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AÇIKLAMALAR 
ALAN Tarım 

DAL Bahçe Bitkileri 

MODÜLÜN ADI Turunçgil Meyveleri  

MODÜLÜN SÜRESİ 40/36 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye turunçgil meyvelerin yetiştiriciliğiyle 

ilgili bilgi vebecerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Yetiştirilecek turunçgil meyvelerini 

inceleyeceksiniz. 

2. Turunçgil meyvelerinde, tekniğine uygun olarak 

dikim yapabileceksiniz. 

3. Turunçgil meyvelerinde, bölgenin iklim ve toprak 

özelliklerini dikkate alarak bakım işlemlerini 

yapabileceksiniz. 

4. Turunçgil meyvelerinde, olgunluk kriterlerine 

uygun olarak hasat ve hasat sonrası işlemleri 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf, 

sera, laboratuar, atölye) 

Donanım: Limon, portakal, mandarin, altıntop, ağaç 

kavunu, kamkat, laym, turunç kürek, afiş, broşür, literatür 

kaynakları, projeksiyon cihazı, Yerel Ağ (İnternet), bel, 

çapa, budama makası, testere, ip, işaret kazıkları, toprak 

açma burgusu, ilaçlama alet ve makineleri, BGD ve 

kimyasallar, sulama sistemleri, ilaçlama alet ve 

makineleri, hasat ekipmanları.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ülkemiz iklim özellikleri bakımından birçok iklimi bir arada barındırmaktadır. Bu 

farklı iklimsel özellikte birçok ürünün ülkemizde yetişmesine olanak verir. Tropik veya 

subtropik olarak gruplandırılabilecek birçok üründe ülkemizde yetişme şansı bulmaktadır. 

 

Bu tropik ve subtropik meyveler içerisinde yer alan meyvelerin içerisinde tüm 

dünyada ve ülkemizde turunçgil meyvelerinin ayrı bir yeri vardır. Çok fazla miktarda 

üretilmekte ve tüketilmektedir. Ülkemizde turunçgil meyvelerinin yetiştirilmesine uygun 

olan bir kuşakta yer almaktadır ve ülkemizin en önemli tarımsal ihracat kaynaklarından 

birini oluşturmaktadır. 

 

Sizlerde alacağınız bu ders sayesinde turunçgil meyvelerini tanımış ve yetiştiricilik 

koşulları hakkında bilgi edineceksiniz. Ülkemizin her bölgesinde yetiştiricilikleri mümkün 

olmasa da meyvecilik kültürünün gelişmesi, farklı bitkileri ve yetiştiricilik koşullarını 

tanımanız bakımından sizler için yararlı bir ders olacaktır.  

 

Akdeniz ve Akdeniz iklimine yakın iklime sahip alanlarda farklı olarak daha başka 

hangi ürünleri yetiştirebileceğiniz ve bunların hangi koşullarda yetişeceğini bilerek alternatif 

ürünü yetiştiricilere sunmanıza olanak sağlamış olacaksınız. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Yetiştirilecek olan turunçgil meyvelerinin farklarını ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Turunçgil meyvelerinin neler olduğunu araştırınız. 

 Turunçgil meyvelerinin bölgenizde yetişme olanağını araştırınız. 

 

1. TURUNÇGİL MEYVELERİ 
 

1.1. Önemli Turunçgil Meyve Türleri 
 

Dünyada en çok yetiştirilen meyve grubunudur. Turunçgiller içerisinde çok büyük bir 

cins, tür ve çeşit zenginliği vardır. Anavatanı Güneydoğu Asya olmasına rağmen, bugün 

dünyanın çok büyük bir alanına yayılmış ve 40. güney ve kuzey enlemleri arasında yer alan, 

tropik, sıcak ve hatta serin subtropik alanlarında rahatlıkla yetiştirilmektedir. Bu kadar geniş 

alana yayılmış olmasına rağmen unutulmaması gereken konu, turunçgillerin ticari 

çeşitlerinin büyük çoğunluğu kaliteli bir şekilde, ancak subtropik alanlarda yetiştirilmektedir. 

Tam tropik ve yarı tropik alanlarda meyvenin iç ve dış kalitesinde azalmalar ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Turunçgillerde geniş bir cins, tür ve çeşit zenginliği olmasına rağmen bunların hepsi 

ekonomik önem kazanmamıştır. Turunçgiller arasında ülkemizde en çok yetiştirilme ve 

ekonomik öneme sahip olan türler; portakal, limon, turunç, mandarin, altıntop’tur. Bunların 

dışında kamkat, laym ve ağaç kavunu da yetiştirilmektedir. Ancak bunların ekonomik 

önemleri veya kayda girmiş istatistikleri mevcut değildir. 

 

1.2. Turunçgil Meyvelerinin Ekonomik Önemi 
 

Dünyada 125 milyon tona varan ürerimi vardır. Ülkemizdeki üretim miktarı ise 

yaklaşık olarak 3,5 milyon ton civarındadır. Bu üretim değerlerinin yaklaşık %95 Akdeniz 

ve Ege Bölgesi’nin sahil kesimlerinde yetiştirilir.  

 

Türkiye’de turunçgil üretiminin % 95’inin sağlandığı Ege ve Akdeniz kıyıları üç ana 

bölüme ayrılabilir. Çukurova bölgesinde, Türkiye’deki toplam turunçgilin %70’i 

üretilmektedir. Bu bölgede, altıntop ve limonun % 90’ı, portakal ve mandarinin % 60’ı bu 

bölgede üretilir. Mersin limon üretiminde ilk sırada iken Adana ve Hatay’da portakal en 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 



 

 4 

fazla üretilen üründür. Ayrıca Adana, altıntop ve mandarin üretiminde de ilk sırada yer 

almaktadır. 

 

Antalya, ikinci büyük turunçgil üretim yöresidir. Türkiye’nin toplam turunçgil 

üretiminin % 20’si bu yöreden karşılanmaktadır. Antalya yöresinde en fazla üretilen 

turunçgil çeşidi portakaldır ve portakal üretiminin %30’u bu yöreden sağlanmaktadır. 

Turunçgil üretimi yapılan üçüncü yöre ise İzmir’dir ve diğer iki bölgeden daha küçük bir 

alanı kapsar. Toplam turunçgil üretiminin % 5’i buradan karşılanmaktadır. İzmir yöresinde 

en fazla üretilen turunçgil çeşidi mandarindir. Toplam mandarin üretiminin % 20’si bu 

yöreden karşılanmaktadır. Bu bölge özellikle Satsuma mandarin yetiştiriciliği bakımından 

önemlidir. 
 

Yıl 

Türler 

P
o
rt

a
k

a
l 

M
a
n

d
a
ri

n
 

L
im

o
n

 

 A
lt

ın
to

p
 

T
u

ru
n

ç 

2002 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

1.250.000 

1.689.921 

1.710.500 

1.730.146 

1.661.111 

1.781.259 

1.779.675 

590.000 

846.390 

858.699 

872.251 

874.832 

942.226 

1.046.899 

525.000 

783.587 

787.063 

790.211 

710.211 

726.283 

725.230 

125.000 

190.973 

213.768 

218.988 

226.738 

228.799 

229.301 

3.000 

2.901 

2.346 

2.170 

2.132 

2.592 

2.158 

Tablo1.1:Turunçgil Meyveleri Üretim Miktarları (Ton / Yıl) 

Turunçgiller sadece Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilmelerine rağmen, ülkemizin 

toplam sebze-meyve ihracatı rakamının yaklaşık %40’nı, meyve ihracatının yaklaşık %65’ini 

oluşturmaktadır. 2013 yılında 1,37 milyon ton, 2014 yılında 1,58 milyon ton turunçgil ihraç 

edilmiştir. 
 

2013-2014 (Ocak-Aralık Ayı) Türkiye Geneli Narenciye İhracat Kayıt Rakamları 

MADDE 

01.01.2013/31.12.2013 01.01.2014/31.12.2014 

MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($) 

Mandarin 535.198.881 353.737.914,61 646.108.647 369.104.096,83 

Limon 413.657.057 302.360.685,66 414.051.198 286.355.373,07 

Portakal 281.246.058 181.559.578,36 344.078.607 190.013.188,32 

Altıntop 141.042.787 92.915.577,55 181.230.483 96.739.059,57 

Diğer Turunçgiller 42.483 12.750,54 933 1.049,40 

TOPLAM 1.371.187.267 930.586.506,72 1.585.469.868 942.212.767,19 

Tablo1.2:Turunçgil Meyveleri İhracat Miktarları (Ton / Yıl)  
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Üretilen turunçgil meyvelerinin yaklaşık olarak %60’ı taze olarak, %40’ı meyve suyu 

sanayinde değerlendirilerek tüketilir. Çok az bir kısmında konserveye işlenir. Yine 

çiçeklerinden, yapraklarından ve meyvelerinden elde edilen eterik yağlar parfüm sanayinde 

değerlendirilir. 

 

1.3. Turunçgil Meyvelerinin Önemli Botaniksel Özellikleri 
 

Turunçgiller tek gövdeli ve herdem yeşil ağaçlara sahiptir. Anaç, tür ve çeşide bağlı 

olarak ağaçlar 3-7 m kadar taç yüksekliğine ulaşabilmektedir. Ağaçlar dik, yarı dik ve 

yayvan şekilde gelişebilir. Örneğin limon ve turunçlarda genellikle dik, satsuma 

mandarinlerde yayvan bir gelişim gözlenir. Genellikle küresel bir taç oluşturur. Tacın sıklığı 

tür, çeşit ve ağacın yaşına göre değişiklik gösterir.  

 

Resim 1.1:Turunçgil ağaçlarının genel görünüşü 

Dal ve Sürgünler; genç sürgünler yeşil renklidir ve üçgen kesitlidir, olgunlaştıkça 

yuvarlaklaşır. Bu özellikle limonlarda çok daha belirgindir. Sürgünler üzerinde yapraklar ve 

her yaprağın koltuğunda bir tomurcuk ve diken bulunmaktadır. Dal ve sürgünlerde ayrıca 

çiçek ve meyveler oluşur.  

 

Turunçgillerde sürgün faaliyeti ilkbahar döneminde başlar. Hem vejetatif hem de 

generatif gelişmenin olması nedeniyle çok önemli bir sürgün dönemidir. Süren 

tomurcuklardan oluşan genç sürgünlerde çiçek ve yaprak tomurcukları bulunur. Yaz ve 

sonbahar dönemleri genellikle vejetatif gelişmenin olduğu sürgün dönemleridir. Ancak bu 

dönemlerde ilkbahar sürgün dönemlerine göre daha az fakat uzun, kuvvetli ve iri yapraklı 

sürgün gelişimine rastlanmaktadır. 

 

Yaprakları genellikle basit yaprak yapısındadır. Yaprak, yaprak ayası ile kanatçık 

olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Kanatçığın gelişmiş olması turunçgillerde türler 

arasında farklılığı göstermektedir. Altıntop ve şadoklarda kanatçıklar; iri ve geniş, portakal 

ve mandarinlerde küçük, limonlarda ise iz şeklindedir. Kanatçık ile yaprak ayası arasında 

eklem olarak isimlendirilen çok belirgin bir çizgi bulunmaktadır. Yapraklar ilk aşamada açık 

yeşil renklidir ancak tam olgunluğa ulaştıklarında koyu yeşil ve derimsi yapı almaktadır. 

Limon gibi ekşi turunçgil türlerinde çıkan genç yapraklar mor renklidir. 
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Resim 1.2:Turunçgil sürgünü 

Kökler; ana kökler, yan kökler ve saçak kökler vardır. Bitkiler su ve besin 

maddelerini saçak kökleri vasıtasıyla alır. Turunçgillerin kök sistemleri bir kazık kök ile 

şekillenir. Turunç anacında çok baskın bir kazık kök vardır. Anaç olarak kullanılan diğer bir 

tür üç yapraklı ise saçak köklüdür. 

 

Resim 1.3:Turunçgillerin yaprak örneği ve kökleri 

 

Çiçekler, çiçekler erseliktir. Çanak yapraklar, yeşil; taç yapraklar beyaz  veetlidir. 

İçinde uçucu yağ kesecikleri vardır. Limonda çiçek tomurcukları önce genelde mor, 

açıldıktan sonra beyaz renktir. Çiçekler ilkbahar sürgün dönemi ile birlikte genç sürgünlerin 

yaprak koltuklarında oluşmaktadır. 
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Resim 1.4:Turunçgil çiçeği 

Turunçgillerde çiçeklenme ilkbaharda olur ve 6 hafta kadar sürer. İklimle değişmekle 

birlikte çiçeklenme dönemi şubat - mayıs arasıdır. Arzu edilen erken çiçeklenmedir. 

Herhangi bir soğukta çiçeklerin  %50’si gitse de  buzarar sayılmaz. Çünkü erken 

çiçeklenmede haziran dökümü daha az olur. Diğer tropik ülkelerde bütün mevsimlerde çiçek 

açarak meyve verebilir. Türkiye koşullarında çiçeklerin %60-65 ilkbaharda, %10-15 

sonbaharda diğerleri dağınık zamanlarda açar. 

 

Turunçgillerde 4 tip tomurcuk görülmektedir: 

 

 Yaprak ve sürgün tomurcukları; bu tomurcuklardan yaprak ya da sürgünler 

oluşur.  

 Yaprak miktarı yüksek, çiçek miktarı düşük çiçek salkımı oluşturan 

tomurcuklar; bu tomurcuklardan salkım şeklinde gelişen, sürgün üzerindeki, 

çiçek sayısı az; yaprak sayısı fazladır. Bu tip tomurcuklarda yaprak miktarının 

fazla olması çiçek ve meyvelerin beslenmesi açısından oldukça önemlidir ve 

bu nedenle yetiştiriciler tarafından tercih edilir.  

 Çiçek miktarı yüksek, yaprak miktarı düşük çiçek salkımı oluşturan 

tomurcuklar; tomurcuklardan salkım şeklinde gelişen sürgün üzerinde 

hemen hemen her yaprak koltuğunda 1 tane çiçek oluşur.  

 Saf çiçek tomurcukları; sadece tek çiçek oluştururlar. Daha çok kalın, yaşlı 

dallarda ve bazen de ana dallar üzerinde oluşur. Bu çiçekler iyi 

beslenemediklerinden genelde çiçek veya meyve döneminde dökülür. 

 

Meyve, botanik olarak özelleşmiş üzümsü bir meyvedir. Bir meyvede 8-18 dilim 

bulunmaktadır. Flavedo denilen renkli dış kabukta eterik yağ kesecikleri bulunur. 

Turunçgiller içerisinde ticari değer taşıyan türler itibariyle meyve iriliği, meyve şekli, kabuk 

rengi, meyve et rengi ve diğer meyve özellikleri bakımından büyük farklılıklar vardır. En iri 

tür şadoktur. Onu sırasıyla altıntop, portakal, limon, mandarin ve laym izler. Meyve kabuk 

rengi açık saman sarısından patlıcan moruna, meyve et rengi açık yeşilden koyu kırmızıya 

kadar değişim gösterir. 
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Resim 1.5. Turunçgillerin meyve örnekleri 

Çiçek ve Meyve Dökümleri, turunçgillerde iyi bir verim için doğal koşullar altında 

açan çiçeklerin %0.2-1 kadarının olgun meyve dönemine ulaşması yeterli olmaktadır. 

