Toprağın organik madde miktarını,
karbon dinamiklerini ve mikrobiyal fonksiyonlarını artırır.
• Toprak erozyonunu önler.
• Baklagil olan türler toprağa azot fikse
eder.
• Birçok faydalı böcek için insektaryum
vazifesi görür.
• Toprak solucanlarında olduğu gibi
makrofaunayı zenginleştirir.

Görüldüğü gibi örtücü bitki uygulamasının agroekosisteme önemli artıları
bulunmakla birlikte, bugün özellikle organik tarım yapılan bahçelerde kimyasal
yabancı ot mücadelesine alternatif bir
kontrol yöntemi olarak ta karşımıza çıkmaktadır. Örtücü bitkiler hızla gelişip,
toprak yüzeyinde yoğun bir bitki örtüsü
oluşturdukları için geç çimlenen yabancı
ot türleri üzerinde malç etkisi yaratmaktadır. Dolayısıyla bu yabancı otlar yeterli
ışık alamadıkları için gelişmeleri yavaşlamakta ya da durmaktadır. Erken çıkış
yapan yabancı ot türleri ise sık gelişen
örtücü bitki içerisinde boğulmakta ve
ortam kaynaklarından yeterince faydalanamadıkları için gelişmeleri yavaşlamaktadır (Kitiş, 2010). Ülkemizde örtücü
bitki olarak kullanılabilecek bazı fiğ türleri Adi fiğ (Vicia sativa L.), Tüylü fiğ (Vicia
villosa Roth.), Macar fiği (Vicia pannonica Crantz.), Koca fiğ (Vicia narbonensis
L.), Mürdümük (Lathyrus auresus L.) ve
Arı otu (Phacelia tanacetifolia Benth.)’
dur. Bahçlerde ki girdilerin düşürülmesi
açısından yapılan çalışmalarda örtücü
bitki kullanımı yaygınlaştırılmalı ve bu
çalışmalara daha fazla önem verilmesi
gerekmektedir.
Kaynak;
ANONYMOUS, 2014. T.C. Başbakanlık
Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.
tuik.gov.tr
KİTİŞ Y.E., 2010. Meyve Bahçelerinde Örtücü Bitki Kullanımı. Tarım Türk Dergisi,
Sayı : 22, 36-38
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GÜNCEL

BUHARLAŞMA KABI KULLANARAK OLUŞTURULAN SULAMA
PROGRAMLARININ PROGRAMLANABİLİR LOJİK
KONTROLLER (PLC) TARAFINDAN KONTROL EDİLMESİ

Hem yurt içinde hem de yurt dışında A
sınıfı buharlaşma kabı kullanılarak tarla
ve bahçe bitkilerinde sulama programının oluşturulmasına yönelik çalışmalar
yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda
A sınıfı buharlaşma değerlerinin sulama
programının oluşturulmasında kullanılabileceğini ortaya konulmuştur. Ülkemizde A sınıfı buharlaşma kabından olan
günlük buharlaşma ölçümleri ve tekrar
belirli seviyeye kadar doldurulması genellikle insan marifetiyle yapılmaktadır.
Diğer yandan her gün bu kaptan olan

buharlaşmanın ölçülmesi ve tekrar su ile
belirli bir seviyeye kadar doldurulması
işçilik maliyetlerini arttırmaktadır.
Kapama armut bahçelerinin azlığı nedeniyle ülkemizde armut sulaması ile ilgili
çalışma yok denecek kadar azdır. Kurulan bu damla sulama sistemlerinin bir
kısmı mühendislik bilgisinden yoksun
olarak bir şekilde kurulmaktadır. Bunun
yanında yıllardan beri sulamada kullanılan suyun ölçülmesi önerilmektedir.
Günümüzde devlet tarafından teşvik
verilerek kurulan basınçlı sulama sistemlerinde bile su ölçümü yapılmamaktadır.
Diğer yandan damla sulama sistemlerinin işletilmesi sırasında bilimsel temellere ve ölçümlere dayalı olmayan sulama
programları önerilmektedir. Bunun sonucu olarak sulama suyu ya gereğinden
fazla verilmekte ya da gereğinden az
verilmektedir. Su gereğinden fazla verildiğinde kıt olan su kaynaklarımız israf
edilmekte, gereğinden az verildiğinde
ise sulanan bitkinin verim ve kalitesi düşmektedir. Bu nedenlerle damla sulama
sistemi gereken faydayı sağlayamamakta, yatırım ve zaman kaybı olmaktadır.
Sulama otomasyonu, sulama programının uygulanmasında karşılaşılan bu zorlukları ve eksiklikleri en aza indirmede
ümit var olarak görülmektedir.
Çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 10 yaşındaki
Bodur Armut (Pirus communis L.) bahçesinde 36 aylık süreyle yürütülmektedir.
Projenin ilk 12 aylık diliminde sistem kurularak programları yazılmış, test edilmiş
ve geri kalan 24 aylık sürede de test edilmiş bu sistemle armut sulama çalışması
yürütülmektedir.

Prof. Dr. Cafer GENÇOĞLAN
Proje Yürütücüsü:

Araştırıcıları:
Yrd. Doç. Dr. Serpil GENÇOĞLAN
Yrd. Doç. Dr. Yusuf NİKPEYMA
K.S.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
KAHRAMANMARAŞ

BUHARLAŞMA KABI KULLANARAK OLUŞTURULAN
SULAMA PROGRAMLARININ PROGRAMLANABİLİR LOJİK
KONTROLLER (PLC) TARAFINDAN KONTROL EDİLMESİ

Bu çalışmanın amacı, CODESYS
dili ile programlanmış programlanabilir lojik kontroller (PLC) kullanarak, A sınıfı buharlaşma kabı içindeki
su yüksekliğini basınç transduseri kullanarak ölçtürmek ve belirli bir su yüksekliğine kadar tekrar doldurmak; basınç
transduserinden aldığı verileri kullanarak parsellere verilecek su miktarını hesaplatmak; su deposunun dolması ve
boşalması, motopompu, gübre tankını,
selenoid vanaları ve dijital su saatlerini
kontrol ettirmek; toprak nem algılayıcılarını kullanarak sulamadan hemen önceki
toprak profilindeki mevcut nemi ölçtürmek; günlük buharlaşan toplam su miktarı yaklaşık 35 mm olduğunda armut
parsellerini sulatmak; tüm sulama konularının evapotranspirasyon miktarını (Et)
hesaplatmak; I100, I80, I60, I40 ve I20 sulama konularındaki su tüketimini, verim
ve verim unsurlarını kullanarak bodur
armudun farklı düzeylerde uygulanan su
miktarına olan tepkisini belirlemektir
.
Sulama otomasyonu, bitki suya ihtiyaç
duyar duymaz su veren sistemler olduğu
için su stresinin bitki üzerindeki zararlı
etkisini önler ve su tasarrufu sağlar.
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Projenin ilk 12 aylık diliminde sistem
kurularak programları yazılmış, test
edilmiş ve geri kalan 24 aylık sürede
de test edilmiş bu sistemle armut sulama çalışması yürütülmektedir. Dikim
düzeni 4.5X0.6 m olan armut Comice
çeşididir. Denemede, A sınıfı buharlaşma kabı içindeki su yüksekliği bir adet
basınç transduseri kullanarak programlanabilir lojik kontroller (PLC) ile
analog olarak ölçülmekte ve tekrar belirli seviyeye kadar doldurulmaktadır.
Buharlaşan toplam su miktarı yaklaşık
35 mm olduğunda armut parselleri sulanmaktadır. Sulama konuları; yaklaşık
35 mm suyun %120’sinin %100’nun,
%80’inin, %60’ının ve %40’nın verileceği sulama konularından oluşmuştur.
Toplam 5 adet sulama konusu sıra-
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sıyla I120, I100, I80, I60, ve I40 olarak
adlandırılmıştır ve tesadüf bloklar denene desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmektetir. Denemede her
bir parselin uzunluğu 10 m’dir ve her
parselde toplam 16 armut bitkisi vardır. Sulamaya yaklaşık haziran ayı içersinde başlanmış ve ekim ayında son
verilecektir. Derin kuyudan alınan su
deneme parselleri başına yerleştirilen
7 tonluk bir plastik depo getirilmiştir.
Depodaki su, yaklaşık 2-3 kW’lik bir
motopomp aracılığı ile hidrosiklon,
medya filtre (Kum-çakıl) gübre tankı, disk filtre, selenoid vana ve dijital
su saatleri üzerinden damla sulama
yöntemiyle sulama parsellerine verilmektedir. Bu arada CODESYS dilinde
sulama programını ve sulama sistemindeki tüm elemanları kontrol eden
bir program yazılmış ve PLC’ye yüklenmiştir. Programlanmış PLC, basınç
transduserinden aldığı verileri kullanarak parsellere verilecek su miktarını
hesaplamakta, su deposunun dolması
ve boşalması, motopompu, gübre tankını, selenoid vanaları, dijital su saatlerini ve toprak nem algılayıcılarını
kontrol edmektedir. Sulama konuları
yakınında bir profil açılmış ve bozulmuş ve bozulmamış toprak örnekleri
alınmıştır. Bu örneklerden toprağın
fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Her sulama konusuna arazide
kalibre edilmiş birer adet nem algılayıcısı 0-30, 30-60 ve 60-90 cm’lik toprak profili katmanlarına yerleştirilmiştir. Kalibrasyon eğrisi PLC programına
dahil edilmiş ve toprak nem içeriğinin
doğruya daha yakın değerler okunması sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı
zamanda sulama mevsimi boyunca
ayda bir kez tüm sulama konularından
gravimetrik yöntemle 0-30, 30-60 ve
60-90 cm’lik toprak profili katmanlarından toprak nem örnekleri alınmaktadır. Böylece toprak nem algılayıcılarıyla belirlenen toprak nem sonuçları
ile gravimetrik olarak belirlenen toprak nem sonuçları karşılaştırılacaktır.
Basınç transduseri okumalardan sulama parsellerine uygulanacak sulama
suyu miktarları ve nem algılayıcından
ise bitkinin tükettiği su (evapotranpirasyon) miktarı su bütçesi eşitliği