Ağacın bütün çiçeklerini beslemesi ve olgun meyve dönemine ulaştırması mümkün değildir. 

Bu nedenle ağaç kendi doğası içerisinde değişik dönemlerde çiçek ve meyve dökümleri 

yaparak meyve yükünü düzenler. Önemli olan bu dökümlerin aşırı olmamasıdır. 

Turunçgillerde çiçek dökümü, küçük meyve dökümü, Haziran dökümü ve hasat önü dökümü 

olmak üzere 4 tip çiçek ve meyve dökümü görülür. Bunlar içerisinde en önemlisi ve 

tehlikelisi Haziran dökümüdür.  

 
ÇEŞİTLER 

Limon Portakal Mandarin Altıntop 

Lamas, Kara 

Limon ( Memeli 

Limon), Kıbrıs 

Limonu, 

İnterdonato, 

Kütdiken,  

Meyer,  

Eureka,  

Lizbon  

Aydın,  

İtalyan memeli 

 

Normal Portakallar: 
Hamlin, Valencia, 

Yafa, Salustiana, Pera, 

Kozan Portakalı, Finike 

Yerli, Alanya Dilimli  

Göbekli Portakalla:r 
Washington Navel, 

Navelina, Navelate, 

LaneLate, Newhall, 

Fukumoto ve Cara 

Cara 

Kan (Pigmentli) 

Portakalları: 
Moro, Sanguinelli, 

Tarocco 

Şeker (Asitsiz) 

Portakalları: 

Satsuma grubu: 

Owari, OkitsuWase, 

Clausellina, 

MihoWaseDobashi Beni, 

Miyagawa (MiyagawaWase)  

Akdeniz mandarini (Yerli 

Mandarin): Bodrum 

mandarini 

King mandarini: 

Ülkemizde pek yaygın 

olmayan ve geç olgunlaşan 

bir çeşittir.  

Normal mandarin: 

Klemantinler (Nules, 

Oroval, Marisol, 

Hermandina, Nour), Nova, 

Robinson, Fremont, Fortune, 

Star Ruby, Rio 

Red, Henderson, 

Redblush,  

MarshSeedless, 

Oroblanco 
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Succari Lee. Marisol, Encore 

Mandarin Melezleri: 

MinneolaTangelo, Orlando 

Tangelo, Page, Ellendale, 

Ortanique 

Tablo 1.3:Turunçgil meyve çeşit isimleri 
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Resim1.6:Turunçgil meyveleri morfolojik ve fenolojik özellikleri 

1.4. Turunçgil Meyvelerinin İklim ve Toprak İstekleri 
 

1.4.1. Turunçgil Meyvelerinin İklim İstekleri 
 

Düşük sıcaklıklar turunçgillerin yetiştiriciliğinde en önemli sınırlayıcı faktördür. 

Turunçgiller düşük sıcaklıklara çok duyarlıdır. Bu nedenle soğuk bölgelerde yetiştirilemez 

ve dondan zarar görür. Düşük sıcaklıklara en duyarlı türler laym ve limondur. Daha sonra 

şadok ve altıntop gelir. Bunları portakal, mandarin ve turunç izler. Laymlar -1 - 2°C’de, 

limonlar -2 -3°C’de zarar görürken; portakallar -3 - 4°C ve mandarinler -7 -8°C’ye kadar 

dayanabilir. Bununla birlikte, tür ve çeşitlerin soğuklara dayanımı üzerine düşük sıcaklığın 

derecesi yanında soğuk havanın bahçede kalma süresi, havanın rüzgârlı olup olmaması, 

ağacın yaşı, anacın meyve yükü gibi birçok faktör etki yapmaktadır. 
 

Turunçgiller genel olarak hava sıcaklığı 12,8 °C’ye ulaştığında büyümeye başlar. Hızlı 

büyümeye başlama sıcaklığı 18 -19°C’dir. En iyi büyüme sıcaklığı ise 26-28°C arasıdır. 

Türlere göre değişken sıcaklık toplamı da meyve olgunlaşması ve meyve kalitesi bakımından 
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büyük önem taşımaktadır. Türkiye’deki sıcaklık toplamı portakal, mandarin ve limonlar için 

yeterli olmakla beraber, altıntoplarda genelde yetersiz kalmaktadır. Yavaş yavaş artan gece-

gündüz sıcaklık farkı renklenmeyi arttırır ve daha koyu renkli meyveler oluşur. 

 

Resim1.7:Turunçgil meyveleri için dondan korunma tedbirleri 

Turunçgil yetiştiriciliğinde %50’nin üzerinde hava nispi nemi gerekmektedir. İyi bir 

verim ve kalite için hava nispi neminin %70’in üzerinde olması uygundur. Nem oranı 

arttıkça meyvelerde çeşit özelliği daha iyi bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ancak %85’in 

üzerindeki nispi nem, özellikle limonlarda mantar kökenli hastalıkları arttırdığı için arzu 

edilmemektedir.  

 

Şiddetli rüzgâr bahçelerde önemli kayıplara neden olabilmektedir. Kuvvetli esen 

rüzgâr mekanik zararlanmalara (dal kırılmaları, meyve sürtünmeleri, meyve dökümleri vb.) 

ve aşırı su kaybına yol açarak fizyolojik olarak meyve dökümlerine neden olabilmektedir. 

Washington Navel ve diğer göbekli portakal çeşitleri ile Yafa portakalı çiçeklenme dönemi, 

küçük meyve dönemi ve Haziran dökümü döneminde esen kuru rüzgârlardan çok etkilenir ve 

şiddetli dökümler gerçekleşir. Bu çeşitler çekirdeksiz ve az çekirdekli oldukları için ani iklim 

değişikliklerine çok duyarlıdırlar. 

 

Turunçgillerde zorunlu dinlenme yoktur. Çevre koşulları elverişli olduğu sürece 

büyüme sürer. 

 

1.4.2. Turunçgil Meyvelerinin Toprak İstekleri 
 

Toprak turunçgiller için temelde bir destek ve dayanak vazifesi görmektedir. 

Turunçgiller için esas üzerinde durulması gereken husus toprağın havalanan bir yapıya sahip 

olmasıdır. Çünkü turunçgil kökleri yüksek miktarda oksijen ister, havasızlığa çok duyarlıdır. 

Ağır ve havalanmayan topraklarda hemen boğulma tepkisi gösterirler. Bu sebeple 

turunçgillerin yetiştirileceği toprağın öncelikle havalanan ve süzek bir yapıda olması 

mecburiyeti vardır.  

 

Turunçgil yetiştiriciliği yapılacak bir toprağın ne kadar derin olması gerektiği 

sorusunun cevabı için turunçgillerin aktif (etkili) kök derinliği, en çok yayılma derinliği ve 

uzunluğunun bilinmesi gerekmektedir. Turunçgillerin havalanan ve süzek toprak 
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koşullarında (örneğin kumlu-tınlı) etkili kök derinliği 30-90 santimetre arasındadır. Ancak 

çok havalanan, süzek ve kumlu topraklarda yetiştiricilik bakımından elverişli olması koşulu 

ile turunçgil köklerinin 5-7 metre derinliğe kadar gittiği saptanmıştır. Toprağın havalanma 

miktarı düştükçe özellikle ağır topraklarda kökler toprak yüzeyine doğru çıkar. 

Turunçgillerde köklerin yatay olarak çok elverişli toprak koşullarında ve kullanılan anaçlara 

bağlı olarak 7,5 metre uzaklığa kadar yayılabildiği bilinmektedir. Toprak bünyesi 

ağırlaştıkça köklerin yayılma uzaklıkları azalır. Turunçgil bahçesi toprağından beklenen, 

doğru ve etkili şekilde bir gelişme için havalanma desteği sağlamasıdır.  

 

Turunçgil bahçesi kurulacak yerin toprağının fizikselve kimyasal özelliklerine 

bakılmalıdır. Turunçgil bahçesi kurulacak toprağın belli bir derinliğe kadar bir örnek şekilde 

inmesi gerekir. Derinlik en az 1 metre olmalıdır. Belli bir derinliğe kadar (en az 1 metreye 

kadar) geçirimsiz bir kil tabakası ya da taban kayası bulunmamalıdır. Taban suyu sorunu da 

bulunmamalıdır.  

 

Turunçgillerde toprak pH’ında hafif asit olması istenir. İdeal pH 6’dır. Ancak 5’in 

altına indikçe ve 7,5’in üstüne çıktıkça biriken ağır metal ve elementlerin toksik etkisiyle 

turunçgil kökleri zehirlenir. Yani bazı besin maddelerinin fazlalığı söz konusudur. Örneğin 

Mangan pH 5’in altına inince (yani toprak asit karakterli olduğunda) bitkide aşırı ölçüde 

taşınır. Rize’de bazı yerlerde pH 4’ün altına düşebilir. Bazı elementlerin bitki tarafından aşırı 

alınması sonucu zehirlenmeler görülebilir. Çukurova’da genellikle toprak pH’sı7.5’in 

üzerine çıkar (yani toprak yüksek miktarda kirece sahip olduğundan bazik karakter gösterir) 

ve buna bağlı olarak Çinko, Demir ve Mangan noksanlığı baş gösterebilir.  

 

Toprağın havalanma özelliğine sahip olması; su varlığı yani göllenme veya taban suyu 

olmasıdır. Turunçgiller bir bataklık bitkisi değildir. Fazla suyu sevmez. Suyun 

fazlalığındansa su noksanlığı yeğlenir. Bazı topraklarda (özellikle ağır killi topraklarda) 

drenaj yok ise kış yağışları ve sulama ile toprakta su birikimi görülebilir. Toprakta biriken 

durgun su özellikle çevresindeki alkali maddeleri, karbonatları, özellikle tuzları ve sülfatları 

eriterek kök çevresinde oksijensiz, pH’ı asidik ve tuzlu bir etki oluşturur. Bu, turunçgillerin 

sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirmeleri bakımından arzu edilmez.  

 

Sağlıklı ve verimli bir turunçgil yetiştiriciliği için; toprağın havalanan, belli bir 

derinliğe sahip ve drenaj (yani toprakta su birikmesine engel olacak şekilde fazla suyun 

tahliyesi) özelliğine sahip olması gerekir. Bu sebeple kilce zengin ve ağır topraklar, daha 

hafif topraklara göre yetiştiricilik bakımından sorunlu kabul edilir.  

 

İdeal bir turunçgil toprağının sahip olması gereken özellikleri aşağıda 

belirtilmiştir: 

 

 Toprak pH’ı hafif asit yada nötr veya hafif alkali olmalıdır.  

 

 Toprakta belli oranlarda kil, mil, kireç bulunmalıdır. Toprağın kil içeriği % 8-10 

arası olmalı fakat bu oran % 20’yi geçmemelidir. Toprağın içerdiği kum 

oranının % 50 dolaylarında olması istenir. Toprağın sahip olduğu tın oranı ise % 

20 kadar olmalıdır. Topraktaki kireç miktarı bitkinin yaşamı için son derece 

gereklidir fakat kireç oranı fazlaysa bazı sorunlar ortaya çıkar. Topraktaki etkin 
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kireç miktarı %5-10 arasında olmalıdır. Topraktaki aktif kireç miktarının %10’u 

geçmesi hâlinde o toprakta turunçgil bahçesi kurulmasından vazgeçilmesi 

gerekir. Topraktaki toplam kireç miktarı %40’a kadar ulaşabilir yani turunçgil 

yetiştiriciliği bakımından kabul edilebilir bir üst sınırdır.  

 

 Turunçgil bahçesi kurulacak toprağın geçirgenliği hakkında da bilgi sahibi 

olunmalıdır. İyi bir turunçgil toprağının geçirgenliği 10-20 santimetre/saat 

olmalıdır. Toprağın geçirgenliği 20 santimetre/ saatten fazla olursa toprak çok 

süzek olacağından kilce zayıf topraklarda besin maddesi değişimi olmaz. Aşırı 

geçirgen topraklarda besin maddeleri ve gübreler akıp gider. Toprağın 

geçirgenliği 10 santimetre/saatten düşük ise o zaman toprak aşırı killi demektir. 

Böyle topraklarda bahçe kurulmaz. Ayrıca toprağın gözeneklerinin iri hacimde 

olması, toprağın içerdiği gözenek-boşluk oranı çok önemlidir. Topraktaki 

gözenek oranı hiçbir zaman %10’un altına düşmemelidir. Düşük ise havalanma 

olmaz ve bu topraklar yetiştiricilik için elverişli değildir.  

 

 Topraktaki tuz miktarı da çok önemlidir. % 0-0.15 arası tuz içeren topraklar 

tuzsuz topraklardır. Turunçgiller için arzu ettiğimiz topraklar bunlardır. % 0.15-

0.35 arası topraklar hafif tuzlu topraklardır. % 0.35-0.65 arası orta tuzlu 

topraklardır. % 0.65’i geçen tuz miktarı ise tuzlu topraktır. Turunçgillerde tuz 

miktarı için kabul edilebilir en üst değer % 0.30’dur. Turunçgil bahçesi 

kurulması düşünülen topraktaki tuz miktarı asla %0.30’u geçmemelidir.  Ayrıca 

yetiştiricilik sırasında yapılacak yanlış sulama ve drenajsızlık tuzluluğu teşvik 

edeceğinden dikkat etmek gerekir. 

 

Parametre İdeal Toprakta Ülkemizde Çareler 

pH 
6.5-7 (Hafif 

asidik-nötr) 
7.5-8.5 (Alkalin) 

Kükürt, hümik asit, ahır 

gübresi 

EC 

(Tuzluluk; µS/cm) 
< 200 (Tuzsuz) 

200-1000 (Hafif 

tuzlu) 

Drenaj, %15 fazla sulama 

suyu, dayanıklı bitkiler, 

organik madde 

Kireç (%) < 5 (Az kireçli) > 15 
Toz kükürt, hümik asit, 

dayanıklı bitkiler 

Organik madde (%) 

> 3 (Orta 

organik 

maddeli) 

1-2 

Organik gübre, kompost, yeşil 

gübre, hümik asit, anız 

yakılmaz 

Tekstür (Bünye) Tınlı Killi, killi-tınlı Değiştirilemez. 

Tablo 1.4: Toprakla ilgili bazı olumsuzluklara karşı alınabilecek tedbirler 

 

1.5.Turunçgil Meyvelerinde Bahçe Tesisi 
 

Bütün meyve türlerinde yüksek verim ve kalite elde etmek isteniyorsa bahçemizin 

tesisi sırasında her bitki için en uygun alanı ayırmış olmalıyız. Aksi takdirde bitkiler 

birbirine çok yakın olacağı için birbirleri ile rekabete girerler. Bu durumdan gelişimleri 
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olumsuz etkilenir ve buda verim ve kaliteyi düşürür. Yada çok geniş aralık verdiğimizde 

bitkilerin arasında kullanılamayan boşlukların kalmasına sebep oluruz ki buda araziden tam 

anlamıyla yararlanamadığımız anlamına gelecektir. Yapılan bilimsel ve pratik çalışmalar 

neticesinde turunçgil meyve türleri için hesaplanmış sıra arası ve sıra üzeri mesafeler aşağıya 

çıkartılmıştır. 

Türler 

Normal 

Dikim 

Aralıkları(m) 

Sık 

 Dikim 

Aralıkları(m) 

Portakal 

Limon 

Mandarin  

Altıntop 

7x7 

8x8 

5x5-6x6 

8x8 

7x3,5 

8x4 

5x2,5-6x3 

8x4 

Tablo1.5:Turunçgil meyve türleri dikim mesafeleri 

Yetiştirilmesi planlanan turunçgil çeşitleri için uygun olduğu belirlenen iklim ve 

toprak özelliklerine sahip arazide, mutlaka yeterli sulama suyunun da varlığı ve kalitesi 

saptanmalıdır. Turunçgiller, ekim- kasım aylarında veya şubat - nisan aylarında dikilebilir. 

Bununla beraber, kışın don tehlikesi olan soğuk yerlerde ve özellikle limon gibi soğuklara 

duyarlı türlerde şubat - nisan dikimi tercih edilmelidir.  

 

Normal dikim veya sırta dikim yöntemleri kullanılabilir. Normal dikim yönteminde 

portakal için uygun sıra arası ve sıra üzeri mesafesi 7x7 m’dir. Bununla birlikte yarı sık 

dikim yapılarak (7 x 3.5 m) 2 katı ürün alınabilir. Ağaç taçları birbirine yaklaşmışsa( 10-12 

yaşındaki)ağaçların sökülmesi, birer sıra atlayarak -7x7 m- yani normal dikim sistemine 

dönülmesi önerilmektedir. Normal dikimde mandarin için uygun dikim mesafeleri; 5x5 m 

veya 6x6 m; yarı sık dikim yapılacaksa 5x2.5 m veya 6x3 m’dir. Limon ve altıntop ağaçları 

daha çok büyüdükleri için normal dikimde 8 x 8 m, yarı sık dikimde ise 8x4 m 

önerilmektedir. 

 

Son yıllarda yaygın olarak kullanılan sırta dikim yöntemi özellikle toprak derinliğinin 

az veya drenajın kötü olduğu ağır topraklar için önerilen bir uygulamadır. Sırt toprağın özel 

aletlerle alınıp yükseltilmesidir. Sırta dikimde sırt yüksekliği 60-120 sıralar arası ise 6-6.5 m 

arasında değişebilmektedir. Bahçe tesisinde kullanılacak fidanlar hastalıklardan arındırılmış 

sertifikalı fidanlar olmalıdır. Dikim sırasında köklerin kıvrılmaması ve fidanların derin 

dikilmemesi çok önemlidir. Dikim için tüplü (torba veya saksıda yetiştirilmiş) fidan 

kullanılması tutma şansını arttırdığı için tercih edilmelidir.  

 

Sıra arası ve üzeri mesafeleri ayarlarken dikkat edilmesi gereken diğer bir konuda, 

sahip olduğunuz tarımsal alet ve makinelerdir. İşletmenizde bulunan alet ve makinelerin iş 

genişliklerine uygun veya katları olacak şekilde sıra arası ve üzeri mesafeyi ayarlamalıyız. 

Sıra başlarında iş makinelerimizin dönmesi için gerekli boşluk bırakılmış olmalıdır. 
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Resim 1.8:Meyve ağaçlarına verilecek sıra arası ve sıra üzeri boşluklar 

Meyve bahçesi kurarken üreticilerin kendi fidanlarını yetiştirerek zaman 

kaybetmemeleri için hazır fidan kullanmaları tavsiye edilir. Fidanların mutlaka faturalı ve 

sertifikalı olmasına, bu belgelerin ileride doğabilecek hukuki anlaşmazlıklar için 

saklanmasına gerek vardır. Fidanlarınızı mutlaka güvenilir, üretim ve satış izni olan 

üreticilerden temin ediniz. Ancak yine de fidan çoğaltmak istenirse turunçgil meyvelerinde 

kullanılabilecek çoğaltma yöntemleri Tablo 1.6’da verilmiştir.  

 
Çoğaltma Yöntemleri Anaçlar 

Göz Aşısı ( bütün turunçgillerde) 

Çelik (şadok) 

Havai Daldırma (portakal) 

 

Trifoliata 

TroyerCitrange 

Kaba limon 

Swinglecitrumelo 

Tatlı portakal 

Cleopatra mandarin 

Tablo 1.6:Turunçgil Meyve türleri çoğaltma şekilleri 
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Trifoliata Düşük Düşük Zayıf İyi İyi Yüksek 

TroyerCitrange Orta Düşük İyi İyi Orta - iyi Orta -Yüksek 

Kaba limon Düşük Orta İyi Orta Fakir Düşük 

Volkameriana Düşük Orta İyi Orta Fakir Düşük 

Swinglecitrumelo Orta Düşük Orta İyi İyi Orta -Yüksek 

Tatlı portakal Orta Yüksek Orta Orta Fakir Çok Düşük 

Cleopatra 

mandarin Yüksek Yüksek Orta İyi Orta Orta 

Tablo 1.7:Turunçgil Anaçlarının Özellikleri  

Döllenme Biyolojisi: Bir tohum içinde birden fazla embriyo (poliembriyoni) 

bulunabilmekte ve böyle bir tohum ekildiğinde genelde ana bitkinin bütün özelliklerini 

taşıyan yeni bitki meydana gelmektedir. Göbekli portakallar tohum içermediği için 
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döllenmeye ihtiyaç duymaz. Diğer portakallar da genellikle tozlayıcı çeşide gereksinim 

duymadan yeterli meyve oluşturur. Mandarin hibritlerinin çoğu (Orlando tangelo, 

Minneolatanjelo, Robinson mandarini, Nova mandarini, Osceola mandarini ve Klemantin 

mandarini) kendine uyuşmaz ve tozlayıcı çeşit ister. Satsuma grubu mandarinler ve diğer 

mandarinler genelde yabancı tozlamaya gereksinim duymaz. Limonlarda ve altıntoplarda 

tozlanmaya gerek yoktur. Buna karşın, şadok çeşitlerinin çoğu kendine uyuşmaz ve tozlayıcı 

çeşit gerektirir. Çiçeklenme döneminde tozlanma arı ile gerçekleştiği için bahçede yeterli 

sayıda arı kovanı bulundurulmalıdır. 

 

Bahçeye dikerken tozlayıcı çeşidin sayısı 1/3 ile 1/9 oranında değişebilir. Bu oran 

tozlayıcı çeşidin kalitesine göre ayarlanır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu 

tozlayıcı çeşidin asıl çeşitle uyuşmazlık göstermemesi ve aynı zamanda çiçek açmasıdır. 

Ayrıca tozlayıcı çeşit bahçe içinde düzenli olarak dağıtılmalıdır. Tozlayıcı çeşidin de 

ekonomik öneminin olmasına dikkat edilmelidir. 

 
Tozlayıcı İhtiyacı 

Portakal Mandarin 

hibritleri 

Satsuma grubu ve 

diğer mandarinler 

Limon  Altıntop Şadok 
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Tablo 1.8:Turunçgil Meyveleri tozlayıcı çeşit ihtiyaçları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Turunçgil meyvelerinin arasındaki farklılıkları ve bahçe kurulumu için hazırlık işlem 

basamaklarını gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Turunçgil meyvelerini araştırınız 

 Kaynak kitaplardan ve İnternet’ten 

turunçgil meyvelerini araştırabilirsiniz. 

 Belirlediğiniz turunçgil meyvelerinin 

tanıtıcı özelliklerini içeren bilgileri 

toplayabilirsiniz. 

 Turunçgil meyvelerinin genel 

görünümü, yaprak, gövde, çiçek ve 

meyve gibi değişik kısımlarını gösteren 

fotoğraflar seçebilirsiniz. 

 Topladığınız bilgiler ve fotoğraflarla bir 

tablo hazırlayabilirsiniz. 

 Turunçgil meyve bahçesi kurulumu için 

ön hazırlık yapınız. 

 Turunçgil meyvelerinin toprak 

özelliklerini belirleyip meyveleri 

gruplandırabilirsiniz. 

 Turunçgil meyvelerinin yetiştiriciliğini 

kısıtlayan iklim özelliklerini 

belirleyebilirsiniz. 

 Yetiştiriciliği kısıtlayan iklim elemanları 

için alınabilecek tedbirleri tespit 

etmelisiniz. 

 Toprak koşullarını iyileştirmek için 

alınabilecek tedbirleri belirleyebilirsiniz. 

 Bahçe kurulumunda seçeceğiniz sıra 

arası ve üzeri mesafeleri; toprak, iklim 

ve bakım koşullarını dikkate alarak 

bahçe planınızı yapabilirsiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    )Taban suyu probleminin olduğu yerlerde, sırta dikim yapılması tavsiye edilmez. 

 

2. (    ) Turunçgiller içerisinde soğuğa limon ve laym en dayanıklı türüdür.  

 

3. (    ) Turunçgillerde zorunlu dinlenme yoktur, hava şartlarının müsait olduğu her 

dönem büyümelerine devam ederler.  

 

4. (    )Turunçgiller güney ve kuzey yarım kürenin 40. enlemlerine kadar yetiştirilebilir. 

 

5. (    ) Turunçgiller dünyada en çok üretilen ve ticareti yapılan meyve grubunudur.  

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Ülkemizde üretilen turunçgil meyvelerinin yaklaşık………… taze olarak, 

…………………….meyve suyu sanayinde değerlendirilerek tüketilir. 

 

7. Çok geniş alana yayılmış olan  turunçgillerin ticari çeşitlerinin büyük çoğunluğu 

kaliteli bir şekilde ancak ……………………………..yetiştirilmektedir. 

 

8. Toprakta pH değerlerini ayarlamak için ……………………….ve 

………………………….kullanılır. 

 

9. Turunçgillerde ……………………., ……………………………, 

…………………………………..ve …………………………….olmak üzere 4 tip 

çiçek ve meyve dökümü görülür.  

 

10. Turunçgil yetiştiriciliğinde …………………….üzerinde hava nispi nemi 

gerekmektedir. İyi bir verim ve kalite için hava nispi neminin …………..üzerinde 

olması uygundur. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Turunçgil meyvelerini tekniğine uygun olarak dikim yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bir meyve bahçesi kurulumunda nelere dikkat edilmelidir? Araştırınız. 

 Çevrenizdeki meyve bahçesi sahiplerini ziyaret ederekbahçe kurulumunda 

karşılaştıkları sorunların neler olduğunu ve bu sorunları nasıl aştıklarını 

öğreniniz.  

 

2. BAHÇE KURULUMU 
 

2.1. Bahçenin Kurulumundan Önce Yapılacak İşlemler 
 

 Bahçe kurmayı düşündüğümüz yerde daha önce kurulu bir bahçe varsa arazi 

bahçe kurmadan önce mutlaka en az 1 yıl dinlendirilmelidir. Bu bir yıllık sürede 

çiftlik ve yeşil gübreleme yapılarak toprak desteklenmelidir.  

 Turunçgil meyvesi bahçesi kurmak istediğimizde önce bahçe kurmayı 

düşündüğümüz yerin toprak analizini yaptırmalı ve bahçe olacak yerin toprak 

özelliklerini öğrenmelisiniz. Toprak analizinde 30–60–90 cm derinliklerden 

toprak örnekleri alınmalıdır. Arazi çok büyükse parsellere ayrılarak her bir 

parselin toprak analizi ayrı ayrı yaptırılmalıdır.  

 Meteorolojik kayıtlardan bahçe kurulacak alanın geçmişe dönük (20-30 yıl gibi) 

istatistiklerine bakılarak en düşük / en yüksek sıcaklık, donlu / güneşli gün 

sayısı, ilk ve son bahar don tarihleri, yağış miktarı gibi bir takım önemli verileri 

elde etmelisiniz.  

 Elde ettiğimiz bu toprak ve iklim verilerine göre çalışmayı düşündüğünüz 

turunçgil meyve türünün çeşitlerini değerlendirmeli ve bölgeye en uygun 

olabilecek, pazar değeri yüksek çeşidi belirlemelisiniz. 

 Seçtiğimiz fidanı temin etmek için özel ve resmi fidancılık işletmeleri ile 

temasa geçmeli ve fidan teminini gerçekleştirdikten sonra arazi hazırlığına 

başlamalısınız.  

 Bölgeyehakim rüzgar varsa mutlaka rüzgar kıran tesis edilmelidir. Ancak rüzgâr 

kıran tesisinde canlı materyal kullanılacaksa bu canlı materyal ile dikmeyi 

düşündüğümüz turunçgil meyvesinin karşılıklı etkileri göz ardı edilmemelidir. 

 Bahçemizde bulunan her türlü organik veya inorganik kökenli yabancı materyal 

temizlenmelidir. Fidanlarımızın gelişmesine olumsuz etkide bulunabilecek 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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taşlar ayıklanmalıdır. Bu artıklar bitkinin gelişimini olumsuz etkileyebileceği 

gibi bir takım hastalık ve zararlılar için konukçuluk edebilirler.  

 Taban suyu problemi var fakat drenaj sistemi yoksa bu tür durumda ya arazi 

içerisine küçük kanallar açılmalı ya da arazinin dört tarafı kanalla çevrilmelidir.  

 

 

Resim 2.1:Bahçenin dikime hazırlanması 

 Taban suyu problemi varsa,drenaj  da yapılamıyorsa sırta dikim için gerekli 

ölçülerde sırtlar oluşturulmalıdır.  

 Taban taşı yakın zamanda kırılmamış ise mutlaka dip kazan kullanılmak sureti 

ile taban taşı parçalanmalıdır. 

 Toprak olabildiğince derin işlenmelidir. Eğer mümkünse bir kepçe yardımı ile 

fidanın dikileceği çukurlar alt üst edilmelidir.  

 Arazimizde sulama ve yağış sonrası suyun dengesiz dağılmaması için mutlaka 

arazinin tesviye yapılmış olmalıdır. Aksi takdirde yüksek alanlarda su 

eksikliğine bağlı olarak gelişim geriliği, su biriken alanlarda da kök çürüklüğü 

gibi bir takım olumsuzluklar ile karşılaşmak mümkündür.  

 Bölgenin toprak ve iklim özelliklerini dikkate alarak dikim şekillerinden biri 

seçilmeli ve arazi üzerinde gerekli işaretlemeler yapılmalıdır. İşaretlemelerde 

mutlaka teknik malzemelerden faydalanılmalı, çıplak gözle ölçümlerden 

kaçınılmalıdır.  