kullanılarak belirlenecektir. Bunların
yanında bodur armudun sürgün uzunluğu ve meyve verimi saptanacaktır.
Tüm bu verilerden yararlanarak armudun suya olan tepkisi belirlenecektir.
Bu çalışmanın sonucunda armut sulamasına ilişkin elde edilen bulgular ve
oluşturulan sulama otomasyon sistemi, sulama bilimine, yerli sulama teknolojisinin gelişmesine ve dolayısıyla
ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.
PLC tarafından belirlenen tarih, kab
buharlaşması, toprak nem içeriği, sulama suyu ve Et değerleri 3G modem
üzerinden bir internet ortamına atılacak, bu değerler herhangi bir bilgisayar aracılığı webe bağlanarak veriler
izlenebilecek, sulama otomasyon sistemi uzaktan kontrol edilebilmektedir.
Sulama otomasyon sistemi, piyasadan
satın alınacak elektronik cihaz ve birimlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Oluşturulan bu sulama otomasyon sistemini arazide deneyerek
çıkabilecek sorunlar ortaya konulmaktadır. Elde edilecek bu bilgiler sulama
bilişim teknolojisine katkı sağlayacaktır.
Bu Proje TÜBİTAK tarafından 2014 yılında desteklenmiştir.

ORKİDELER

ORKİDELER

Karasal orkide türlerin önemli bir kısmı
(%85) yumruludur. Ülkemizde orkidelerin
yumrularından asırlardır salep elde edilmiştir. Salep tozu ülkemiz’de dondurma
ve sütlü içecek olan salep hazırlanmasında kullanılmaktadır. Ülkemizde doğal
olarak yetişen karasal orkideler kullanım
amacı doğrultusunda “salep ya da sahlep” olarak adlandırılmaktadır. Salepler
yumrularında bulunan çok değerli glu-

komamnan (% 16-55) sayesinde ünlü Maraş dondurmasına kıvam ve kendine has
kokusunu vermektedir. Ülkemizin birçok
bölgesinde doğal olarak yetişmekte olan
salep Anacamptis, Ophrys, Himantaglossum, Serapias, Barlia gibi ovoid yumrulu
olanlarla Dactylorhiza gibi parçalı yumrulu orkidelerin değişik türlerinin yumruları
salep elde edilmesinde kullanılmaktadır.
Prof. Dr. Ekrem SEZİK salep orkidelerine
ait yumruların yaş iken 2-7 g arasında
olduğunu, bir yumrunun ortalama 4 g
olarak düşünülürse 1 kg taze yumru için
250 adet orkidenin sökülmesi gerektiğini belirtmiştir. Bundan dolayı 1 kg salep
üretmek için yaklaşık 1000-4000 yumrunun doğadan söküldüğünü bildirilmiştir.
Türkiye’de elde edilen 35-65 ton salebin
15-20 ton kadarının toz şeklinde yurt dışına çıkarıldığını; 50 ton kadar yumru veya
toz salebin yurt dışından Türkiye’ye getirildiğini ifade etmektedir. Ayrıca, doğada
orkidelerin taze yumruları bitkiler çiçekli
iken toplanmaktadır. Aşırı tahrip ve bitkilerin gelecek yılın bitkisini vermelerini
sağlayacak tohumların oluşmasına izin
verilmeden yapılan bu sökümler salep
orkidelerinin neslini tükenme noktasına
getirmiştir.

Esra Bulunuz PALAZ
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ORKİDELER

Orkideler, Orchidaceae familyasına ait olup çiçekli bitkiler içerisinde en yüksek taksonomik
çeşitliliğe sahip olanıdır. Orkideler tüm
dünyada yayılış gösteren kozmopolit bir
familyadır. Bu familya, karasal (terrestrial), tropik (epiphytic), litofitik (kayalar
üzeride yaşayan) türleri içermektedir. Pahalı ve gösterişli çiçeklere sahip tropikal
orkideler artan yetiştiriciliği son yıllarda
alışveriş merkezlerinde temin edilebilen
bir süs bitkisi olmuştur. Ülkemizde daha
küçük çiçeklere sahip ve toprakta yaşayan orkideler ise ‘Karasal orkideler’ olarak adlandırılmaktadır. Ülkemiz karasal
orkide türleri açısından dünyada önemli
ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde 24 cinse ait 49 adeti hibrit olmak üzere toplam 204 orkide türünün yetiştiği
ve bunlardan % 13’ünün endemik olduğu bildirilmektedir.

Tahribatın çok yüksek düzeyde olmasından dolayı 1974 yılında Tarım Bakanlığı
ihracatı yasaklamıştır (Sezik 1984). Tarım
ve Köy işleri Bakanlığı’nın, Doğal Çiçek
Soğanlarının 2006 yılı ihracat listesi hakkındaki 2005/44 no’lu tebliği ile numaraları belirtilen Orchidaceae (salep) türlerinin yumru ve droglarında (toz, tablet) ve
her türlü formdaki ihracatı yasaklanmıştır.
Bu yasal hükümlere rağmen her yıl 30-50
milyon adet arasında 40 farklı orkidenin
sökümünün yapıldığı bilinmektedir
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Aynı zamanda Orchidaceae familyasının
tohumlarının çok küçük olması (0.25-1.2
mm uzunluğunda ve 0.3-1.4 µg ağırlıgında), endosperm bulundurmaması ve
çimlenmek için gerekli olan enerjiyi mikorizal mantarlarla kurduğu karşılıklı ilişki
sayesinde sağlamasından dolayı doğada
çimlenme yüzdesi oldukça düşüktür.
Türlere göre değişmekle birlikte çimlendikten sonra ergin bir bitkinin meydana
gelebilmesi için yaklaşık 2-16 yıl gibi bir
zaman geçmesi gerekmektedir. Salep
orkide türlerinin yaşam çemberinin uzun
olması, vejetatif yollarla çoğaltımlarının
olmaması ve salep elde edilen birçok türde her yıl için bitkinin tek bir yavru yumru
üretmesi de çoğaltım olanaklarını kısıtlamaktadır.Yalnızca doğadan toplanarak
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salep elde edilmesi kültürü yapılmaması
nedeniyle birçok salep orkidesinin nesli
tehlike altındadır.
Ülkemizde bu bitkilerin çoğaltilmasina yönelik çalışmalar; tohumun mantar
yardımıyla çimlendirilmesi, birden fazla
yumruya sahip türlerde yumrudan tekrar
çoğaltma, doku kültürü yoluyla çoğaltılma konularını içermektedir. Bu çalışmalardan, her yıl gıda sanayinde yaklaşık 15
ton salep kullanıldığı düşünülürse salep
orkidelerinin çoğaltımına yönelik hızlı ve
kitlesel üretime olanak sağlayan biyoteknolojik yöntemlerden doku kültürü tekniğinin özellikle bu türlerde asimbiyotik
çimlendirmeye olanak sağlaması açısından önemlidir. Bir çok karasal orkide türünde in vitro çimlenme çalışmaları başa-

rıyla yapılmaktadır.
Ekonomik değeri yüksek olan salep orkideleri ile ilgili enstitümüzde 2010-2013
yılları arasında yürütülmüş olan ‘Kahramanmaraş Florasında Bulunan Bazı Salep
Orkidelerinin Kültüre Alınabilme Olanakları’ başlıklı proje ile salep türlerinin kültüre alınabilme olanakları araştırılmış ve bu
projenin çıktıları ile nesli tehlike altındaki
salep orkidelerinin üretimine olanak sağlayacak bulgular elde edilmiştir. Bu proje
ile birçok salep orkide türüne ait tohumlar, yeni bir besi ortamı olan EBP (Bulunuz
Palaz, 2013) besi ortamında kültüre alınmıştır. Salep orkide türlerine ait çimlenme, protokorm, yumru ve bitki gelişim
oranlarına ait en yüksek değerler daha
önce kullanılan besi ortamlarına göre EBP
besi ortamından elde edilmiştir. Ayrıca
EBP besi ortamında tohumdan bitki elde
edilmesi için geçen süre 6-8 aya inmiştir
ve dış koşullara aktarmada başarı (% 60)
elde edilmiştir. Bu proje kapsamında yeni
bir besi ortamı olan EBP’nin birçok salep
türü için optimizasyonu sağlanmıştır.
Doku kültürü çoğaltımında yaşanan sıkıntılar giderilmiş olup dış koşullara aktarılacak büyüklükte (6-18 cm) canlı bitkilerin üretimi sağlanmıştır.