 

 

2.2. Fidan Dikim Yerlerinin İşaretlenmesi 
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Dikim çukurlarının yerleri belirlenmeli, sıralar işaretlenmeli, sıraların dik ve hatasız 

olması için pratik uygulamalardan faydalanılmalıdır. Dikim sistemini arazide uygulamak için 

önce arazinin uzun kenarı esas alınmalıdır. Arazinin kenarında bulunan bir yoldan, sulama 

kanalından, rüzgâr kıran gibi sabit yapılardan faydalanılarak paralel bir ip çekilir. Bu işlemin 

ardından çekilen ipin uç kısmından dik bir şekilde esas alacağımız ikinci ip çekilir. Dikliği, 

6-8-10 metrede bir işaretlenmiş iple kontrol etmek gerekir. Uzun kenara çekilen ipin 8 

metreyi gösteren noktasıyla, arazinin kısa kenarına çekilen ipin 6.metreyi gösteren noktası 

arasında çaprazlamasına yapılacak bir ölçümde 10 metrelik uzaklık olmalıdır. Böylece her 

iki kılavuz hattının da dik olduğu tespit edilmiş olur. Daha sonra uygulanacak dikim şekli ve 

aralığı, bu mesafelere göre ayarlanmış ip, metre ve işaretleme çubukları vasıtasıyla fidan 

yerleri işaretlenir. Bundan sonra da dikim tahtası ile üçleme işaretlenir. Fidanların dikiminde 

sıra araları ve sıra üzerlerinin dik ve doğru olmasına özen gösterilmezse ilerleyen zaman 

içerisinde bahçe bakımı esnasında bir takım sorunlarla karşılaşılabilir. 

 

Resim 2.2: Meyve bahçesi dikim şekilleri 

Dikim yerlerinin işaretlenmesinde çelik tel, küçük baklalı zincir ve ip kullanılabilir. 

Küçük çaplı bağlarda ip kullanılarak işaretlemek mümkünse de alan genişledikçe ip 
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esneyeceği için sıralar düzgün çıkmayabilir. Bunların üzerinde sıra arası ve üzeri mesafeler 

boya, bez veya renkli tel ile işaretlenmelidir. Sıraların oluşturulmasında dikkat edilecek en 

önemli konulardan biri de sıra başlarında traktörün dönebileceği kadar boşluk bırakılmasıdır. 

Traktörün ve kullanılacak ekipmanların büyüklüğüne göre bu alan en az 5-6 m olmalıdır. 

Ayrıca sıralar komşu tarladan sıra arası mesafenin en az yarısı kadar uzakta olmalıdır. 

Sıraların uzunluğu daha sonra yapılacak hasat ve kültürel işlemlerde sıkıntı yaratmaması için 

100 metreyi geçmemelidir. 

 

Resim 2.3: Meyve bahçesi kurulumunda dik çıkma işlemi 

İşaretleme ile yer tespiti yapıldıktan sonra dikim çukurları açılır. Çukurların açılması 

sırasında toprak ıslak olmamalıdır yoksa çukurun etrafında sert tabakalar meydana gelir. Bu 

yüzden dikim çukurları açılırken toprak tam tavında olmalıdır.  İşgücünden tasarruf etmek ve 

dikim çukurlarının bir örnek olmasını sağlamak adına dikim çukurlarının açılması için burgu 

kullanılmasında fayda vardır. Yeni kurulacak bir turunçgil bahçesinde, fidan yerleri 

işaretlendikten ve üçleme işaretlemesi yapıldıktan sonra verimli ve bir örnek profile sahip 

topraklarda yaklaşık 60 santimetre derinlikte çukurlar açılır. Fakir zayıf ve değişken profile 

sahip topraklarda çukur ebatları artırılır. 

 

Resim 2.4: Dikim tahtası kullanımı 
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Resim 2.5: Fidan dikim çukuru açma yöntemleri 

2.3. Fidanlarda Dikim Öncesi İşlemler 
 

2.3.1. Hendekleme 
 

Turunçgil meyve ağacı fidanları çıplak köklü olarak üretilip satılmazlar. Bu yüzden 

bunların bahçe tesisinde hendeklemeden bahsedilmez. Bu fidanların üretimin ilk 

aşamasından son aşamasına kadar saksı veya poşetlerde üretimleri gerçekleştirilirler. 

 

2.3.2. Dikim Tuvaleti 
 

Fidanlar dikim için saksılarından veya poşetlerinden çıkartıldıklarında eğer kökler alt 

kısımda yoğunlaşmış ise bunların dikimden önce topraklı kısım üç yönden tıraş edilerek 

yumak hâline gelmiş köklerin yayılacak şekilde gelişimi teşvik edilmelidir. 

 

Resim 2.6:Dikim öncesi yumak hâline gelmiş köklerin tıraşlanması 

2.3.3. Fidanları İlaçlı Suda Bekletme 
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Fidanların hastalık ve zararlılarla bulaşık olma riskine karşı hazırlanmış olan ilaçlı su 

içerisinde bırakılmalıdır. Bu kök, etrafındaki hastalık ve zararlı etmenlerini etkisiz hâle 

getireceği gibi fidanlardaki su kayıplarını da en aza indirmiş olacaktır. 

 

2.4. Fidan Dikimi 
 

Fidanlar, sonbahar ve ilkbahar dikimi olmak üzere iki dönemde dikilebilir. Kış 

soğuklarının sorun olabileceği yerlerde (Ege ve Doğu Akdeniz gibi) ilkbahar dikimi tercih 

edilebilir. Akdeniz Bölgesi’nde sonbahar dikimi daha elverişli görünmektedir. Sonbahar 

dikimi tercih edildiğinde fidanların dikimi sonrası kış yağışları başlayacağından fidan 

kayıpları en az seviyede olacağından ve tutma oranı yükseleceğinden daha güvenli olarak 

kabul edilebilir. Sonbaharda dikilen fidanlar takip eden ilkbaharla birlikte daha kuvvetli ve 

sağlıklı bir gelişme gösterir. 

 

Fidanlar dikilmeden önce çukura konacak harç hazırlanmalıdır. Bu amaç için iki kürek 

iyi yanmış çiftlik gübresi ve 200 g 3×15 gübresi kullanılabilir. Bu malzemeler açılan 

çukurun yanında toprak üstüne atılır ve yeterli miktarda yüzey toprağı ile karıştırılır. 

Çukurun içine bu karışımdan fidanın konacağı düzeye kadar doldurulur. 

Üçleme tahtasından yararlanılarak dikim tahtası vasıtasıyla fidan topraklı olarak 

çukurun ortasına gelecek şekilde yerleştirilir. Plastik tüp içerisinde getirilen fidanlar bir gün 

önce sulanmalıdır.  Plastik torba iki taraftan kesilerek uzaklaştırılır. Fidanın kökleri kontrol 

edilir. Oluşan kazık kök dipte gelişmiş ve kıvrılmış ise bu kısım kesilerek uzaklaştırılır. 

Fidanların kök ve gövdesinde kullanılacak çakı, makas gibi tüm kesicilerin kullanmadan 

önce %2’lik sodyum hipoklorit çözeltisi içerisine batırılarak sterilizasyonu gereklidir. 

Özellikle genç bahçelerde kesinlikle arınık edilmiş aletler kullanılmalıdır çünkü exocortis ve 

cachexia hastalıkları aşı gözleri ve kesici aletlerle taşınmaktadır.  Köklerin temizlenmesinden 

sonra dikim yapılır. Dikim,  toprak tavlı iken yapılmalıdır. Toprak-gübre karışımı ile çukur 

belirli bir seviyeye kadar doldurulup bastırılır. Bastırılmadan fidan dikilirse fidana can suyu 

verildiğinde toprak fidanla birlikte çökme yapacaktır. Böylece birkaç yıl geçmeden özellikle 

de limonlarda kök boğazında ve gövdede zamk hastalığı görülmeye başlayacaktır. 

 

Dikim sırasında bölgede hakim rüzgar varsa, bu hakim rüzgara doğru hafif fidanı yatık 

ve aşı noktasının hakim rüzgarın ters yönünde dikmek gerekir. 

 

Dikimden sonra bahçeye hemen can suyu verilmelidir. Bunun ardından toprağın 

kuruması beklenmeden bir su daha verilir. Birinci sulama toprağa fidanın yerleşmesine 

hizmet eder. Esas su ikinci sulamada verilendir. Bir turunçgil fidanı kesinlikle derine 

dikilmemelidir.  Çökme payı hesap edilmelidir. Dikim yeri hazırlanırken sırt yapılması 

istenir. Sırt 50 cm yüksekliğinde olur. Kök çevresi havalanır ve fazla su drene olur. Bu sırt 

zamanla da yok olur. Ama fidanın genç dönemleri için yararlı ve geçerlidir. Yağmur 

sularının kökte birikmesi engellenir. Bir turunçgil fidanı kesinlikle derin dikilmemelidir. 

Özellikle kök boğazının toprak seviyesinin altında kalmamasına özen gösterilmelidir. Çünkü 

fidan dikildikten sonra yapılan sulama ile toprak sıkışarak aşağı doğru çöker. Bu nedenle 

fidanların dikimi yapılırken kök boğazı bölgesi toprak seviyesinden 3-4 parmak yüksekte  

(çökme payı hesap edilerek) dikilmelidir. 
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Resim 2.7: Fidanın dikimi aşamaları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Turunçgil meyve bahçe kurulumu için aşağıdaki işlem basamaklarını gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Fidanları dikime hazırlayınız. 

 Yetiştiricilik yapmayı düşündüğünüz 

yerin iklim ve toprak koşullarına uygun 

tür ve çeşidi seçebilirsiniz. 

 Seçtiğiniz tür ve çeşidi yetiştiren 

profesyonel ve belgeli üreticilerden 

fidanı temin etmelisiniz. 

 Fidanlarınızı uygun şekilde nakliyesini 

gerçekleştirmelisiniz. 

 Fidanlarınız hemen dikemeyecek iseniz 

hendekleme yapmalıveya uygun soğuk 

hava deposunda dikime kadar 

saklayabilirsiniz. 

 Dikim öncesi fidanlarınızındikim 

tuvaletini gerçekleştirip ilaçlı preparata 

daldırabilirsiniz. 

 Arazide işaretlemeleri yapınız ve fidan 

dikim çukurlarını açınız. 

 Bölgenizin iklim ve toprak koşullarına 

uygun olarak dikim mesafelerini ve 

şeklini belirleyiniz. 

 Arazinizde seçtiğiniz dikim şekline ve 

mesafeye göre işaretlemeleri 

yapabilirsiniz. 

 İşaretlemeden sonra seçeceğiniz yolla 

dikim çukurlarınız açmalısınız. 

 Dikim çukurlarını açarken dikim tahtası 

kullanabilirsiniz. 

 Çukurlar en az köklerin rahatça sığacağı 

genişlik ve derinlikte olmalıdır, 

unutmamalısınız. 

 Fidanları dikiniz. 

 Toprak analiz sonucuna göre dikim 

harcını hazırlayabilirsiniz. 

 Dikim harcı, dikim tahtasını kullanarak 

fidanınızı dikebilirsiniz. 

 Fidanınızı dikerken hakim rüzgarı 

dikkate almayı unutmamalısınız. 

 Dikimden hemen sonra sulama yalağını 

yapıp, can suyunu vermelisiniz. 

 Fidanın dik büyümesi için fidanınızı 

diktiğiniz hereğe 8 şeklinde 

bağlayabilirsiniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Taban taşını kırmak için kullanılan makineye dip kazan denir. 

 

2. (    ) Turunçgil fidanları torbalı ve saksılı olarak üretildikleri için hendekleme işlemi 

yapılmaz. 

 

3. (    ) Turunçgil fidanının dikim tuvaleti her zaman yapılması gerekli bir işlem değildir. 

 

4. (    ) Dikim çukurunu açarken en az köklerin rahatça sığacağı genişlik ve derinliği esas 

almalıyız. 

 

5. (    ) Fidanları dikerken aşı noktası açıkta bırakılmamalıdır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Dikimden sonra kök ve toprak arasındaki boşlukları doldurmak ve fidanın tutmasını 

sağlamak için …………………………verilmelidir. 

 

7. Fidanın işaretlediğimiz yere doğru şekilde dikilmesi için 

…………………………….faydalanırız. 

 

8. Toprak analizinde ……-…..-……..cm derinliklerden toprak örnekleri alınmalıdır. 

 

9. Sıraların uzunluğu daha sonra yapılacak hasat ve kültürel işlemlerde sıkıntı 

yaratmaması için ……….metreyi geçmemelidir.  

 

10. Bahçelerde şiddetli hakim rüzgarın etkisini kırmak için kurulacak olan rüzgâr 

kıranların tesisinde…………………ve ………………………materyalden 

faydalanılabilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Bir bahçeye limon fidanı dikiniz. 

 

 Limon fidanı dikimi 

 Malzemeler 

o Kürek 

o Bel 

o Kazma 

o Dikim harcı 

o Herek 

o İp 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında limon dikimi dikmek için aşağıda listelenen davranışlardan 

kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti 

koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kök gelişimine uygun dikim çukurunu açtınız mı?   

2. Dikim harcını hazırladığınız mı?   

3. Dikim harcını hazırlarken toprak analiz sonucunu dikkate aldınız mı?   

4. Dikim tahtası kullanarak fidanı diktiniz mi?   
5. Fidanın dibini doldurduktan sonra sıkıştırıp sulama yalağını yaptınız 

mı? 
  

6. Can suyunu verdiniz mi?    

7. Hereği dikip fidanınızı sabitlediniz mi?   
 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Turunçgil meyvelerinde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak bakım 

işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Turunçgil meyvelerinde bol ve kaliteli meyve alınabilmesi için yapılması 

gerekli bakım işlerini araştırınız. 

 Bakımın ne zaman yapılacağını belirleyiniz. 

 Tespit ettiğiniz bakım işleri ve zamanlarına göre turunçgillerde yıllık iş planı 

oluşturunuz. 

 

3. TURUNÇGİL MEYVELERİNDE BAKIM 

İŞLERİ 
 

Turunçgil meyvelerinde yüksek kalitede ve bol verim elde etmek için yıllık bakım 

işlemlerini zamanında ve düzenli olarak yapmak gerekir. Aksi takdirde yapılmayan veya 

geciken uygulamalardan ürünün istenilen miktar ve kalitede olmasını beklemek yanlış 

olacaktır. Bu uygulamalardan bazıları meyve türleri için kaçınılmazken diğerleri için gerekli 

olamayabilir. Bakım işlemlerini belirlerken ve uygularken mutlaka bölgenin toprak ve iklim 

koşullarına, elimizde alet ve makinelerin varlığına, işgücü varlığına ve işin ekonomikliğine 

dikkat etmek gerekir.  

 

3.1. Toprak İşleme 
 

Toprak işleme konusunda turunçgillerde olağanüstü hatalar yapılmaktadır. Genellikle 

üreticiler fayda sağlayalım derken pek çok zararı beraberinde getiren yanlış uygulamalar 

yapmaktadır.  

 

Turunçgillerde toprak işlemenin tek amacı, mekanik olarak yabancı ot mücadelesi ile 

yabancı otların ağaçlarla besin maddesi ve su rekabetini önlemektir. Bu, toprağın 

havalandırılması anlamına gelmez. 