TERS LALE

TERS LALE – AĞLAYAN GELİN (FRİTİLLARİA İMPERİALİS )
Alaaddin ÖZDEMİR
Ziraat Mühendisi

Dogu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
MüdürlüğüKAHRAMANMARAŞ

Bilimsel sınıflandırma
Âlem : Plantae (Bitkiler)
Takım : Liliales
Familya : Liliaceae (Zambakgiller)
Alt familya:Lilioideae
Cins:
Fritillaria
Tür:
F. imperialis
Fritillaria imperialis genellikle soğuk iklimlerde bulunan bir bitki türü. Ters lale
Dünya’nın en değerli çiçeklerinden biridir.
Dünyada bu cinse ait 100 tür vardır. Daha
çok kuzey yarı kürede dağılım gösterirler.
Türkiye’de doğal bir şekilde Erzurum, Adıyaman, Kahramanmaraş’ın kuzey bölgeleri
ve Hakkari’de yetişmektedir. Dünya genelinde ise Asya ülkelerinde, Anadolu’dan
sonra doğuya doğru İran, Afganistan, Pakistan ve Himalayalarda yetişir. Çok soğuklarda yaprakları donabilir. Ancak bu yapraklar güneşi görmesiyle birlikte yeniden
gelişmeye ve büyümeye devam ederler.
Ters lale ve lale Anadolu’nun bahçelerinde
yüzyıllar boyu baş tacı olmuş çiçeklerdir.
Halk arasında ‘Arıcak Lalesi’, ‘Ağlayan Gelin’,
‘Ağlayan Lale’, ‘Kerbelâ’, ‘Kral Lalesi’, ‘Yayla
Çanı’, ‘Yere Bakan Lale’ ve ‘Galör’ olarak da
bilinir. Ters Lale, yılda sadece Mart-Nisan
ayları arasında bir kere çiçek açar. Eriyen
karın altından çıkar ve çok kısa ömürlü olur.
Yalnızca 3 veya 4 hafta canlı kalabilir. Bahar
müjdecisi olarak da sembolik önem taşır.
Geçmişte yaşamış Asurilerin, her sabah
göbeğinden su çıkardığı için Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği sırada, Meryem ananın göz
yaşlarından yere akan damlalarla yetiştiğine inanılan Ters Laleler, aynı zamanda Hıristiyan aleminin kutsal çiçeği olarak da kabul
ediliyor.
Bir efsaneye göre: Edirne ilimizde bulunan
ve mimari açıdan bir şaheser olan; Selimiye Camisi’nin yapılacağı mevki bir bayana
ait lale bahçesiymiş. Mimar Sinan eserini
burada yapmak istediğini padişaha söyler.
Ancak bayan bahçesini vermek istemez.
Israrlar sonucu bayan eğer eserde benden
bir hatıra olursa bahçemi vereceğim der.

Bunun üzerine Mimar Sinan’da müezzinler
mahfelindeki mermer ayağa Ters Laleyi işletir. Bu nadide doğa harikası çiçek güzelliği
narinliği ve tersliğiyle bütünleşmiştir Selimiye Camisi’nde. Anadolu da XII.yüzyılda
itibaren lale süsleme motifi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde de genç
kızlarımızın çeyizlerinde de Ters Lale motiflerini görmek mümkündür. Hoşgörünün
simgesi yüce Mevlana Hazretleri : “Bir göz
ki o bakışı; o güle o laleye dönmüştür.”“Can
hep o lale bahçesinden söz açmaktadır.” “
Ey lale gel de sen yanağımdan renk al.”
Ters lale doğanın değişik bölgelerinde
1000–3000 metre yükseklikteki yamaçlarda, taşlı ve meyilli arazilerde ve çalılıklarda
doğal olarak yetişir. Ters Lalenin çan şeklinde kırmızı, turuncu, mor ve nadiren de sarı
renkli çiçekleri vardır. Bu rengarenk çiçekler, doğaya harika bir güzellik katar. Bitkinin
ortalama boyu 60–100 cm arasında olup,
dallanmadan uzar. Yaprakları kiremit şeklinde ve dairesel dizilişlidir. Üzerinde zaman
zaman beliren balözü damlasından dolayı,
Ters Laleye Ağlayan Gelin adı verilmiştir.
Ters lale soğanları taze iken etrafa kuvvetli bir koku yayar; ancak bu koku ‘fritillarian
alkaloit’inden dolayı zehirlidir. Bu nedenle
oda içinde yetiştirilmesi uygun olmadığı
gibi, aynı zamanda sağlık açısından da tehlikelidir.
Değişik renk seçeneklerinin bulunması
bitkiye estetik bir görünüm katar. Yabani
formları ise genellikle turuncu veya kırmızı
renklerdedir. Yere doğru bakan çiçeklerin
üzerinde, bitkinin taç şeklinde yaprakları
bulunur. Çoğunlukla her dalında altı adet
çiçeği bulunmaktadır. Çiçekleri oluşumundan itibaren ters bir şekilde büyüme gösterir. Dayanıklı bir tür olan bitki, çiçeklerinin
ters durması nedeniyle ünlenmiştir. Doğada yetişen türleri, fare ve köstebek gibi hayvanların bulunduğu, toprağı bol havalandırılmış olan yerlerde daha sıklıkla görülür.
Bakım
Fritillaria imperialis, çiçeklenmeye başladıktan sonra gübreleme yapılır. Genellikle on

ile onbeş gün arayla bitkiye sıvı gübre verilebilir. Gübreleme çiçeklerin daha canlı durmasını sağlar. Dikimi Sonbahar mevsiminde yapılır. Dikim yapılacak toprağa torf ve
gübre dikimden yaklaşık olarak 10 gün
önce eklenerek havalandırılmalıdır. Soğan
olarak dikilen bu bitki, Şubat ayı sonu veya
Mart ayı başında çiçek açar.
Soğanları hafif basıktır. Yapraklar gövdede
kiremit dizilişlidir. Gövdenin üst yarısında
dairesel dizilişli olup mızrak şeklindedir. Çiçekleri çan şeklinde olup 1 ile 5 adet arasında değişmektedir. Çiçek açma dönemleri
iklim şartlarına göre mart ve nisan aylarıdır.
Çiçek rengi kırmızı turuncu ve nadiren sarıdır.
Soğanların dikim zamanı 15 Eylül ile 30
Ekim arasında değişmektedir. Dikim zamanına kadar, serin, havadar, güneş görmeyen yerde korunmalıdır. İyi işlenmiş tarlaya
veya bahçeye 20 - 25 cm lik sıra dikim yöntemiyle lale soğanları 7 - 10 cm derinliğe
dikilir. Çok az olmak üzere iyi yanmış küçük
baş hayvan gübresi kullanılabilir. Genelde
sulanmaz. Şayet mevsim çok kurak giderse
bahar ayında 15 günlük aralıklarla iki defa
sulanabilir.
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TARIMSAL MEKANİZASYONUN
FAYDALARI
Tarımsal Mekanizasyon ile insan
iş gücünün daha verimli hale getirilmesi, böylece iş gücü maliyetinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Mehmet ÖZDEN

Tarım Alet ve Makine Teknikeri

TARIMSAL MEKANİZASYONUN
FAYDALARI

Onikişubat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
KAHRAMANMARAŞ
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Bu amaçla; Tarımsal işlerin daha kısa sürede bitirilerek bir iş için harcanan zamanın azaltılıp, insan iş gücüne düşen tarım
alanlarının artırılması ile ya da tüm olanakların iyi değerlendirilerek birim alandan elde edilecek verimin artırılması ile
ulaşılabilir.
Tarımsal üretim için daha az insan gücü
harcanarak üretimi artırmak amacı ile
geliştirilen çeşitli tarım makinelerinin yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
Tarımda makine kullanarak kısa zamanda daha fazla iş yapılabilir. Toprak işleme
ekim ve hasat bibi işlemler makineler ile
daha kaliteli yapılarak kayıplar engellenir ve daha fazla gelir elde edilir. Makine ile tarımsal işler daha kısa sürede
bitirilerek tarım ürünleri elverişsiz hava
koşullarının etkisinden korunabilir. Toprak koruma ve toprak ıslahı ancak büyük
makinelerle yapılabilir. Düşük verimli

topraklardan, yararlanma olanağı sağlar
endüstri için gerekli tarımsal ham maddelerin üretimi sağlanır.
Bazı durumlarda tarımda makineleşmenin insan iş gücü gereksinimini azalttığı
için işsizliğe neden olduğu ileri sürülmektedir. Oysa mekanizasyon alanındaki gelişmelere bağlı olarak tarımla ilgili
birçok iş alanları açılmaktadır. Makine
üretim ve parça üretim, bakım ve onarım, makinelerin kullanımı alanlarında
istihdam olanağı doğduğu gibi tarımsal
alanların ve verimin artmasıyla tarımsal
hammadde üretimi de artmakta dolayısı
ile tarımsal endüstrinin gelişmesiyle yine
iş istihdamı doğmaktadır.

TARLA GÜNÜ

Pazarcık İlçesi bölük çam mahallesinde, 14 bin fidan ile
yaklaşık 220 dekar alanda
sertifikalı badem fidanı kullanılarak,
dikimi gerçekleştirilen badem fidanlarının hasatı yapılıyor.
220 dekar alanda kimyasallardan
uzak çevre dostu tarım prensiplerine uyarak üretim gerçekleştirildi.
Konvansiyonel tarımdaki badem
üreticileri ve tüketicilerimiz, tüccarlar bir araya getirilerek, organik tarımın konvansiyonel tarımdan farkı
katılımcılara anlatıldı.
Sürdürülebilir tarım açısından organik tarımın önemi anlatılarak, doğal
dengenin korunmasına yönelik faaliyetler hakkında bilgilendirme ya-

pıldı.

ORGANİK BADEM HASAT
TARLA GÜNÜ YAPILDI

ORGANİK BADEM HASAT
TARLA GÜNÜ YAPILDI

Organik Badem Hasat Tarla gününe
vali yardımcısı Ferhat KURTOĞLU, İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
İhsan EMİRALİOĞLU, Pazarcık Kaymakamı Dr. Mehmet BOZTEPE, Pazarcık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü, çok sayıda çiftçi ve teknik
elemanlar katıldı.
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KADIN ÇİFTÇİLERE VERİLEN
EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

KADIN ÇİFTÇİLERE VERİLEN
EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında yapılan eğitimlerden ilkinde kekik yetiştiriciliği eğitimi verilmiş olup,
projenin ikinci ayağında ise kadın çiftçilere kekik hasadı ve kurutma eğitimi
verildi.
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Eğitime Türkoğlu, Aydınkavak ve Kılılı
Mahallerinden çok sayıda kadın çiftçi
katıldı. Eğitimde kadın çiftçilere kekik
hasat zamanının tespiti ve kurutma
gibi konularda bilgiler verildi.Proje
kapsamında yapılan eğitimler İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal
Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile or-

taklaşa gerçekleştirilmekte.Kadın çiftçiler bu eğitimlerin yansıra ilimizdeki
tarımsal kuruluşları tanıma imkânları
buluyorlar.
Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU ‘Kadın Çiftçiler Yeniliklerle Buluşuyor Projesi’ kapsamında kadın çiftçilerimize verilen
eğitimlere devam edilmekte olup bu
eğitimler ile kadın çiftçilerimizin daha
bilinçli tarım yapmalarını ve aile bütçesine katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Kadınlara yönelik çiftçi eğitim ve
yayım faaliyetlerimiz artarak devam
edecek dedi.

ASPİR HASATI

Kahramanmaraş Afşin İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında
aspir ürününde ilk hasat yapıldı. Afşin
bölgesinde ilk defa yapılan aspir hasadı
400 dekar alanda yapıldı.
Afşin İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ’Proje Kenti Afşin’ programı kapsamında yetiştirilen aspir bitkisinin hasadı düzenlenen törenle yapıldı.
Afşin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muttalip KURT; “İlçemiz tarımında
yaygın bir anlayış olan nadasa bırakılan
arazilerin nadas olarak kalmayıp milli
ekonomiye kazandırılması ve çiftçimize
gelir kaynağı olarak dönmesini hedefledik. İlçemizde tarım alanları olarak kullanılan 636 bin dekar arazinin yaklaşık
olarak 3’de 1’i sulanabilir arazidir. Geriye kalan 400 bin dekarlık kısım ise kıraç
arazidir. Bu kıraç arazilerin büyük bölümünde bir yıl ekim yapıp bir yıl tarlayı
boş bırakma yani nadas yapılmaktadır.
Aspir bitkisi nadasa bırakılan arazilerde
tavsiye ettiğimiz düşünüldüğünde projemizin önemi daha net ortaya çıkacaktır. Aspir bitkisi nadas bitkisi desek de
çiftçimizde ’aspir’in buğday ve arpayla
karşılaştırdıklarını gördük. İlçe müdürlüğümüz ekiplerimizle yaptığımız analizlerde 100 kilogram aspirin arpa ve
buğdaya göre 240–250 kilogram gelir
elde edildiğini hesapladık” dedi.
Afşin’in tarımsal açıdan Kahramanmaraş’ın en önemli ilçelerinden biri
olduğunu belirten Kahramanmaraş İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu ise ’Aspir’in kuru tarım
alanlarında rahatlıkla yetiştirildiğini be-

lirten Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu,
ürünün bio-dizel üretiminde de kullanıldığını belirten, Emiralioğlu, “Bu bitki
özellikle bio-dizel üretimi ve yağlı tohum olarak kullanımı, hayvanların beslenmesinde kullanılması gibi değişik
alternatif kullanım alanlarının bulunması nedeniyle gözde bir bitki olarak
karşımıza çıkıyor. Aspir’in bizim için en
önemli avantajlarından bir tanesi kuru
tarım alanlarına çok iyi adapte olmuş olmasıdır. Bu anlamda hububat tarımının
çok miktarda yapılan ilçemizde nadas
alanlarının değerlendirilmesi bakımından biz bölgede aspir tarımının ve buna
benzer ürünlerin ekiminin son derece
önemli olduğunu düşünüyoruz dedi.
Buğday ve arpanın alternatiflerinin
olduğunu belirten Afşin Kaymakamı
Edip BUDAN ise, “Tarım toplumu olarak; özellikle son dönemde gıdanın
önemi dünyada anlaşıldıktan sonra
alternatif ürünlere gerek çiftçilerin gelirlerinin arttırılması gerekse ülkemiz
ve dünya toplumunun gıda ihtiyacının
karşılanması için belli ürünlere yönelmek durumundayız. Atadan dededen
gördüğümüz uygulamalar var, buğdayı arpayı biliyoruz. Ama bunların alternatifleri var. Ziraat mühendislerimiz
nezdinde bu projelerin uygulanması
önemli bir şey. Toplum olarak biliyoruz
ki önce gözümüzle görmemiz bizim o
işi kabullenmemiz için çok önemlidir.
Az sonra hasadını yapacağımız ürün
defalarca bize anlatılmış olsa bile şuan
hasatta göreceğimiz çalışmayı, ürünün
kendisi ve rekoltesi şüpheleri olan çiftçilerimize ayrıca önem arz etmektedir”
dedi.

KAHRAMANMARAŞ’TA İLK
ASPİR HASADI YAPILDI

KAHRAMANMARAŞ’TA İLK
ASPİR HASATI YAPILDI
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BİYOTEKNİK MÜCADELE
YÖNTEMLERİ YAYGINLAŞIYOR

BİYOTEKNİK MÜCADELE
YÖNTEMLERİ YAĞINLAŞIYOR

Bitkisel Üretimde Biyoteknik
Mücadele Uygulamaları Kapsamında Temin Edilen Feromon ve
Tuzaklar Göksun Ericek Mahallesinde
Çiftçilere Dağıtıldı
Feromon ve tuzakların çiftçilere dağıtımı sırasında konuşan İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU; 2015 yılında Kahmanmaraşın
genelinde biyoteknik mücadele yöntemlerinin yaygınlaşması için değişik bölgelerde demonstrasyon amaçlı projeler
yürütüyoruz. Böylece çevre ve insan sağlığına duyarlı sürdürülebilir bir üretimin İl
genelinde yaygınlaşmasını istiyoruz dedi.
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin
Coşkun AYDIN; Belediye olarak, Göksundaki tarımsal faaliyetlerin içerisinde
bulunmak istiyoruz, bu konuda İl ve İlçe
Müdürlüğümüzle ortak projeler yürütebiliriz. Her fırsatta söylediğimiz gibi Göksunumuzun tarım ve hayvancılık açısından önemli bir ilçe olduğunu görüyoruz.
Özellikle de bahçe tarımı ile İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin gayretleri olduğunu
biliyoruz diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
BTC Firma yetkilisi; BTC, İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü, Göksun Kaymakamlığı ortak iştirakı ile alınan feromon ve tuzakların alımını gerçekleştirdik.
Sizlere hayırlı olsun diyerek bol kazançlı
ve zararlılardan uzak bir yıl diliyorum. Kazancınız bol olsun dedi.
Bakanlığımızın bitkisel üretimde zararlı
organizmalarla mücadelede belirlediği
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strateji, Ülkemizde yıllık olarak kullanılan
pestisit miktarının azaltılmasını ve doğru
kullanımını öngörmektedir. Bu amaçla,
kimyasal mücadelenin en son çare olarak
kullanıldığı biyolojik ve biyoteknik mücadele başta olmak üzere kimyasal mücadeleye alternatif yöntemler ve Entegre
Mücadele önerilmektedir.
Biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının artırılması ile kimyasal ilaç tüketiminin azaltılması, sürdürülebilir tarımsal
üretiminin sağlanması, taze sebze ve
meyve ihracatında ve iç tüketiminde yaşanan kalıntı sorununun çözümüne katkı
sağlanması, fauna ve floranın korunması
ile daha temiz, yaşanabilir sağlıklı bir çevre tesis edilmesi hedeflenmektedir. Böylece kaliteli ürünler elde den üreticinin
gelir düzeyi artacak ve ülke ekonomisine
önemli katkılar sağlanacaktır.

YÖRESEL ÜRÜN

KOÇOVA SARIMSAĞI GÖZ
DOLDURUYOR

İlçede Sarımsak tarımının en yaygın olduğu KOÇOVASI Mahallaesini ziyaret
eden İlçe Müdürü Muttalip KURT, geçen
yıl yaşanan don ve kuraklık olaylarının
üretimi olumsuz etkilediğini, bu yıl yağış
ve iklim şartlarının iyi olduğunu buna
bağlı olarak rekoltede ve kalitede artış
yaşandığını tahmini olarak 4 bin ton civarında ürün beklendiğini söyledi.
İlçede yüksek verim veren sarımsağın
yaygın bir ürün haline gelmesi için çalıştıklarını belirten KURT; geliri yüksek bir
ürün olmasına rağmen işçiliğinin fazla

olması ve su ihtiyacı sebebiyle ilçe geneline yayamıyoruz ancak devam eden
projelerin tamamlanması ile su ihtiyacımız ortadan kalkacak olup gerek sarımsağın ilçemiz için stratejik ürünlerden birisi olması yolunda adım atılmış olacak.
dedi
Afşin Koçovası Mahallesinde sarımsak
üretimi ve alım satımı yapan Keyfo ÖKSÜZ geçen yıl dekardan 500-600 kg ürün
aldıklarını bu yıl yağışların bolluğu nedeniyle 1 ton üzerinde ürün aldıklarını
söyledi.

KOÇOVA SARIMSAĞI GÖZ DOLDURUYOR

Afşin Koç ovası sarımsağının
pazar sorununun olmadığını
gibi il dışına da gönderiliyor.
Afşin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Muttalip KURT, Bu yıl Afşin’de
2.500 dekar alanda dikimi yapılan
Koçovası sarımsağının hasadına başlandığını belirtti.
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5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi
Kahramanmaraş’ta yapıldı Kahramanmaraş’ta, Doğu Akdeniz Geçit
Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü tarafından, 5. Uluslararası
Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet ERKOÇ ve KSÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Fatih KILLI birer konuşma yaptılar.