 

Kökleri havalandırmak için toprağı işlemekfayda sağlamayacaktır. Turunçgillerin 

etkili kök derinliği 30–90 santimetredir. Pulluk en fazla 20 santimetre civarında bir derinliğe 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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batar. Derin sürümle bile köklere ulaşılamaz. Yani diğer bitkilerdeki gibi bir toprak işleme 

söz konusu değildir. Eğer turunçgil bahçesinin toprağının havalanması iyi değilse kökler 

yüzeye doğru gider ve böyle bahçelerde toprak işlenirse kökler yaralanır. Köklerin 

yaralanması hem ağacın beslenmesini olumsuz yönde etkiler hem de kök çürüklüğü gibi bir 

takım hastalıkların bulaşması için ortam hazırlar.  

 

Özellikle ağır topraklı bahçelerde sürüm çok sakıncalıdır. Çünkü sürümlerle toprakta 

sıkışma ve taban taşı oluşumu söz konusudur. Ağır pulluk ve traktörlerle toprak işlemek 

yanlıştır. İşlenmeyen (Pulluk ve traktör girmeyen) parsellerde verim % 30 daha fazladır.  

 

Mekanik yabancı ot mücadelesi için toprak işleme, turunçgillerde istenmez ve tavsiye 

edilmez. Eğer toprağı işleyerek yabancı ot mücadelesi yapılacaksa oldukça yüzlek ve hafif 

aletler kullanarak az sayıda sürüm yapılmalıdır. Turunçgil bahçesine ne kadar az traktör 

girerse o kadar iyidir. Çünkü zamanla toprakta sıkışma gözlenir. Toprak sıkışması köklerin 

havalanmasını olumsuzlaştıracağından verimliliği doğrudan etkiler. Yalnız toprak işlemede 

değil hasat için dahi bahçe içerisinde traktör rasgele yerden geçirilmemelidir. Mümkünse 

aynı izi takip ederek bahçe toprağının genelinin sıkışmasına mani olunmalıdır. Çünkü toprak 

sıkışması verimi % 30 etkiler.  

 

Toprağın işlenmemesi yeğlenir fakat yabancı ot kontrolünün sağlanması da 

gerekmektedir. Toprağı işlemeksizin yabancı ot kontrolü kimyasal maddeler kullanılarak 

yapılabilir. Sürekli ot öldürücü ilaçlar kullanılarak bahçe içerisindeki yabancı otlar sorun 

olmaktan çıkarılabilir. Fakat ot öldürücüler, tüm kimyasal maddelerde olduğu gibi sürekli 

değişim içerisindedir ve toprakta parçalanması ile kalıntı bırakması söz konusudur. Bu 

durum çevre kirliliği bakımından arzu edilmeyen bir durumdur. Bütün bu bilgiler ışığında 

yapılabiliyorsa turunçgil bahçelerinde toprağı hiç işlememek gerekir yoksa olabildiğince 

seyrek aralıklarla, olabildiğince yüzeysel ve hafif araç-gereçlerle (örneğin, çapa makinesi) 

bahçe toprağını işlemek en iyisidir. 

 

Resim 3.1: Meyve bahçesinde toprak işleme 

3.2. Gübreleme 
 

Yapılan araştırmalar, gübrelemenin verim artışındaki payının %50’nin üzerinde 

olduğunu göstermiştir. Meyve ağaçları üzerinde yapılan çok sayıdaki gübreleme denemeleri; 

gübreleme ile ürünün miktar ve kalitesinin önemli ölçüde yükseltilebileceğini, ağaçların 

hastalık ve zararlılara dayanıklılıklarının artırılabileceğini ispatlamıştır. Turunçgiller, 

yaprağını dökmeyen meyve türlerindendir. Bu nedenle bütün yıl boyunca topraktan besin 
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maddesi kaldırırl. Yüzlek bir kök sistemine sahiptir. Kök sistemlerindeki saçak kökler çok 

azdır. Topraktaki besin maddelerini absorbe etme kapasiteleri oldukça düşüktür. 

Turunçgillerde en çok noksanlığı görülen makro besin maddeleri Azot (N), Fosfor (P) ve 

Potasyum (K); mikro besin maddeleri ise Çinko (Zn), Mangan (Mn) ve Demir (Fe)’dir.  

 

Turunçgil meyvelerinin herhangi birinin gübrelemesi için kesin değerler vermek 

oldukça zordur ve ağaçların gübrelenmesi konusunda her ülke kendi koşullarına göre 

önerilerde bulunmakta ve bu nedenle önerilerde çok fazla farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

Ağaçlara verilen gübre miktarlarını belirlemenin en iyi yolu, yaprak ve toprak analizleri 

yaptırmaktır. Ağaçlara verilecek gübre miktarını; çeşit, toprağın yapısı, daha önce uygulanan 

gübreleme programı, ağacın yaşı ve büyüklüğü ile birlikte verim durumu gibi birçok faktör 

etkilemektedir. 

 

Resim 3.2: Genel olarak besin maddesi noksanlık belirtileri ve meydana geldiği yerler 

Organik maddenin, bitki besin elementleri ve özellikle azot yönünden topraktaki etkisi 

büyüktür. Bunun yanında toprakların fiziksel ve biyolojik özelliklerine yaptığı katkı  

önemlidir. Organik maddenin ayrışması sonucu ortaya çıkan karbondioksit ve organik 

asitler, toprakta bulunan besin maddelerinin bitkiler tarafından alınabilir hâle dönüşmesini 

sağlar. Ayrıca toprak ısısını bitki gelişmesi açısından daha uygun bir düzeyde tutar, ağır 

bünyeli toprakların havalanmasını ve kolay işlenmesini sağlar. Havalanmanın etkisi ile 

bitkilerin kök sistemi iyi gelişir. Topraklardaki mikroorganizmaların çoğalma ve aktiviteleri 

için gerekli olan besin, nem, reaksiyon ve havalandırma gibi faktörleri uygun duruma getirir. 

Toprağa, bitkiye ve mikroorganizmalara, mineral gübrelerden daha az yabancı olması 

nedeniyle bitkilerin hastalık ve zararlılara olan dayanıklılığını artırarak ürünün kalitesini 

yükseltir. 
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Resim 3.3: Ağaçları gübreleme yöntemleri 

 

Resim 3.4: Toprak pH’ının besin madde alımı üzerine etkileri  

pH değerleri gübrelemede önemli bir konudur. Gübrelerin bitkiler tarafından 

alınabilmesi tamamen uygun pH aralıklarında istenilen seviyelerde gerçeklememektedir. 

Aksi takdirde verilen elementler reaksiyona girerek bağlanır ve bitkiye fayda sağlamaz. 

Bazik topraklara kükürt, asidik topraklara kireç ilave edilmelidir.  

 

Turunçgillerde bazı makro ve mikro besin maddelerinin eksiklikliklerinin oluşmasını 

engellemek amacıyla her koşulda uygulanabilecek bir gübreleme programının 

hazırlanmasına olanak yoktur. Turunçgillerde, diğer meyve türlerinde olduğu gibi 

uygulanacak gübre miktar ve cinslerinin belirlenmesindeki en iyi yol yaprak ve toprak 

analizlerinin yaptırılmasıdır. Bu hususta gerekli bilgi ve yardım için Tarım Bakanlığına bağlı 

enstitülere ve üniversitelere başvurulabilir. Bitkilerin gübreleme ile toprağa verilen besin 

maddelerinden en iyi şekilde yararlanmaları, bu besin maddelerinin uygun metotlarla toprağa 

verilmelerine bağlıdır. Diğer meyve türlerinde olduğu gibi turunçgillerde de gübreler; toprak 

yüzeyine serpme, toprak içerisine gömme ve yapraktan uygulama şeklinde verilmektedir. 

Azotlu gübreler, toprak yüzeyine serpme şeklinde uygulanırken fosfor ve potasyumlu 

gübrelerin mutlaka ağaçların taç izdüşümlerine açılan hendek veya çukurlara gömülmeleri 

gereklidir. 
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3.3. Budama 
 

Turunçgillerde budama aslında bir temizliktir. Hasta, yaşlı, kuru ve obur dallar alınır. 

Tacın içinin havalanması ve güneş görmesi esas kabul edilir. Bunun ötesinde bir amaç ile 

budama yapılması söz konusu değildir. 

 

Turunçgil ağaçları şu amaçla budanır: 

 

 Ağaçları yönetilebilir ve belirlenen boyutlarda tutmak için,  

 Hasat ve bakım işlerini kolaylaştırmak için,  

 Tacın içine ışık girmesini sağlamak için, 

 Ana dallarının kalabalığını önlemek ve karışıklık çıkartanları yok etmek için, 

 Obur dalları gelişmeden ve baskın hâle gelmeden önce kısaltmak veya 

çıkartmak için,  

 Ağaçların altında hava sirkülâsyonuna ve çalışanların işlerini kolaylaştırmak 

(etek budama)için, 

 Çiçek kalitesinin artırılmasını sağlamak için, 

 Meyve büyüklüğü ve verimini artırmak için, 

 Dallarda sürtünme nedeniyle meydana gelen meyve zararını önlemek içindir. 

 

3.3.1.Şekil Budaması 
 

Şekil budaması genç fidan ve ağaçlarda yapılan budamadır. Ağaçlara verilebilecek 

şekiller doruk dallı veya değişik doruk dallı şekilleridir. Burada amaç ağaca doğal taç 

gelişimi içinde dallarını oluşturmasını sağlamak ve büyümesine yardımcı olmaktır. Amaç 

sağlam yapılı, dengeli ve yenilenen bir taç oluşturmaktır. 

 

Şekil budamasında 60 cm’den birinci taç alınır. Sonra aynı noktadan çıkmayan, 

oldukça eşit dağılımlı, en iyi gelişen 3 dal seçilerek 25 cm’den kesilir. Böylece ikinci taca 

yönlendirilmiş olur. Bunlardan çıkan sürgünlerde 25 cm olunca kesilir. Kesim, kesim yeri 

yuvarlaklaşınca yapılır. Ana çatı dalı üzerinden çıkan güçlü sürgünlere izin verilmez. Bunlar 

daha inceyken kesilip atılmalıdır. İkinci ve üçüncü dal üzerindeki güçlü dalların bırakılması 

lazımdır. 
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Resim 3.4: Turunçgil fidanlarına şekil verilmesi 

Mandarinler, özellikle de Satsuma çeşidi gençken çok dağınık taçlıdır. Sürgünleri 

kırbaç gibi uzar. Bunları kesmek yanlıştır. Fidanın bu uzayan dallarında ilk çiçek 

tomurcukları oluşur. Bir fidanda böyle 6-7 dal olur. Çiçek tomurcuğu oluşumu için dalların 

bükümü istenir. Kesim yapılırsa alınacak ilk ürün kaybedilir. Obur dal oluşumuna yol 

açılmış olur. Limonlarda da bu hususa dikkat edilmelidir. Limon hariç, fidanların 

gövdesinden ve ana çatı dallarından çıkan sürgünler haricinde hiçbir dal kesilmemelidir. 

Çünkü sürgünler taç içini kalabalıklaştırır. Havalanmayı engeller. Hepsi fotosentez yüzeyi ve 

meyve oluşumu için faydalıdır. Bazen genç bahçelerde ilk dönemlerde güçlü büyüyen 

dallarda -limon hariç- güneşle temas ettiğinde meyve gözü oluşumu söz konusudur. 

 

Bu dallar zamanla bükülür ve meyve dalı hâline gelir. Hâlbuki kesim yapılırsa ağacın 

dengesi bozularak güçlü sürgünler meydana gelmesi ve ağacın sadece yeşil aksam 

oluşturması teşvik edilmiş olur. 

 

3.3.2.Ürün Budaması 
 

Verim çağına gelmiş ağaçlarda kesinlikle şekil verme amacıyla budama yapılmaz. 

Limonların özel durumlarından ötürü limon haricinde kalan turunçgillerde verimlilik 

budaması yapılırken sadece kuruyan, hastalıklı, obur nitelikli ve birbirine rakip olan dallar 

kesilip atılır. Bu işlemler erken yapılırsa yaralar da o denli çabuk iyileşir ve ağaç iyi büyür. 

Bütünüyle budama bir temizlik işlemidir. Bundan fazlası değildir. Yukarıda bahsedilen 

dallar haricindeki dalları verim budaması altında kesmek, ağaca zarar vermekle kalmayıp 

ağacın verimliliğinin ön şartı olan dengenin de bozulmasına yol açar. Limonlardaysa tepe 

tomurcuğu baskınlığı diğer türlerden çok daha fazladır. Limon sürgünleri yan dal vermeme 

ve dik büyüme eğilimindedir. Çiçek tomurcuğu oluşumu için yan dal gerektiğinden tepe 

tomurcuğu baskınlığı kaldırılmalıdır.  İyi bir limon yetiştiriciliği için dallar mutlaka her yıl 

budanmalıdır. Bu amaçla limonlarda her yıl sürgünlerde uç alma budaması yapılmalıdır. 

Limon sürgünlerinde tepe tomurcuğu baskınlığını gidermek için yapılacak uç alma 

budamasında kesim şiddetine çok dikkat edilmelidir. Çok kısa kesim yapılırsa amaca 

ulaşamayız. Yani çok sert budanırsa kuvvetli sürgün gelişimi meydana gelerek yoğun obur 

dal oluşumuna yol açılmış olur. Uç alma sonrası sürgünlerin haddinden fazla uzun 

bırakılması hâlinde sürgünün yukarı kısımlarında meyve tutumu gözlenirken orta ve dip 
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kısımlarında meyve tutumu gerçekleşmez, boşluklar oluşur. Öyle bir kesim yapılmalıdır ki 

en fazla yan dal oluşsun ve sürgün üzerinde boşluk kalmasın. Bunun için sürgünün uç 

kısmından, yaklaşık sürgün boyunun üçte biri kadar bir kesim yapılmalıdır. 

 

Turunçgillerde genel bir kural olarak şu söylenebilir: Bir ağacın tacının içi meyve 

tutmuyorsa o ağaç verimli değildir. Verimlilik budaması ile taç içinde görevini tamamlamış, 

kuru, hastalıklı, verimsiz ve ağacı sömüren obur dalların uzaklaştırılması sağlanır. Bu 

işlemde yegâne amaç ağaç tacı içerisinde sürgün oluşturup meyve almaktır. Bahsedilen 

dalların haricinde yapılan kesimler ağacın verimliliğini ortadan kaldırmaya hizmet eder. 

Limonlarda kuru, hastalıklı ve obur dalların uzaklaştırılmasının yanında uç alma budaması 

yapılır. Turunçgillerin budanması bahsi temelde bundan ibarettir. Verimlilik budamasında 

yapılan en büyük hatalardan biri de havalanma sağlamak kaygısıyla etek dalların 

kesilmesidir. Eğer dikim aralığı doğru verilmediyse ağacın içi kuru dallarla dolar. Bir 

turunçgil ağacının veriminin neredeyse yarısı etek dallarında meydana gelir. Bu sebeple etek 

dallar kesinlikle kesilmemelidir. 