Kongre Başkanı ve Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü
Hasan GEZGİNÇ, açılış konuşmasını yaptığı
kongrede, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü ve Mayzem Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Enstitüler Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Masum
BURAK. Vali Mustafa Hakan GÜVENÇER,

Toprak ve su kaynaklarına ilişkin konuların
tüm boyutları ile değerlendirildiği ve en
son gelişmeler ve uygulamaların pek çok
açıdan tartışılıp ele alındığı 300 akademisyen, bürokrat, ilgili meslek ve sivil toplum
kuruluşları üyelerinin katıldığı 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi gerçekleştirildi.

Kongrede açılış sunumunu yapan Tarım
Reformu Genel Müdürü Dr. Gürsel KÜSEK
arazi toplulaştırmasının önemi ve coğrafi
bilgi sistemi ile ilgili bilgi verdi.

GEZİ

İlimizin Antepfıstığı ve Kurutmalık üzüm deposu konumundaki Pazarcık İlçemize
Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan
GÜVENÇER ziyarette bulundu.
Hasat sezonunun başlaması ile birlikte
üreticileri bağ ve bahçelerinde ziyaret
eden GÜVENÇER, hayırlı, bereketli ve
kazançlı bir hasat sezonu temennisinde
bulundu.
Bölgenin Bitkisel Üretim potansiyeli ve
pazarlama imkânları konusunda İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU’ undan bilgi alan GÜVENÇER,
Pazarcık İlçesinde yaklaşık 70.000 dekan
alanda Antepfıstığı yetiştiriciliğini yapıldığını ve 2015 yılı tahmini rekoltenin
6.200 ton civarında olduğunu, bununda
İlimiz ekonomisi için önemli bir değer olduğunu dile getirdi.
Yine İlçede yaklaşık 150.000 dekar alanda üzüm üretiminin gerçekleştirildiğini ve yarıya yakın kısmının kurutularak
pazarlandığını, ülkemizin en kaliteli
çekirdekli kuru üzümünün bu bölgelerden sağlandığını, bu nedenle bölgedeki
üretimin geliştirilmesi ve modern yetiştiricilik sistemleri ile daha verimli ve pazarlama kalitesi yüksek ürün üretilmesi
için devletimiz tarafından gerekli teşvik
ve desteklerin verildiğini dile getirdi.
Ayrıca bölgedeki örnek ticari badem
bahçelerinin dede incelemelerde bulunan GÜVENÇER, gördüğü memnuniyetini aktardı ve bütün üreticilere verdikleri
hizmetten dolayı ayrı ayrı teşekkür etti.
Bölgede bağ bozumunun çok yoğun bir

şekilde gerçekleştiğini, her bağın içerisinde üreticilerin adeta bir bayram edası
ile çalıştığını ve üretimi kazanca dönüştürmenin heyecanını yaşadıklarını, çalışanların çok büyük bir bölümünün kadın
üreticilerden ve öğrencilerden oluştuğunu, bununda çalışkan Türk milletinin en
doğal özelliğinin olduğunu dile getirdi.
Bölge halkı ise Vali GÜVENÇER’ in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan ziyaretin kendilerini onure
ettiğini ve çalışıp- üretme isteğini tetiklediğini dile getirdiler.
Vali GÜVENÇER’ in teknik gezisine Pazarcık Kaymakamı Dr. Mehmet BOZTEPE, İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan
EMİRALİOĞLU, Pazarcık Belediye Başkanı
Yakup Hamdi BOZDAĞ, İlçe Jandarma
Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü ve
bölgede çalışma yürüten teknik elemanlar eşlik etti.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ
Mustafa Hakan GÜVENÇER PAZARCIK’TA

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ
Mustafa Hakan GÜVENÇER PAZARCIK’TA
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BERTİZ’DE ŞIRA ZAMANI

BERTİZ’DE ŞIRA ZAMANI

Sağlık İksiri ve Efsane Meyve
Üzümden Üretilen Ürünlerin
Üretimi Artıyor.
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İlimizde sonbaharın yaklaşması ile birlikte bağ bozumu ve dolayısı ile üzüm
şırasının değişik şekillerde işlenmesi ile
sucuk, samsa,pestil gibi ürünlerin sezonu açılmış oldu.
Özellikle Bertiz yöresinde üretilen kabarcık üzümünün, şıraya işlenmesi ve
ardından elde edilen ürünler ile öncelikle evlerin erzak depolarında, sonrasında ise kuruyemiş ve çerezcilerin
raflarında yerini alıyor. Yöresel olarak
halkın damak zevkine hitap eden ve
büyük bir beğeni ile tüketilen beyaz
ve kara sucuk, samsa, pestil,bastık,kırma ve mükemmel bir içecek ravanda
tüketilmek üzere bütün görselliği ile
tüketicilerin iştahını kabartıyor.Şıra
ürünlerine artan talep üzerine bölgede küçük aile işletmeciliğinden yavaş
yavaş fabrikasyon üretime geçilmeye
başlanmıştır.
Ülkemizin değişik yörelerinde benzer
ürünler üretiliyor. Ancak ilimize özgü

Bertiz Kabarcığı ve Maraş-18 (Kemallı
veya Kalaycı Aşısı) ceviz çeşidi ile buluşan üzüm şırası mükemmel bir lezzete ve yöresel şölene dönüşüyor. Tabii
ki maharetli köylü kadınlarımızın da
emeklerini göz ardı etmemek gerekir.
Yöresel olarak uzun kış gecelerinde ikram tabaklarının vazgeçilmezi, ilkokul
çocuklarının beslenme çantalarının en
kral yiyeceği, yaşlılarımızın ceplerindeki kıymetli şekerlemesi gibi çeşitli şekillerde tanımlayabileceğimiz yöresel şıra
ürünlerimiz, ilimizden götürülecek hediyelik paketlerin içinde yerini almaya
adaydır.

DOMATES

BİR KÖYÜN HAYALİ NASIL GERÇEK OLDU
Pembe Domatesler Kahramanmaraş’ı Sevdi

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün katkıları ile Biyoteknik Mücadele yöntemleri ve modern tarım sistemlerini kullanarak domates yetiştiriciliği yapan çiftçiler
üretimden oldukça memnun. Yapılan üretimden memnun olan üreticilerin yüzleri
gülüyor.
Muratçakıroğlu Mahallesi çiftçilerden Hüseyin KAPLAN; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğünün tavsiyesi ile bu yıl Muratçakıroğlu Mahellesinde domates denemesi
yaptık ve hem sırıkta hemde yerde oluyor
mükemmel verim alıyoruz ve lezzeti, tadı,
aroması çok iyi diyerek, daha önce buradan gençler iş için dışarıya göç ederlerdi
ama şimdi tam tersi bir durum oluştu ve
şimdi civar köylerden buraya iş için geliyorlar dedi.
Kaledibi Mahallesi domates üreticilerinden Mehmet GÖÇMEN İl Müdürlüğünün
yapmış olduğu çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirerek ilgililere teşekkür
etti.
Muratçakıroğlu Mahallesi çiftçilerinden
Bediha KAPLAN ise kadın çiftçilere verilen
desteklerden dolayı teşekkür ederek, domatesleri yüksek tünele aldıkları taktirde
daha fazla ürün alacaklarını söyledi.

lu Ziraat Mühendisi Vildan ÇELİK ise burada çiftçilerimize üretimin her aşamasında
teknik destek sağlıyoruz, Muratçakıroğlu
ve Kale dibi 1.110 rakımda bir bölge burada çilek ve domates üretimi yapıyoruz, arazi çalışmalarımız devam ediyor. Biyoteknik
mücadeleyi yaygınlaştırmak için gördüğünüz gibi tutaya karşı tuzaklarımızı astık ve
sürekli kontrollerini yapıyoruz dedi.
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU ise Muratçakıroğlu ve Kaledibi Mahallelerinde
domates yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için
çalışmalar yaptıklarını, modern yetiştiricilik sistemlerinin yaygınlaştırılmasının yanında zirai ilaç kullanımını en aza indirmek
için biyoteknik Mücadele yöntemlerinin
de bu mahallelerimizde kullanıldığını, çevreye duyarlı ve sağlıklı üretimin önceliklerimiz arasında olduğunu söyledi.
Tüm çiftçilerimizin ürünlerinin bol ve bereketli olması dileklerimizle…

BİR KÖYÜN HAYALİ NASIL
GERÇEK OLDU

Yıllar önce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün destekleri ile
modern tarım teknikleri kullanılarak çilek yetiştiriciliğine başlayan, Türkoğlu
ve Kale dibi Mahalleleri bu kezde yetiştirdikleri domatesler ile gündemde.

Türkoğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü personellerinden Muratçakıroğlu ve Kale dibi Mahallesinden sorum77

KAHRAMANMARAŞ’TA
MEYVECİLİK GELİŞİYOR

KAHRAMANMARAŞ’TA
MEYVECİLİK GELİŞİYOR

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu
İlçesi Kazanlıpınar Mahallesinde Japon Grubu eriklerin hasadı çiftçilerin yüzünü güldürüyor.
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Yaklaşık 7 yıl önce 6 çiftçinin arazilerini birleştirmek sureti ile Dulkadiroğlu
Kazanlı pınar Mahallesinde Japon eriği
bahçesi kurulmuşlardı.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
teknik elemanlarının kontrollerinde modern tarım sistemlerinin kullanıldığı eriklerin hasadına başlandı.
Japon Grubu eriklerin veriminden oldukça memnun olan çiftçiler pazarlamada herhangi bir zorluk çekmediklerini
belirterek, tüccarların il dışından gelerek, erikleri tarladan kamyonlarla aldıklarını belirttiler.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU; İlimiz Dulkadiroğlu

Kazanlı pınar köyünde 6 çiftçimiz yaklaşık 7 yıl önce birlikte arazilerini birleştirme suretiyle erik bahçesi yapmışlar tabi
bu birlikte iş yapma kültürü anlamında
çok önemli bir faaliyet bu anlamda çiftçilerimizin birlikte iş yapmaları, bir araya
gelmelerinden doğan bu sinerjiden dolayı kendilerini tebrik ediyoruz.
Bölgemize yeni yeni girmeye başlayan
Japon Grubu eriklerin değişik çeşitlerini
çiftçilerimiz burada üretiyorlar, bizlerde
bu üreticilerimize teknik destek veriyoruz, bu güzel çalışmalarından dolayı çiftçilerimizi tebrik ediyoruz’ dedi.
Kazanlıpınar Mahallesinden Örnek çiftçi
İsmail KORUR 7 yıl önce Japon erik çeşitleri dikimini yaptık şuanda hasat ediyoruz, 60 dönüm bahçemizde meyvelerimizi dalında sattık, bu işi yapmaktan çok
mutlu ve memnunuz, diğer çiftçilerimize
de tavsiye ederiz ‘dedi.

TARIM KAMPI

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğümüzce
bu yıl ikincisi düzenlenen “Lider
Çocuk Tarım Kampı” şenliği sona erdi.
8–11 Haziran tarihleri arasında İl Milli
Eğitim Müdürlüğünün belirlediği farklı okullardan 15 öğrenciyle Lider Çocuk
Tarım Kampı adı altında ilköğretim 4.sınıf
öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak amacıyla düzenlenen
programda öğrenciler; 4 gün boyunca,
süs bitkisi seraları ve yavru balık üretim
tesisleri gezdirildi, keçi çiftliklerini ve süt
fabrikalarını gezerek süt ürünlerinin nasıl imal edildiğini gördüler. Saksılara, domates, biber ve çilek fidelerinin dikimleri
yaptırıldı. Suçatı çilek tarla gününe götürülerek çilek tarlaları gezdirildi. Ayrıca
gıda üretim teknolojileri, gıda güvenilirliği, küresel ısınma, tarım ve gıda kaynaklarınn ekonomik kullanımı, atık yönetimi
ve iklim değişikliği konularında bilgilendirildiler.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan
EMİRALİOĞLU, proje ile çocuklara tarımı
sevdirmeyi ve bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Emiralioglu, “Çocuk Ta-

rım Kampı Uygulamaları ile “Lider Çocuk
Tarım Kampı” adı altında ilköğretim 4 sınıf
öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkında lığı kazandırmak, tarladan sofraya gıda
üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği
hakkında bilgi vermek, çocuklarımıza
doğa, çevre, küresel ısınma, tarım, gıda,
kaynakların ekonomik kullanımı, atık yönetimi, iklim değişikliği konularında farkındalık kazandırmak ve doğadan kopuk
yetişen çocukları sıkıştıkları dört duvar
arasında binalardan çıkarmak, doğa ile
buluşmaları amaçlandı. Kamp esnasında
çocuklara temel eğitim yanında uygulama ve demonstrasyon destekli aktif öğrenmeye yönelik eğitim verildi. Çocuklar
bitkiler hakkında bilgi alarak tarladan
sofraya gıdanın yolculuğunu öğrendiler,
küresel ısınma, kaynak kullanımı-bilinçli
tüketim hakkında bilgilendirildiler’ dedi.

LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI
SONA ERDİ

LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI
SONA ERDİ

LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI ÖĞRENCİLERİ TOPRAĞIN BEREKETİ PROGRAMINA KONUK OLDULAR
Toprağın Bereketi programının canlı yayın konuğu olan öğrenciler kampa öğrendiklerini programda anlattılar.
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KAHRAMANMARAŞ’IN ÇİÇEKLERİ FOTOĞRAF KARELERİNDE
Eda Nur KOCA
Röportaj

Kahramanmaraş’ta Tarım ve Yaşam Dergisi

“Ben bu kentin doğasına aşığım”
Kahramanmaraşlı doğa fotoğrafçısı Arif
Avize, yaşadığı kentin doğal güzelliklerini fotoğraflamaktan büyük keyif aldığını
söylüyor ve ekliyor; “Ne kadar çalışırsam
çalışayım bu şehrin doğal güzelliklerinin
bana kattıklarının karşılığını ödeyemem.”
ARİF AVİZE KİMDİR?
1972 K.Maraş Doğumlu.
Dağcı, doğasever ve iyi bir doğa gözlemci.
Tutkulu bir doğa fotoğrafçısı.
Edebiyata ve şiire olan merakını fotoğrafçılıkla sentezleyip, anlatımı ve kompozisyonu güçlü görsel eserler oluşturmaya çalışıyor.
80
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Halen doğup büyüdüğü kentte, K.Maraş’ta yaşıyor.
Dağcılıkla başlayan doğa sevgisini fotoğrafçılıkla bütünleştiren Arif Avize
Kahramanmaraş’ta Tarım ve Yaşam Dergisinin .söyleşi konuğu. K.Maraş çiçeklerinden oluşan bir fotoğraf sergisi de açan
Avize, makro doğa ve çiçek çekimleriyle
de pek çok ödül kazanmış. Avize floristik
yapısıyla uluslar arası potansiyele sahip
K.Maraş dağlarının özellikle makro severler için zengin seçenekler sunduğunu
söylüyor.
KAHARAMANMARAŞ ÇİÇEKLERİNİ FOTOĞRAFLAMAK NEREDEN AKLINIZA
GELDİ?
K.Maraş biyoçeşitlilik açısından zengin

bir coğrafyaya sahip, aynı zamanda iklimsel çeşitliliği de pek çok bitki türürünün yaşamasına olanak tanıyor. Tür
bilgisi henüz yeni kayırlara geçen birçok
endemik türü özellikle de çiçekleri, K.
Maraş’ın dağlarında, yaylalarında, uzun
yeşil sulak vadilerinde görmek mümkün. Çiçek fotoğrafları da fotoğraf sanatı içerisinde yer alan konularından biri.
Zaten malzeme de hayli bol çeşitli. Henüz insanların adını dahi bilmediği ama
merak ettiği birçok çiçek türü var. Hem
bu çiçekleri insanlara daha yakından
göstermek hem de K.Maraş’ta bu çiçeklerin yetiştiği hatta birçoğunun endemik
olduğu mesajını vermek adına bu kentin
çiçeklerini fotoğraflayarak görsel anlamda insanlara sergilemeyi düşündüm.

DOĞAL GÜZELLİK

KAHRAMANMARAŞ ÇİÇEKLERİ HAKKINDA NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
Birçok çiçek türümüz var ancak gerek
yerel, gerekse ulusal anlamda bunlar yeterince tanınmıyor, bilinmiyor. K.Maraş
flora yapısıyla evrensel anlamda değer
görecek bir potansiyele sahip. Aslında
doğal güzelliklerimizin tamamında bu
böyle. Çok saklıyız güzellikleri saklamak
ta güzel bir şey ama varlığından haberdar olup onlardan layıkıyla kazanımlar
elde etmek daha güzel.
Bu güzelliklere daha çok değer verilmesi
ve değer veren insanlarla daha çok paylaşılması ve tanıtılması taraftarıyım. Hatta soğanlı çiçeklerimizin dağlarımızda
koruma altına alınıp, popülâsyonlarının

artırılması, olmayan yerlere de taşınması ve doğal ortamlarında çoğaltılması
gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde
doğa özdeş habitatlar oluşturulabilir.
Mesela kentimizde pek çok ters lale türü
mevcut. Bunlardan bir tanesi de “Ağlayan Gelin” diye bilinen lale. Afşin Tanır
Kasabasında yaygın halde yetişiyor.
Muhtemelen Bin boğa dağlarının yüksek rakımlı yerlerinden çok eskilerden
soğanları getirilip tanır Hurman çayı
kırsalına dikilmiş. İnanılmaz bir görsel
şölen oluşturuluyorlar. Bu lale soğanları
Osmaniye sınırına kadar uzanan dağlarımızın 1500- 2000 mt rakımlı uygun
bölgelerine dikilerek çoğaltılabilir ve zaman içinde ciddi lale popülâsyonu oluşturulabilir. Birçok çiçek türü için böyle

bir proje uygulanabilir. Bu kentin dağlarında neden bir çiçek turizmi oluşmasın
ki? Biz kişisel anlamda bu çalışmayı zaten gücümüz yettiği ölçüde yapıyoruz.
SON OLARAK NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?
Kültür ve sanat anlamında bu kentte
ivme kazandıracak er girişimde, biz K.
Maraşlı olarak her türlü desteği vermeye
hazırız. Lakin artık vizyon oluşturmada
yeri yadsınamaz olan fotoğrafın da istihdam edilmesinden yanayız. Marifet
iltifata, iltifatsız marifet zayidir.
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YEŞİLGÖZ`ÜN GİZEMİ!