 

3.3.3.Gençleştirme Budaması 
 

Verimlilik turunçgillerde sürgün oluşturmayla doğru orantılıdır. Bu sürgünlerin 

dengeli gelişen ve meyve tomurcuğu oluşturan sürgünler olması gerekir. İlkbaharda 

turunçgillerde hem sürgün hem meyve oluşumu söz konusudur. Turunçgiller belli bir yaştan 

sonra yeterli yeni sürgün veremez hâle gelir ve verim düşer. Bu durum azot/karbon dengesi 

ile ilişkilidir. Tam verim çağındaki genç ağaçlarda bu oran istenen seviyedeyken yaşlılıkla 

beraber verimsizliğe sebep olacak şekilde değişir. Gençleştirme budaması ile yaşlılıkla 

birlikte verimliliğin aleyhine gelişen durumu düzeltmeye çalışırız. Turunçgiller büyük, kalın 

kesimlere elverişli değildir. Hatta bazı türlerde çok kalın kesimlere tepki olarak ölüm 

görülür. Örneğin, Yafa portakalında geriye doğru ölüm gözlenir. Sonra geniş yaraların 

kapanması geç ve zor olacağından bu yaralar, bazı mantar hastalıklarına ve diğer hastalıklara 

zemin hazırlayacaktır. Bu yüzden gençleştirme budaması yapılırken dikkat edilecek ilk husus 

kalın dal kesmemektir. 4-5 santimetre çapından daha kalın dal kesilmez. Pratik olarak baş ve 

işaret parmağı birleştirildiğinde oluşan daireden daha kalın olan dalların kesilmemesi 

gerekir. Bu şekilde kesim yapıldığında ağacın iskeleti ortaya çıkar. Bu ağacı dış etkilerden 

korumamız gerekir.  Gençleştirme budamasını ilkbahardan önce -sürgünlerin oluşmasından 

önce- kıştan çıkarken beyaz badana boyasıyla boyarız. Böylece ağacı güneşten korumuş 

oluruz. Aksi takdirde güneş yanıklığı sebebiyle ağaçların ölüme varan zararlar görmesi söz 

konusudur. Budamayı takip eden zaman içerisinde sürgün oluşumu ile beraber ağacın taç içi 

dolar. 

 

3.3.4.Etek Budaması 
 

Etek budama, yere değen ana dalların ve sürgünlerin kaldırılmasıdır. Bu hasat 

sonrasında mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Valencia ve yaz göbekli portakalları 

iki ürünü birden ağaç üzerinde taşıdıklarından (yediveren diye tabir edilen), etek budama  bu 

türlerde çok zordur. Yediveren çeşitler etek budama yapıldığı zaman, bir kısım ürün kaybı 

kaçınılmazdır. Meyve tutumundan sonraki dönem, etek budama muhtemelen en iyi 

seçenektir. 
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Yetişkin ağaçlar en az 75cm yüksekliğinde etek budamasına tabi tutulmalıdır. Bu, 

meyve geliştiğinde dalların aşağıya doğru eğilmesine izin verir. Makineli etek budama hızlı 

ve kolaydır. 

 

Etek budama aşağıdaki avantajları sağlar: 

 

 Ağaçların altında daha iyi hava hareketi, 

 Ağaçların altında herbisit ve gübre kullanım kolaylığı, 

 Toprak kaynaklı bazı hastalık zararlıların ağaca ulaşımında azalma, 

 Mini sprinklerin düzgün çalışması ve mini yağmurlama ve damlatıcıların 

kontrol kolaylığı, 

 Yağmur ya da sulama yolu ile taca ulaşan toprak kaynaklı mantarların 

engellenmesi, 

 Hasat sırasında rahat çalışma, 

 Kirli meyve oluşumunu engeller, 

 Bazı ihracat pazarları için, pazarlama protokolünün bir parçası olarak gerekli bir 

uygulamadır. 

 

3.3.5.Budama Zamanları  
 

Budama zamanları limon hariç diğer bütün turunçgiller için kış aylarıdır. Verimlilik 

budaması -hastalıklı, kuru ve obur dalların kesimi- kış aylarında büyüme durunca temizlik 

şeklinde yapılır. Limonlarda ise uç alma budamasının zamanı çok dikkatli seçilmelidir. 

Limon üretimini tehdit eden Uçkurutan hastalığı ağaçta oluşan yaralardan bulaşır. Bu 

sebeple Uçkurutan Hastalığının bulaşma riskinin en düşük olduğu zamanda uç alma 

budaması yapılmalıdır. 

 

Uçkurutan hastalığının etmeni, hava sıcaklığının 30 derece ve üzerinde seyrettiği 

dönemde etkili değildir. Dolayısıyla hava sıcaklığının 30 derece üzerinde bulunduğu 

dönemlerde bulaşma riski en düşük seviyededir. Limon yetiştiriciliği yapılan bölgeler 

dikkate alındığında hava sıcaklığının 30 derece üzerinde seyrettiği oldukça uzun bir dönem 

söz konusudur. Ama bu bilgiden yola çıkarak limonlarda uç alma budamasının yaz aylarında 

yapılabileceği fikrine kapılmak yanlıştır. Çünkü uç alma budamasının temel amacı 

sürgünlerde yan dal oluşumunu teşvik etmektir. Eğer temmuz-ağustos gibi yaz aylarında uç 

alma budaması yapılırsa, takip eden süreçte ve sonbahar boyunca yeni sürgün oluşumu 

meydana gelecektir. Bu yeni ve taze sürgünler henüz pişkinleşmeden kış aylarına 

girileceğinden soğuk havalarda zarar görmeleri söz konusudur. Ayrıca bu yeni ve taze 

sürgünler rüzgâr sebebiyle kırılarak zarar görürler. Kırılan taze sürgünlerde oluşan 

yaralardan uçkurutan hastalığı bulaşma riski çok yüksektir. Bütün bu bilgiler ışığında uç 

alma budamasını, uçkurutan hastalığı bulaşma riskinin en düşük olduğu ve yapılan 

kesimlerden sonra gözlerin uyanmayacağı bir zaman diliminde yapmak gerekmektedir.  İşte 

bu iki hususu da karşılayacak doğru uç alma zamanı ekim ayının ortası ile kasım ayı başları 

olarak tarif edilebilir. Bu dönemde limonlarda uç alma budaması yapıldığında hem 

Uçkurutan hastalığı bulaşmasına karşı bahçe sağlama alınmış, hem de sürgün faaliyeti 



 

 39 

başlamadan hemen kışa girilmiş olur. Böylece güvenli bir kış geçirilir ve ilkbaharla birlikte 

yeni sezonun meyvelerini verecek olan dallar güvenle ve sağlıklı bir şekilde gelişirler.  

 

Turunçgillerde çiçek tomurcuğunun oluşmaya başladığı zaman ocak ayıdır. Eğer 

limonlarda sonbaharda uç alma budaması yapılmayarak kışın derim sonrası budama yapılırsa 

ertesi yılın ürünüde heba edilmiş olur. Çünkü meyve gözüne dönüşen gözler uçta 

oluşacağından budamayla bunlar kesilip atılmış olur. 

 

3.3.6.Budama Sırasında Dikkat Edilecek Konular 
 

Budama sırasında dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır: 

 

 Sadece düzgün sterilize testereler ve budama makası kullanın. ½ oranında 

çamaşır suyu karışımı püskürtülerek veya ekipman karışıma daldırılarak 

sterilizasyon yapılır.  

 Kullandıktan sonra paslanmayı ve korozyonu önlemek için aletler yağlanır. 

 Kesiklerin toprakla kirlenmesini önlenmelidir. 

 Yeni sürgünler yaprak zararlıları ve patojenlerden korunmalıdır. 

 Güneş yanığı gibi ciddi kabuk zararlanmalarına neden olacak şekilde ağaçlarda 

dal çıkartılmamalıdır. Eğer güneş yanığı riski varsa gövde ve dallar 

badanalanmalıdır.  

 Mekanik testereleri ve bütün makineleri kullanırken herkesin iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimi şartlarına uygun olduğundan emin olunmalıdır(Hatalı 

kullanılırlarsa mekanik testereler ve budamaekipmanları çok tehlikeli olabilir.). 

 

3.4. Sulama 
 

Yağışların yetersiz olduğu dönemlerde, kültür bitkilerinin su ihtiyacı sulama yapılarak 

karşılanmaktadır. Ülkemizde turunçgil yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı Akdeniz ve 

Ege Bölgeleri’nde, Akdeniz iklimi hâkimdir ve genellikle nisan ayından sonra yağışlar 

kesilir veya yetersiz olur. Bu yağışsız dönem, ekim ayı ortalarına veya kasım ayına kadar 

devam eder.  İşte bu dönemde ağaçların sulanması gerekli olur. 

 

3.4.1. Turunçgillerin Toprak İsteği ve Toprak-Bitki-Su İlişkileri 
 

Toprak yapısı ve derinliği, turunçgil yetiştiriciliğinde en önemli faktörlerden biridir. 

Derin, taban suyu düzeyi düşük, iyi drene olabilen, kumlu, kumlu-tınlı, tınlı ve killi-tınlı 

yapıya sahip, hafif ve orta yapıdaki topraklar, turunçgil yetiştiriciliği için uygundur. Bu 

topraklar içinde; süzek, iyi havalanan, bitki köklerini sıkmayan, bitkinin istediği miktarda 

suyu bulunduran kumlu-tınlı topraklar en uygun olanıdır. Ağır yapıdaki toprakların 

geçirgenlikleri azdır, fazla su tutar, havalanmaları yetersizdir ve özellikle ıslak oldukları 

dönemde üzerinde iş makineleri çalışırsa sıkışırlar. Böyle topraklarda aşırı sulama yapılırsa 

kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığı görülebilir. Turunçgil ağaçları, birçok meyve 

ağaçlarının aksine yüzlek kök sistemine sahiptir. Yapılan araştırmalar, emici köklerin % 85-

90 kadarının 0-90 santimetre kalınlığındaki katman içerisinde bulunduğunu; geri kalan 
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köklerin önemli bir kısmının ise 90-120 santimetre kalınlığındaki katmanda yer aldığını 

göstermektedir. 

 

Resim 3.5:Turunçgillerin köklerinin dağılımı(sol) ve tansiyometrenin bahçeye 

yerleştirilmesi(sağ) 

Bundan anlaşılacağı gibi turunçgil ağaçlarının yararlandığı suyunbüyük bir kısmı, 

toprağın yaklaşık 1 metre derinliğine kadar olan bölümünden karşılanmaktadır. Sulama 

yaparken bitki köklerinin dağılım durumuna dikkat edilmelidir.Topraktaki su durumu 

yetersiz olursa ağaç yeterli suyu alabilmek için kök sistemini genişletir; bu da verimin 

azalmasına neden olur. İnce bünyeli ağır topraklarda yapılan bir çalışmada aşağıdaki 

sonuçlar alınmıştır: 

 

Yetersiz su Büyük kök hacmi Az verim  

Yeterli su Orta derecede kök hacmi  Yüksek verim  

Aşırı su Küçük kök hacmi Az verim  

 

Görüldüğü gibi yetersiz ve aşırı sulama kök gelişimi ve verim üzerinde olumsuz bir 

etki yapmaktadır. Yapılan araştırmalar, su eksikliğinin veya aşırı sulamanın, turunçgillerde 

çiçek ve meyve dökümüne neden olduğunu; uzun süren kurak bir dönemden sonra hemen 

fazla miktarda su vermenin de aynı sakıncaları meydana getirdiğini göstermiştir. Bu nedenle 

turunçgillerde, dengeli ve uygun bir sulama yapılması gereklidir. 

 

3.4.2. Sulamanın Turunçgiller Üzerine Olan Etkileri 
 

Sulamanın kök gelişimi, ağacın taç genişliği, meyve kalitesi ve verimi üzerine 

doğrudan bir etkisi söz konusudur. Sulama; kök bölgesindeki toprağın hava, sıcaklık, 

tuzluluk ve besin maddelerinin alımını ve bunun sonucunda kök gelişimini ve sağlığını 

doğrudan etkiler. Aşırı su, kök ve kök boğazı çürüklüklerine ve yapraklarda kloroza neden 

olabilir. Köklerin zayıflaması ve hastalanması da ağaç tacı gelişimi, meyve tutumu ve 

kalitesi üzerine olumsuz etki oluşturarak ağacın zayıflamasına ve verim azalmasına ve hatta 

giderek ağacın ölümüne bile neden olabilir. Suyun az verilmesi de ağacın gelişimini, meyve 

gelişim ve kalitesini ve verimi olumsuz yönde etkiler; gelişme döneminde susuz kalan 

meyveler irileşemezler ve kabukları çatlar. Bu da çürümeye neden olur ve kaliteyi düşürür. 

    B A 
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Uygun bir sulama ile verimi artırmak mümkündür. Bu konuda yapılan birçok araştırma ile 

bu durum net bir şekilde ortaya konmuştur. 

 

3.4.3. Turunçgil Bahçesinin Sulamaya Hazırlanması  
 

Fidanlar dikilmeden önce; arazinin, topoğrafik yapı, eğim ve genişliğine göre uygun 

büyüklükte parsellere ayrılması, her parselin ayrı ayrı tesviye edilmesi, çok eğimli arazilerin 

tesviye eğrilerine paralel olarak teraslanması ve sulamaya hazır hâle getirilmesi gerekir. 

Uygulanacak sulama yöntemine göre her parselin ayrı ayrı su dağıtım şebekesi planlanır ve 

tesis edilir. Daha sonra fidanlar dikilir.  

 

Turunçgil bahçelerinde her yıl periyodik sulama ile ilgili olarak yapılması gereken 

işleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

 

 Son yağışlar kesildikten sonra genellikle nisan ayı içerisinde toprak işlemesi 

yaparak yabancı otların ortadan kaldırılması, toprağın kabartılması ve 

düzenlenmesi sağlanır. Böylece suyun düzenli bir şekilde dağıtımı mümkün 

olur.  

 Sulama kanal ve arklarının temizliği yapılır.  

 Seçilen sulama yönetimine göre bahçenin setleri (tirleri) çekilir veya karıklar 

(çizgiler) açılır. Yağmurlama veya damla sulaması yapılacaksa tesisatı kurulur.  

 Ağaçlarda kök ve kök boğazı hastalığı, zamklaşma ve bunlara bağlı olarak 

kloroz görülüyorsa, sulama suyunun ağacın gövdesine ve ana köklerine 

dokunmaması gerekir. Bunun için ağacın dibi açılarak daire şeklinde ağacı 

çevreleyen bir set yapılır. Böylece sulama sırasında su, ağaçla temas etmez ve 

çürüklük tehlikesi azalmış olur. Ayrıca böyle ağaçların gövdesine, ana dalların 

gövdeye yakın kısımlarına ve açıktaki ana köklere bordo patı (bakır sülfat ve 

kireçten hazırlanan sulu karışım) süzülerek badana yapılması, bu riski daha da 

azaltır.  

 

3.4.4. Sulama Zamanının, Verilecek Su Miktarının ve Sulama Aralıklarının 

Saptanması 
 

Turunçgillerin yıllık su ihtiyaçları toprak, iklim ve ağacın fizyolojik durumuna bağlı 

olarak 800-1200 milimetre arasında değişir. Ancak bunun tamamı sulama ile verilmez. Bir 

kısmı yağışlarla karşılanır. Yapılan araştırmalara göre mayıs-ekim döneminde turunçgil 

bahçelerine, salma sulama olarak 650-750 milimetre arasında su vermek gerekmektedir. Bu 

miktarlar, yağmurlama sulaması için 500-600 milimetre ve damla sulaması için ise 300–400 

milimetredir. 

 

Akdeniz ve Ege bölgelerinin turunçgil tarımı yapılan yerlerinde, ilkbahar 

gübrelemesinden sonra mayıs ortası veya haziran başından itibaren genellikle toprağın 

yağışlarla ıslanması beklenemez ve ağaçların sulanması gerekir. Bazı yıllar, yağışların erken 

veya geç kesilme durumuna göre sulamanın başlangıcı bir veya birkaç hafta oynama 

gösterebilir.  İlk sulamadan itibaren belli aralıklarla sulamaya devam edilir ve genellikle 
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ekim ortası veya kasım başına kadar sulama yapılır.  İlk etkili yağışların erken veya geç 

başlaması, bazı yıllar son sulama tarihlerinde bir veya birkaç hafta değişikliğe neden olabilir. 

 

Sulama zamanına karar vermek için çeşitli yöntemler uygulanabilir. Bunun için klasik 

yöntemlerden biri de toprağın nemine bakarak sulama yapmaktadır. Bu amaçla 30-40 

santimetre derinlikten toprak örneği alınır ve parmaklar arasında ezilir. Çamur şeklinde 

yassılaşır ve ele yapışırsa toprağın su durumu iyidir. Toprak, dağılır ve yapışmazsa sulama 

zamanı gelmiş demektir. Bir diğer klasik yöntem ise ağacın solgunluk göstermesi 

durumudur. Özellikle sabahları kısmen solgunluk görülürse sulama kararı verilebilir.  

Tansiyometreler, ülkemizde henüz yaygın olarak kullanılmamakla birlikte, sulama zamanını 

en doğru olarak bildiren aletlerdendir. Üzerindeki manometre ile topraktaki suyun toprağa 

tutunma gücü ölçülür. Su miktarı azaldıkça tutunma gücü artar. Manometre ölçümü santibar 

cinsinden okunur. Turunçgillerde ağaç gövdesinden 1,5 metre uzağa gelecek şekilde toprağın 

50-60 santimetre derinliğine alet yerleştirilir. Manometre değeri ilkbaharda 30-40 santibar ve 

yazın 50-70 santibar olduğu zaman sulama yapılır.  Sulama aralıkları; iklim, sulama yapılan 

zaman, toprak yapısı, tür, sulama yöntemi ve ağacın yaşına göre değişiklik gösterir. 

 

3.4.5. Sulama Yönteminin Seçiminde Etkili Olan Faktörler 
 

Kumsal ve süzek topraklarda su kaybı fazla olacağı için daha az su veren yöntemler 

kullanılmalıdır. Sığ topraklarda da durum böyledir. Taban suyu yüksek topraklarda, salma 

sulaması sakıncalıdır. Çünkü taban suyundaki tuz, toprak yüzeyine çıkarak çoraklaşmaya 

neden olur. 

 

Yüzey sulaması yapabilmek için çok miktarda ve uzun süreyle akan suya gerek vardır. 

Eğer su miktarı az ve akış süresi kısıtlı ise yağmurlama veya damlama sulaması yapmak 

gerekir. Yüzey sulaması yapabilmek için arazinin düz ve topoğrafik durumunun uygun 

olması gerekir.  

 

Eğimi % 3 ve daha fazla, tesviyesi bozuk, engebeli olan arazilerde, suyun düzenli 

dağıtımını sağlamak bakımından yağmurlama veya damlama sulaması tercih edilmeli veya 

mümkünse teraslama yapılmalıdır. Bahçe arazisi genişse uygun büyüklükte parsellere 

ayırarak sulama yapmak gerekir. Özellikle salma sulamada, parsel uzunluğu ne kadar fazla 

olursa su kaybı ve birikimi o kadar fazla olur. Bu nedenle parsel boylarını uygun 

uzunluklarda ayarlamak gerekir.  

 

Sıcaklık, rüzgâr, oransal nem, don ve yağış gibi iklimsel faktörler de sulama 

yöntemlerinin seçiminde dikkate alınmalıdır. Sıcaklığın yüksek ve hâkim rüzgârların şiddetli 

ve etkili olduğu zamanlarda yağmurlama sulama bazı sakıncalar yaratır. Çünkü su düzenli 

dağılmaz ve buharlaşma ile su kaybı fazla olur. Bu durumlarda yüzey sulaması yapmak daha 

uygundur. Ağacın yaşı, sulama suyunun kalitesi, sulama sırasındaki su kayıpları ve sulama 

suyunun temin durumu da sulama yönteminin seçiminde etkili olan faktörlerin arasında 

sayılabilir. Sulama suyunun kalitesinin belirlenmesi için mutlak suretle tahlilinin yapılması 

gerekmektedir. 

 

3.4.6. Sulama Yöntemleri 
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Sulama yöntemleri 4 temel grupta incelenir: 

 

 Yüzey (Salma) Sulaması 

 Tava yöntemi 

 Çanak yöntemi 

 Çizgi (karık) yöntemi 

 

 Yağmurlama Sulama 

 Damla Sulama 

 Toprakaltı Sulaması 

 

 Yüzey (Salma) Sulama;Bu yöntemin esası, suyun bolca toprak yüzeyinden 

akarak toprağa nüfuz etmesidir. Genel olarak toprak nemi eksikliğine ve 

fazlalığına fazla duyarlı olmayan, kök boğazı ıslanmasından kaynaklanan 

hastalıklara dayanıklı bitkiler ile su alma hızı nispeten düşük, kullanılabilir su 

tutma kapasitesi yüksek, orta-ağır bünyeli topraklar ile sulama suyunun bol ve 

ucuz olduğu durumlarda kullanılabilir. Bu yöntemde su randımanı düşüktür. 

Aşırı su kullanımı söz konusudur. Bu yöntem drenaj problemlerine neden 

olabilir. 3 temel şekli vardır: 

 Tava Yöntemi: Tesviyesi iyi, düz ve eğimi %0,2’ye kadar olan 

bahçelerde tercih edilir. Bir sırada en fazla 8-16 ağaç olacak şekilde, 

sıralar arasına tir (set) çekilir ve sıra ile sulama yapılır. Tuzlu ve taban 

suyu düşük topraklarda, tuzun yıkanması ve toprağın iyileştirilmesi için 

bu yöntem yararlıdır. 

 Çanak Yöntemi:Eğimi %0,5’e kadar olan topraklarda uygulanır. Ağaç 

sıraları arasına tirler çekilir. Sonra bir veya birkaç ağacı içine alacak 

şekilde, bu tirlere dik tirler çekilir. Böylece ağaçlar çanak içerisine alınır 

ve her çanak sıra ile sulanır.  Ayrıca ağaç sıraları arasına birbirine yakın 

iki tir çekilerek ark yapılır sonra bunlara dik tirler çekilir. Su ortadaki 

arktan akıtılarak her çanak, istenilen miktarda su vererek kontrollü bir 

şekilde sulanır. 

 Çizgi(karık) Yöntemi:Eğimi %0,2-2 arasında değişen bahçelerde 

uygulanır. Eğim % 3'e çıkarsa karık boyu kısa tutulmalıdır. Karık boyu 

70-200 metre arasında olabilir.  Aslında bu yöntemle sulanacak bahçeler 

tesis edilirken fidanlar tesviye eğrilerine paralel olarak dikilmelidir. 

Çünkü karıkların da tesviye eğrilerine paralel olarak açılması gerekir. 

Karık derinliği 10 santimetreyi geçmemeli ve açılırken ağaç köklerine 

zarar verilmemelidir.  İki ağaç sırası arasında 3-8 karık açılabilir. 

Karıkların bir veya birkaçına su aynı anda tutulabilir ve sıra ile sulama 

yapılır. 
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Resim 3.6:Salma Sulama(sol),  Tava Usulü Sulama(orta), Karık Usulü Sulama(sağ) 

 Yağmurlama Sulama 

 

Yeterli su bulunmayan topoğrafik yapısı bozuk ve yüzey sulamanın yapılamadığı 

yerlerde veya daha az su kullanmak ve işçiliği azaltmak amacıyla yağmurlama sulama, tercih 

edilen sulama yöntemlerinden biridir. Sulama suyu, motopomp veya yüksek su kulesi 

vasıtasıyla sağlanır. Borularla nakledilen su, yağmurlama başlıkları ile püskürtülerek bahçe 

sulanır. Yağmurlayıcılar; uzun, orta ve kısa boylu olabilir veya başlıksız delikli borular 

kullanılabilir. En fazla tercih edileni kısa boylu yağmurlayıcılardır. Yaşlı, kök çürüklüğü ve 

zamklaşma görülen ağaçların gövde ve ana dallarına su değmemelidir. Ayrıca çok kireçli ve 

tuzlu suların kullanılması da sakıncalıdır. Yapraklarda yanma ve toprakta çoraklaşma 

meydana gelebilir. Uçkurutan tehlikesinin olduğu yerlerde kullanılmamalıdır. Çünkü ağaca 

suyun dokunması, hastalığın yayılmasına neden olabilir. İlk tesis masrafı oldukça yüksektir. 

Çok büyük bahçelerde tesisatın bölüm bölüm taşınarak sulamanın yapılması gerekebilir. Bu 

durum işçilik masrafını artırır. Tecrübeler göstermiştir ki turunçgillerde yağmurlama sistemi 

beklenen faydayı sağlamakta bir takım sorunları beraberinde getirmektedir.  

 

 Damla Sulama 

 

Bu yöntemin esası, suyun alçak basınçla borulardan taşınarak damlatıcılarla damla 

damla, çok yavaş bir şekilde toprağa verilmesidir. Motopomp veya su kulesi, süzgeçler, su 

ve gübre tankları, su nakil boruları ve damlatıcılardan oluşmaktadır. İlk tesis masrafı oldukça 

yüksektir. Ancak kullanımında işçilik gideri azdır. Damla sulamasında da kullanılan suyun 

birinci sınıf olması ve özellikle tuz ve kireç içeriğinin belirlenen sınırlar içerisinde olması 

şarttır. Aksi hâlde özellikle tuz birikimi nedeniyle toprakta çoraklaşma meydana gelebilir. Bu 

durum ağaçların sağlığını olumsuz yönde etkiler. Yapılan araştırmalar sonucu turunçgil 

ağaçlarının sulama dönemindeki su ihtiyaçları günlük, fidanlarda 8-12 litre; orta 

büyüklükteki ağaçlarda 40-60 litre ve tam gelişmiş ağaçlarda ise 100-200 litre olarak tespit 

etmiştir. Bu kıstaslar göz önüne alınarak verilecek su miktarı ayarlanabilir. Ayrıca damla 

sulama suyuna gübre karıştırılarak gübreleme de yapılabilir. Dikkat edilecek diğer bir husus, 

damlatıcıların yeri sık sık değiştirilmelidir. Aksi hâlde aynı yerde uzun süre kalırsa suyun 

bulunduğu yerde kök toplulaşması olabilir ve kuru yerlerdeki kökler zayıflar. Ayrıca 

serpilerek verilen gübrenin, kuru yere gelen bölümünden ağaç yeterince yararlanamaz. 

 

C B A 
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Son yıllarda yapılan çalışmalar turunçgiller için en uygun ve randımanlı sulama 

sisteminin damla sulama sistemi olduğunu göstermiştir. Turunçgil bahçelerinde damla 

sulama sisteminin kullanılması diğer sistemlere göre sulama işçiliğinin ortadan kaldırılması, 

su kaynaklarının daha ekonomik kullanılması ve gübreleme işçiliği gibi masrafları ortadan 

kaldırarak kârlı bir yetiştiriciliği beraberinde getirmektedir. 

 

Resim 3.7: Damlama Sulama(sol), yağmurlama sulama(sağ) 

3.5. Turunçgil Meyvelerinde Hastalık, Zararlı ve Fizyolojik 

Bozukluklar 
 

Akdeniz meyve türlerinde yaygın olarak karşımıza çıkan hastalık, zararlı ve yabancı 

otların bir kısmı aşağıda verilmiştir. Ancak sadece burada bahsedilen hastalık ve zararlılar 

değil,  sayılmayan diğer etkenlerle de karşılaşmak mümkündür. Yağışlı ve nemli bir 

periyottan sonra mantar hastalıkların çıkışını beklemek gereklidir. Böceklerin ve zararlıların 

çoğalması için uygun koşullardan sonra zararlı popülasyonunda bir artış beklenmelidir. 

 

 
 

Turunçgil Unlu biti Kırmızı Kabuklu bit 

B A 
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Sarı Kabuklu bit Akdeniz Meyve sineği 

 
 

Turunçgil Kırmızı örümceği Turunçgil Pas böcüsü 

  

Harnup Güvesi Portakal Güvesi 
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Turunçgil Yaprak Galeri güvesi Yaprak Bitleri 

  

Turunçgil Beyazsineği Turunçgil Pamuklu Beyazsineği 

  

Torbalı Koşnil Koşniller 
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Turunçgil Uç Kurutan Hastalığı Mey. Kahverengi Çürüklük Ve Gövde 

Zamklanması 

  

Turunçgilde Kahverengi Leke Turunçgil Depo Yeşil Çürüklüğü 

  

Turunçgil Depo Mavi Çürüklüğü Turunçgil Dal Yanıklığı 
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Horoz İbiği Kısır Yulaf Tarla Sarmaşığı 

   

Ayrık Otu Darıcan Sütleğen 

   

Yapışkan Ot Ballıbaba Ebegümeci 
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Semizotu Köpek Üzümü Kanyaş 

Resim 3.8: Turunçgil meyvelerinde görülen başlıca hastalık, zararlı ve yabancı otlar 

Ülkemiz turunçgil bahçelerinde yüze yakın zararlı tür mevcuttur. Bu kadar fazla 

sayıda zararlı olmasına karşılık bir o kadarda faydalı canlılar mevcuttur. Bu sebeple 

zararlılarla mücadele ederken Entegre Mücadele Prensipleri benimsenmeli ve 

uygulanmalıdır. 

 

Entegre mücadele; bitkilere zarar veren hastalıklar, zararlılar ve yabancı otların çevre 

ile ilişkilerini dikkate alarak tüm mücadele yöntemlerinin uyumlu bir şekilde kullanılması 

demektir. 

 

Entegre Mücadeleyi daha iyi kavrayabilmek için aşağıda belirtilen Entegre Mücadele 

Prensipleri’nin bilinmesinde fayda vardır. Entegre Mücadelenin Prensiplerişunlardır: 

 

 Hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadeleleri ayrı ayrı değil; hepsi birlikte ve 

birbirini tamamlayacak şekilde planlanır. 