Erdem BAĞCI / Editör

YEŞİLGÖZ`ÜN GİZEMİ!
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Kahramanmaraş Yeşilgöz’de bir
günümüzü geçirelim.
Her tarafı ayrı güzelliklerle çevrili
Kahramanmaraş’ın, doğası, tabiat varlıkları, suları, gölleri, nehirleri, dağları,
yaylaları kısacası saymakla bitmeyen
doğal güzellikleri. Bunlardan biriside
Kahramanmaraş Göksun yolu üzerindeki
tabiat harikası bir yer olan Yeşilgöz.
Kahramanmaraş`ın merkeze bağlı Tekir
beldesinde bulunan doğa harikası Yeşilgöz’ün gizemi uzmanlar tarafından
çözülmeye çalışılıyor. Suyunun soğuk olması ile bilinen Yeşilgöz ile ilğili rivayetlere göre henüz yeşilgözün dibini gören
olmamış.
Kahramanmaraş merkezine 55 km uzaklıkta olan Yeşilgöz su kaynağının çevresinde harika mesire alanı mevcut. Doğa
ile başbaşa bir gün geçirmek isteyenlerin, en güzel uğrak yerlerinden olan
Yeşilgöz Kahramanmaraş’a gelenlerin
mutlaka uğradıkları önemli mesire alanlarından birisi.
Yeşilgöz, büyük bir göl olmamasına
rağmen turkuaz mavisi görünümüyle
izleyenleri şaşırtıyor. Genellikle yaz ay-

larında ziyaret edilen Yeşilgöz kışında
enteresan görüntüsü ile ziyaretçileri tarafından ilgi görüyor.
Yeşilgöz gölünün Keş Dağı’ndaki yer altı
mağaraları aracılığıyla göle ulaşan sularla beslendiği düşünülüyor. Gölü besleyen su kaynaklarına ilişkin öngörülerin
kanıtlanmaları halinde Yeşilgöz ün çok
daha fazla ilgi çekeceği ve turizme açılacağı düşünülüyor.
Türkiyede ender bulunan “Ardıç” ağaçları ile
çevrili olan Yeşilgöz’ü görmeden bu güzelliği anlamak çok zor.
Doğa fotoğrafçıların uğrak yerlerinden
biri olan Yeşilgöz ziyaretçilerini bekliyor…

YÖRESEL ÜRÜN

MARAŞ DONDURMASI
Türkiye’de üretilen dondurmanın kalitesi; üretimde kullanılan maddelerin
kalitesine, karşımın(Miskin) bileşimine
ve üretimde uygulanan tekniğe bağlı olarak farklılık gösterir. Ülkemizde
üretilen dondurma tipleri arasında kalite nitelikleri ile ön plana çıkan Maraş
Dondurması, kolay sindirilmesi, özellikle enerji, bazı vitaminler ve mineral maddeler açısından zengin olması
sebebiyle, beslenmemizde çok önemli
bir yere sahiptir.
Başlangıçta süt, şeker ve saleple ev koşullarında geleneksel usullerle yapılan
meşhur Maraş dövme dondurması zaman içersinde özellikle de 1980’li yıllardan itibaren üretim teknolojisinde hızlı
bir gelişim göstererek bugünkü ün ve
kalitesine ulaşmıştır.
Kalitesi ile ünü ülke sınırlarını aşan Maraş
Dondurması tüketicinin büyük beğenisini kazanmış olup, dünya genelinde “Maraş Dondurması” olarak bilinmektedir.
Maraş dondurmasının ünü yapım tekniğinin yanı sıra keçi sütü ve kaliteli salebin
kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

lar yürütülmekte ve dondurma sanayine
yeterli hammadde sağlanabilmesi adına
keçi yetiştiriciliği teşvik edilmektedir.
Yine Maraş dondurmasının kalitesinin ve
özelliklerinin muhafaza edilebilmesi için
ilimizdeki tüm dondurma üreticileri Gıda
Kodeksi Dondurma Tebliğine uygun olarak İl Müdürlüğümüzce düzenli kontrol- Erdem BAĞCI / Editör
leri yapılmaktadır.

Kahramanmaraş’ta Tarım ve Yaşam Dergisi

Bugün Maraş dondurması yüksek işleme
kapasitesine sahip her gün gelişen teknojiler ile birlikte modern fabrikalarda
üretilerek, dünyanın dört bir yanına pazarlanmaktadır. Kalsiyum deposu olan
dondurma; pul biberlisinden vişnelisine,
bademlisinden hurmalısına kadar 120
çeşit ile dört mevsim boyunca yediden
yetmişe herkesin zevkle tükettiği bir besin olarak beslenmemizde yerini almıştır.
Külahta, tabakta, kâğıt helva arasında vs.
farklı sunumuyla insanların gözüne ve
gönlüne hitap eden Maraş dondurması,
bugün şoklu olarak 72 saat süreyle özelliğine kaybetmeden dünyanın her yerine ulaştırılabilmektedir.
Kahramanmaraş’a gelen ziyaretçilerin
mutlaka tatmak istedikleri ve giderken
de aile ve eşe dosta yanlarında götürdükleri en iyi hediye Maraş Dondurması olsa gerek…

MARAŞ DONDURMASI

‘Kalitesi ve Aroması ile Damak
Zevkimizin Vazgeçilmez tadı
Maraş Dondurması’

Bu olağanüstü süt ürünü şehrin adını ile
özdeşleşmiş, adeta sembolü haline gelmiş halkın damak zevkine uygunluğu ile
de lokanta, pastane, kafaterya gibi işletmelerde menülerin vazgeçilmezi olmuştur. Son yıllarda İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce ve ilimizdeki özel
müteşebbisler tarafından süt keçisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için çalışma83

YENİLENMEYEN YENİLİR
Her birimizin derdi iyi yaşamak.
Acılarımız azalsın sevinçlerimiz
çoğalsın istiyoruz. Yaşama karşı
dayanıklı olmak olaylar karşısında güçlü
kalmak istiyoruz.

Gül Ayşe YETMEZ

Sosyolog / Ziraat Mühendisi

YENİLENMEYEN YENİLİR

KAHRAMANMARAŞ

Mesleğimiz icabı en iyi bizler biliriz ne
ekersek onun biçileceğini, ama yine
mesleğimiz gereği hangi işlemleri uygular ve hangi dönemde hasat yaparsak
ürünün kaderinin ne olacağını da biliriz.
Aynı şey hayatımız için de söz konusu, bizim de yaşamak için bir alanımız ekmek
için arazilerimiz var. Lakin pek çoğumuz
bu arazilere ne ekileceğini bilemediği
gibi bir kısmımız bu arazinin varlığına
bile inanmak istemiyor.

Gerçekleştirdiğimiz pek çok eğitimde katılımcılara şu soruyu yöneltirim.
-Arkadaşlar bu dünya da bizim daha
mutlu olmamızı, daha güçlü olmamızı,
daha huzurlu olmamızı engelleyen nedenler var mı?

İnsanoğlu hem istediklerine hem hayal
ettiklerine ulaşabilmek için yoğun çaba
sarf etmelidir.
Ben yapamam diyen insan zaten yapamaz, ben olamam diyen zaten olamaz.
Bu bilinçle yola çıkılmalı fark etmeli ve
fark ettirmelidir kendini. O zaman ilk iş
kendimize engel olmayı bırakmaktır.
Soruları bize soran hayattır ama cevaplar
bize ait olmalıdır.
Rahmetli halama birgün “hala n’olucu bu
dünyanın halı” dediğimde o da bana “senin elinde” cevabını vermişti.

Soruma öyle yanıtlar alırım ki. “Hocam
insanlar var”, “hocam dünya var” , “hocam yaşantı var” dikkat ediyorum, tüm
söylemler dış kaynaklı yani insanlar,
mutsuzluğun kaynağını yaşadığı ortamda, ülkesinde, işinde, eşinde buluyor,
hep dışa doğru bir akım var, yani biz
dünya ya suçu atmaya devam ediyoruz,
kendimizi yönetme becerimizi inkar ediyoruz.Kendimizi yönetemediğimizi söylüyoruz. Bir insan kendi gücünü, kendi
yönetim gücünü elinden alırsa başına
gelenleri nasıl yönetebilir.

Fark etmek farkında olmak, ne akademik
kariyer ne de yurtdışı öğrenimi gerektiriyor.
6 çocuklu, okuma yazması bile olmayan,
hayatın tüm yükünü omuzuna sırtlamış
halam bile keşfetmişti bütün hayatın
elinde olduğunu. Belki de yaşam bu kadar zor geçince her şeyi daha kolay keşfetmişti.

Bugün bizim en büyük sorunumuz duygularımızı yönetemememiz. Yani hayatın bizim başımıza getirdiği ve bazen
kesinlikle kontrol edemediğimiz olayları
duygularımızla yönetemememiz.
Şimdi bir bakıma kendi psikoloğumuz
olmalı, yaşamımızı kendi ellerimizle beslerken ona çeki düzen vermeyi, bununla
beraber ailemize çocuklarımıza, işimize
çeki düzen vermeyi de birlikte gerçekleştirmeliyiz.

Bize bahşedilen hayat yapacağını yapı84

yor peki ama biz ne yapıyoruz cevaben,
her birimizin hayatının çeşitli dönemlerinde dayanıklı olmaya ihtiyacı vardır.
Hayatın başımıza getirdiklerini yönetmeye ihtiyacımız vardır. An itibari ile bu
yazıyı okuyan ister bir işadamı, ister bir
öğrenci, işçi, memur ya da ev hanımı olsun, bilinmesi gerekli en önemli şey hayatımızın kıymetidir.

SOSYOLOJİ
BİR ŞEYİ İYİLEŞTİREBİLMEK İÇİN
ÖNCE NEYİN İYİ GİTMEDİĞİNİ ANLAMAK LAZIM.
O yüzden önce bir başkasını konuşmak
yerine kendimizi konuşmamız lazım.
Yağmur yağarken yağmuru engelleyemeyiz ama, yağmur yağmaya devam
ederken şemsiyemizi açabiliriz. İşte biz
o şemsiyeyi bulmalıyız. Bize ait olanlarla
ne yapmamız lazım oradan başlamalıyız.
Ben baba mıyım, en etkin baba nasıl olunur? Ben işçi miyim? Anne miyim? Evlat
mıyım?
En etkin nasıl olabilirim? En etkin nasıl
verimli olabilirim?
Çünkü bir insan ilk elden yalnızca kendisine en etkilidir. Bir başka insana çalışmak, bir başka insana emek vermek
aslında ilkin kendine verdiğin emekten
geçer.
Neden? Ne kadar çok kendini güçlendirirsen, işte o kadar çok var olursun.
Bu dünyayı düzeltmek istiyorsanız ama
özde kendi hayatınızı düzenlemek istiyorsanız, önce bu hayata verdiklerinizi
düzenlemelisiniz.
Ne çok şikayet ediyor karşılığında ne çok
yoruluyorsunuz. Neyi neden niçin nasıl
ve kimlerle yaptığınızı fark edebiliyor
musunuz?
İşte bunun farkındalığı ile neleri düzenlememiz ve değiştirmemiz gerek bunları
bulmalıyız.
Eistaın diyor ki “Hep aynı yolu kullanarak
farklı manzaralara gitmeyi umuyorsan
yanılıyorsun”
Her gün aynı şeyleri yaparak, aynı şeyleri
düşünerek sonra da bir sabah kalkıp hayatınızın düzeldiğini göremezsiniz.
Yaşamın sizi köşeye sıkıştırdığı yerlerde
fevri olmayı derhal bırakıp yapabileceklerinize odaklanmalı, dış etkenlerden
güç almayı bırakmalısınız.
Hayatınızda bir şeyler değişiyor siz aynı
kalıyorsanız, köşeye sıkışırsınız. Hayatınızın yeni durumları karşısında siz yeni bir
hal alamıyorsanız kendinizi yenileyemiyorsanız(evlilik, çocuk sahibi olma, yeni
bir iş yeni bir konum vs.) yenilirsiniz.
Siz bugün 60 kilo iseniz taşıyabileceğiniz

yük bellidir. Omuzlarınıza sırasıyla onar
kiloluk ekstra yükler konduğunda siz
hala 60 kilo kalır, antreman da yapmazsanız köşeye sıkışırsınız.
Bir anne ya da baba olarak ergenlik döneminde ki evladınızla her akşam çatışıyorsanız fikrinizin, söylemlerinizin, hayallerinizin aynı olup olmadığına durup
bir bakmanız lazım mesela. Bunu yapamayan aile tipi klasik olarak üç tepki verir
genelde. İlki “ben anneyim ben babayım
benim dediğim olacak” ikincisi “hanım
bu aynı senin tarafına çekmiş, bizde böyle bir isyankar yok” ve son tepki “yemedim yedirdim” diyerek başlayan “bizim
zamanımız” ı ekleyerek devam eden havada asılı kalan konuşmalar.
Siz 1980 lerin manzarasını seyreden bir
anne ve baba iken, o çocuk 21. yüzyılın
manzarasını seyrediyor. Kurduğunuz
cümleler ettiğiniz sohbet, getirdiğiniz
çözüm önerileri ona yetmiyor. Yetmiyorsunuz ona.
Maalesef çok nadir olarak rastladığım
durumda çocuk, “akşam olsa da annem
ve babamla bir sohbet etsek, onların
sohbetlerinden o kadar keyif alıyorum ki
yani babamı dinlerken umut doluyorum,
cesaretleniyorum, kendime öz güvenim
geliyor, onu dinlerken dünyadan habe-

rim oluyor” diyor.
Bunun nedeni ne olabilir biliyor muşunuz?. Bizim davranışlarımız.Ortaya koyduğunuz davranışlarınız dahi evladınızın
hayatında bir yere sahiptir. Eğer sizin
evladınız sizinle daha az konuşuyor, siz
onu çağırdığınız zaman “Allahhhh annem ya da babam kim bilir bana neler
söyleyecek” diye köşe bucak kaçacak yer
arıyorsa, davranışlarınız da ve çocuğunuzun hayatında bir yer probleminiz var
demektir.
Peki doğru olan nedir? Ne yapmak lazım? Problemi teşhis etmelisin, problemin iletişimden kaynaklandığını kabul
etmelisin. Şimdi güçlenme zamanı.
İletişim açısından güçlenmen için okuman lazım, bununla ilgili seminerlere
katılman lazım, bu işi başarmış insanlarla
sohbetler yaparak bunu kaynak kullanman lazım.
Yani beslenme kaynakların olması lazım.
En kolay ulaşabileceğiniz kaynak kitaptır.
Peki ama her akşam evladı ile konuşurken birbirlerini kanatan, kendine neden
iletişim kuramıyoruz diye soran ebeveynlerin kaçı bir kitapçıya gidip de çocuk
psikolojisi, ergen psikolojisi ile ilgili en
az 3 kitap alıp bitirmiştir, ve tabiî ki bunu
uygulamıştır.
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İşte bizim sorunumuz budur. Sizler bir
engele çarpıp geri düşebilirsiniz hayatta,
çocuğunuzla iletişim kuramamak bir engeldir, müdürünüzle iletişim kuramamak
bir engel olabilir, bir sınavı geçememek
bir engel olabilir, babanızı bir konuya ikna
edememek bir engel olabilir
Etrafınızda çarparak gerisin geriye düştüğünüz engelleri onlara hakaret ederek
aşamazsınız yukarıda örneğini verdiğimiz
söylemler ertesi gün sizin çocuğunuzla
olan probleminizi düzeltmez. Ergenlik psikolojisi, ergen psikolojisi, iletişim teknikleri
ile ilgili kaynaklar bitirip, davranışlarınızın
sebeplerini ve sonuçlarını araştırmalısınız.
Siz evladınızla probleminizi iletişim yöntemlerinizi güçlendirerek aşabilirsiniz. Her
zaman çocuğunuzdan şikayetlenip dert
yanarsanız buna rağmen her akşam aynı
insan olarak eve dönerseniz bir başka deyişle aynı formatta olursanız evladınızla
iletişim probleminizi çözemediğiniz gibi
yaşamsal dayanıklılığınızı da artıramazsınız.

öğrenci evi yeterli, kıyafetleri yeterlidir.
Sonra disiplinize olmuş bir hayata geçilir.
Kuralları olan giriş-çıkışı belli, yemek saatleri belli olan, itaat etmeniz gereken saygı
göstermeniz gereken girerken kapısını çalmanız gereken durmanız, birlikte çalışmanız gereken kısacası disiplinize edilmiş bir
kombinasyonla bir şirkette işe başlıyorsunuz. Artık istediğiniz kadar özgür değilsiniz
ve bu hayatta yalnızca sizin kurallarınız yok.
Üniversitedeyken baskı ve stres altında iş
yönetimi becerisi kazanmak zorunda değildiniz, iletişim konusunda etkili olmanız
gerekirdi ama iş hayatındaki kadar mecbur
değildiniz, ikna taktikleri ya da zor insanlarla mücadele teknikleri öğrenmek zorunda
değildiniz, üniversitede eğer bir arkadaşınızı sevmiyorsanız onunla görüşmek zorunda değildiniz, ama iş hayatında yapmanız
gereken çekim ol, beraber ol, yan yana ol
başka insanlarla bir arada çalışmayı öğren.
Kişilere takılma, profesyonel ol vs. vs.

Hangi engelle karşılaşıyorsanız o engel kadar güçlenme yapmalı yenilenmelisiniz.

Eğer genç arkadaşım bu yeni durum karşısında yeni bir konum almayı başaramaz
kendinde gerekli yenilikleri yapmakta geç
kalır ise başarılı olamaz.

Diyelim ki yeni bir işe başladınız, böyle bir
durumda en çok genç arkadaşlarımızda
rastlarız, üniversitedeyken rahat bir hayat
vardır, aileden gelenle az çok idare edilen

Bir iş hayatına girilmeden önce gerçek hayatta yaşandığı kadar da deneyimleri olmasa dahi hiç ön bilgi almadan oraya dahil
olmaktansa bazı şeyleri bilerek gitmek sizin
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stres düzeyinizi azaltacaktır.
Bilgi düzeyiniz ne kadar fazla ise gücünüz
o kadar fazladır. Kısacası ön hazırlıklarınızı
yapın
Bir insan aklıyla, fikriyle, zikriyle, ilmiyle, sahip olduğu düşünce yapısı ile duruşuyla,
bir durumun ve bu durum ne olursa olsun,
iş hayatında, ailesel ya da kişisel başına gelen her hangi bir durumun üstesinden gelemiyorsa saldırmaya başlar.
Çünkü yetersizlik saldırganlığı ortaya çıkartır.
Bir insan kendini yetersiz ve aciz hissettiğinde savunma geliştirir. Etrafınızda sürekli
bahaneler bulan insanlardan olmak istemiyorsanız, sohbetinden sıkılınılan insanlardan olmak istemiyorsanız, siz şikayet eden
suçu dünyaya atan, suçu evladına, müdürüne personeline atan insanlardan olmak
istemiyorsanız, bugün sizin ilk gününüz
olsun lütfen bu gün karşısında zayıf ve aciz
kaldığınız her ne varsa kalem kağıdı alıp
bunları listeleyin ve karşılarında güçlenmek için çalışmaya başlayın.
Karar çok önemli bir güçtür.
Karar olmazsa asla harekete geçemezsiniz.
Bu hayatı nasıl tüketmek istiyorsanız bu hayata öyle davranın.
Hayatınızı güzel yaşamayı arzulayıp, az
hasarla atlatmayı tasarlayıp öylece durup
bekleyemezsiniz.

ANADOLUM
Edirne’den Kars’a kadar
Sensin benim varım yoğum
Sana paha biçilemez
Benim güzel Anadolum
Sensin benim her emelim
Güzelim ümit ışığım
Canım feda olsun derim
Benim güzel Anadolum
Sensin tarihlerde doğan
Sensin akınlarda koşan
Sen tek ülkülerde olan
Benim güzel Anadolum
Bu vatanın evlatları
Alparslan’ların vatanı
Malazgirt’lerin sultanı
Benim güzel Anadolum
Sen gönüllerde taht kurdun
Nice yiğitler doğurdun
Akınlarda at koşturdun
Benim güzel Anadolum
Sensin Tarihler zengini yavuz Fatih’ler sevgini
Bütün âşıklar övgünü
Benim güzel Anadolum!
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