 Hastalık etmeleri, zararlılar ve yabancı otlar tamamen ortadan kaldırılmadan 

yoğunlukları Ekonomik Zarar Düzeyi’nin altında tutulur.  

 Entegre Mücadele Programları en çok zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı 

otun mücadelesi üzerine planlanır fakat diğer zararlılar da göz ardı edilmez. 

 Bahçede bulunan doğal düşmanların korunması ve çoğalmalarını sağlayacak 

önlemler alınır. 

 Kimyasal mücadeleye zorunlu olmadıkça başvurulmadan diğer yöntemlerle 

sorun çözülmeye çalışılır. Ancak kimyasal mücadele zorunlu ise çevre dostu ve 

zararlıya karşı özel olarak üretilmiş ilaçlar; uygun bir ilaçlama aletiyle, etkili, en 

düşük dozda ve en uygun zamanda uygulanır. 

 

Turunçgillere zarar veren virüs ve virüs benzeri hastalıklar şunlardır: Limon 

tıkanıklık, satsuma cücelik, turunçgil cüceleşme, turunçgil gözenekleşme, turunçgil 

palamutlaşma  (Yediverenleşme), turunçgil psorosis (Kavlama), turunçgil tristeza, 

turunçgil yaprak kırışıklık ve turunçgilde taşlaşma gibi. Virüs ve virüs benzeri 

hastalıkların kimyasal mücadelesi yoktur. Bu nedenle, hastalığın ağaçlara bulaşmasını 

engelleyecek kültürel tedbirler en etkili mücadele şeklidir. Bu tedbirler şunlardır: 
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 Sağlıklı üretim materyali kullanmak, 

 Virüs ve virüs benzeri hastalıklardan temiz fidan almak, 

 Sık sık bahçe kontrolleri yapmak, şüpheli ağaçlar tespit etmek ve bunları en 

yakın tarım kuruluşuna haber vermek, 

 Budama yaparken kullanılan aletleri, bir ağaçtan diğer ağaca geçerken %10’luk 

sodyum hipokloritli suya batırmak, 

 Virüs hastalıklarının taşınmasında önemli olan yaprak bitleri, yaprak pireleri ve 

beyazsinek gibi zararlılarla etkili bir şekilde mücadele etmek, 

 Hastalıklı ağaçların en kısa sürede sökülerek imha etmektir. 

 

Tarımsal mücadelede kullanılan kimyasalların sürekli olarak değişmesi sebebiyle en 

doğru ve güncel bilgiyi Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden alabilirsiniz. İlaç kutularının 

üzerinde yazan talimatlara uygun hareket edilmelidir. İlaçlar bir ön karışım yapıldıktan sonra 

karıştırılmalıdır. Ön karışımda ilaç örnekleri, birbirleriyle karıştırılmalı; herhangi bir renk 

değişimi, çökelme, gaz çıkışı veya kabarcık çıkışı olmuyorsa karıştırılmalı; aksi durumlarda 

karıştırılmamalıdır.  

 

İlaçlama sırasında mutlaka kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalı ve uyarılar 

dikkate alınmalıdır. Zehirlenme belirtileri görülmesi durumunda Ulusal Zehir Danışma Hattı 

(UZEM): 114 aranmalı ve yardım alınmalıdır. 

 

3.6. Çeşit Değiştirme 
 

Günümüzde talep edilen çeşitlerin değişimi çok hızlı gerçekleşmektedir. Neredeyse 10 

yılda bir çeşit değişmektedir. Ülkemizde çeşit değiştirmede çok büyük hatalar yapılmaktadır. 

Ağacın ana çatı dallanmasının başladığı noktanın altından gövdenin kesilmesi suretiyle 

kalem aşısı yapmak yanlıştır. Çünkü gövde çapı geniş olduğundan kenarlardan yapılan 

kalem aşıların arasındaki mesafe çok fazla olacağından ve burada yara dokusu 

oluşamayacağından ölü doku meydana gelecektir.  İşte bu noktada içe doğru zamanla 

çürüme ve benzeri durumlar sonucu üçgen bir oyuk oluşur. Kalem anaç bağlantısı sağlam 

olmaz. Bunun sonucu aşırı meyve yükü ya da rüzgâr sebebiyle kırılmalar görülür. Ağaç 

güçlü ise birkaç senede “V”  şeklinde oluşan bu yarayı kapayabilir ancak bu sadece bir 

kabuk parçasıdır. Aşırı yüklenme durumunda güvenilirliği tartışmalıdır.  İlerleyen yıllarda 

mutlaka aşırı yük sebebiyle yarılıp gidecektir. 

 

Çeşit değiştirirken ağacın yaşı ne olursa olsun 4-5 cm çaplı dallar ilkbahar başında 

sürgünden önce kesilmelidir. Beyaz badana boyası ile de boyanması ihmal edilmemelidir. Bu 

işlemin ardından uyur gözler patlar ve sürgünler oluşur. Fotosentezden yararlanmak için 

sürgün temizliğine kadar kendi haline bırakılır. Sonra kestiğimiz her dalda 1-2 kuvvetli 

sürgün bırakacak şekilde diğer sürgünleri kesip atılır. Bunlar genç fidan gövdesi gibi genç 

güçlü dallar oluştururlar. Bu yüzden aşı tutma oranı yüksektir. Bu genç ve güçlü dallara 

eylül-ekim ayında göz aşısı yapılarak aşılanan sürgünlerde 5 santimetre tırnak bırakılır. 

İlkbaharda aşıdan çıkan sürgün iyi ve kuvvetli gelişir. Bu sürgünler Haziranda 20–25 

santimetreden tekrar kesilir ve hemen dallanırlar. Sürgün kalınlığı aşılandığı dalın çapının 

yarısı olduğunda tırnak kesilir. Böylece sadece 1 yıl kaybedilmiş olur. Ama diğer çeşit 
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değiştirme yöntemlerine göre vakit kaybedilmemiş olur. Bir ağaca 15-20 aşı planlanır. İkinci 

yılda yeni çeşide kavuşmuş olunur. Çeşit değiştirme başarısı bu şekilde % 100’dür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Turunçgil meyve bahçelerininbakımı için aşağıdaki işlem basamaklarını 

gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Turunçgil meyvelerinde yapılması gerekli 

yıllık bakım işleri ile tablo oluşturunuz. 

 Bölgenizin toprak ve iklim koşullarına 

uygun bir tür ve çeşit seçmelisiniz. 

 Bu tür ve çeşitte yapılması gereken yıllık 

bakım işlemlerini tespit etmelisiniz. 

 Bu listeyi bir pano hâle getirebilirsiniz. 

 Turunçgil meyvelerinde gübreleme 

yapınız. 

 Bahçeden tekniğine uygun olarak toprak 

ve yaprak örnekleri almalısınız. 

 Toprak ve yaprak örneklerinin analiz 

edilmesini sağlayabilirsiniz. 

 Analiz sonuçlarını kendiniz ve bitki 

besleme konusunda deneyimli biri ile 

değerlendirebilirsiniz. 

 Değerlendirme neticesinde gübreleme 

programı oluşturabilirsiniz. 

 Gübreleri uygun dönemde ve uygun 

şekilde uygulamalısınız. 

 Turunçgil meyvelerinde budama yapınız.  

 Fidanlarınızı yeni diktiyseniz tür ve 

çeşide uygun olacak şekil 

budayabilirsiniz. 

 Ağaçlarınız meyve verme dönemindeyse 

ağacın dengesini ve şeklini bozmadan ve 

budama kurallarını gözeterek ürün 

budaması yapabilirsiniz. 

 Ağaçlarınız yaşlanmış ve verimden 

düşmüşse  gençleştirme budaması 

yapabilirsiniz. 

 Turunçgil meyvelerinde sulama yapınız. 

 Turunçgil meyvelerinin sulama 

ihtiyaçlarını tespit edebilirsiniz. 

 Sulama yöntemini belirleyebilirsiniz. 

 Seçtiğiniz sulama yöntemine göre 

ağaçları, su stresine sokmadan iklim 

koşullarını da dikkat ederek uygun 

aralıklarla sulamalısınız. 

 Turunçgil meyvelerinde bitki sağlığı 

tedbirlerini alınız. 

 Bahçenizde bulunan turunçgil 

meyvesine zarar verebilecek hastalıkları, 

zararlıları ve fizyolojik durumları 

belirleyebilirsiniz. 

 Bu olumsuzlukların yaşanabilecekleri 

dönemleri öğrenebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Öğrendiğiniz bu dönemde sık bahçe 

ziyaretleri ile teşhisi erkenden yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Turunçgil meyvelerinde toprak işlem toprağı havalandırmak için yapılmalıdır ve 

bunun için toprak mümkün olduğunca derin işlenmelidir.  

 

2. (    ) Turunçgillerde sulama için ilk 1 metrelik kısma dikkate etmelisiniz. Çünkü 

köklerin %80’ni0-90cm, %20’si 90-120 derinlikte bulunur. 

 

3. (    ) Turunçgillerde limon hariç, diğer türlerde verim budaması aslında bir temizliktir.  

 

4. (    ) Sulama yöntemleri içinde, su kaybı en çok damlama sulama yönteminde meydana 

gelir. 

 

5. (    ) Çeşidini değiştirmek istediğimiz bir ağaca 15- 20 tane aşı yapmak doğru olur. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Budamalar sırasında tristeza hastalığının bulaşımını engellemek için hava sıcaklığı 

…………….üzerinde iken budama yapılmalıdır.  

 

7. Turunçgil meyvelerinde gübreleme için mutlaka ……………………………..ve 

………………………………. yaptırılmalıdır. 

 

8. Gençleştirme sırasında, pratik olarak …………. ve ………………………parmağı 

birleştirildiğinde oluşan daireden daha kalın olan dalların kesilmemesi gerekir. 

 

9. Turunçgillerde en çok noksanlığı görülen makro besin maddeleri …………………, 

…………………, …………………..; mikro besin maddeleri ise ……………………, 

………………………. ve …………………………..’dir. 

 

10. Toprağın ağır toprak işlem makineleri ve traktörleri ile işlenmesi ağacın verimini 

…………………….azaltır.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test” e geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Turunçgillerde besin elementi noksanlıklarını gösteren bir tablo hazırlayınız. 

 

 Turunçgillerde besin elementleri noksanlığı 

 Malzemeler 
a) Bilgisayar 

b) Yerel Ağ (İnternet) 

c) Renkli Yazıcı 

d) Kâğıt  

e) Kalem 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında besin elementi eksikliklerini gösteren pano yapmak için 

aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri 

Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Turunçgillerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini belirlediniz mi?   
2. Bu elementlerin eksiklik belirtilerini gösteren resimlerini İnternet’te 

buldunuz mu? 
  

3. Bulduğunuz bu resimleri tablolaştırdınız mı?   

4. Oluşturduğunuz tabloya açıklayıcı notlar eklediniz mi?   

5. Oluşturduğunuz tabloya alınacak tedbirleri belirttiniz mi?   
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

  



 

 57 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Turunçgil meyvelerinde, olgunluk kriterlerine uygun olarak hasat ve hasat sonrası 

işlemleri yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizde yetiştirilen turunçgil meyvelerin ne zaman hasat edildiğini ve hasat 

edilmesine nasıl karar verildiğini tespit ediniz. 

 Bölgenizde hasat edilen turunçgil meyvelerinin ne şekilde pazarlandığını 

araştırınız. 

 Turunçgil meyvelerinin depolama koşullarının ne olduğunu araştırınız. 

 

4. TURUNÇGİL MEYVELERİNDE HASAT 

VE DEPOLAMA 
 

4.1. Turunçgil Meyvelerinde Hasat Kriterleri 
 

Bütün ürünler gibi turunçgillerin de hasat zamanının tespiti çok önemlidir. 

Zamansız(erken veya daha geç) yapılacak hasat,  meyve kalitesini düşürür ve dayanıklılığını 

azaltır. Hasat mutlaka olgun meyvelerde yapılmalıdır. Olgunluğun tespitinde, genellikle 

meyvede usare oranı, şeker, asitlik ve meyve kabuk rengi değişimleri göz önüne alınır ancak 

en önemli belirleyicisi tattır. Turunçgillerin hasadı ile ilgili TS34/2007 sayılı standartlara 

bağlı kalınmalıdır. 

 

Turunçgil meyveleri, yetiştirildikleri bölgeye, toplanma zamanına ve pazarlara 

taşınma sürelerine, pazarın uzak veya yakınlığına bağlı olarak normal gelişmeyi takiben, 

çeşidine has normal renge ulaşmış olmalıdır. 

 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Tür 
 

Çeşit 

Öz su 

muhteva

sı, 

kütlece 

%, en az 

Şeker 

muhtevası, 

(sakaroz 

olarak) kütlece 

%, en az 

 

Renk 

 

 

 

Portakal  

 

 

 

Tomson 

Navel 
30 

 

- 

 

Çeşide özgü olmalı. Toplam meyve 

yüzeyinin 1/5’ini geçmeyen açık yeşil 

renkte olabilir (öz su muhtevası özelliğini 

karşılamak şartıyla). 

Aşırı kuraklık ve sıcaklık şartlarında 

yetiştirilenlerde öz su muhtevası % 45’den 

fazla olmak şartıyla bu oran 1/5’den fazla 

olabilir. 

Vaşington

Navel 
 

33 

 

- 

 

Diğer 

35 - 

 

 

 

Limon 

 

 

Verdelli ve 

Primofiore 

 
20 - 

Çeşide özgü olmalı. Koyu yeşil 

olmayan yeşil renk genel özellikleri 

karşılamak üzere bulunabilir. Meyve 

yüzeyinin en az 2/3’ü çeşit özelliğindeki 

renkte olmalı. Meyve kabuğu yeşil renkte 

olmalı, meyve yüzeyinin % 30’na kadar sarı 

renk gösterebilir. 

Diğer 25 

 
- 

Misket 
limonu 

(lime) 
42 

- 
 

 

Altıntop 

 

 

Oroblanco 

 

 
35 

 

9 

Çeşide özgü olmalı. Yeşilimsi renk 

(Oroblanco’da yeşil) genel özellikleri 

karşılamak üzere bulunabilir. 
 

 

Mandarin 

 

Klementin 

 
40 - 

Meyve yüzeyinin en az 1/3’ü çeşit 

özelliğindeki renkte olmalı. 

Satsuma 

ve diğer 

çeşitler 

 

33 
- 

 

Çin Altıntopu  
  

8 

Meyve yüzeyinin en az 2/3’ü çeşit 

özelliğindeki renkte olmalı. 

Tablo 4.1: Turunçgil meyvelerinin hasat kriterleri  

(Not -Ağaç üzerinde zemin rengi değişmeye başlamış ve Çizelge 1’deki öz su 

muhtevasına erişmiş turunçgil meyveleri, yalnızca yeşil rengini gidererek, bu tür ve çeşit için 

standart da kabul edilen tabiî rengi sağlamak maksadıyla etilen gazı ile tekniğine uygun 

şekilde suni olarak sarartılabilir. Sarartmada karpit kullanılmamalıdır. Sarartma işlemi, 

meyvenin organoleptik özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemelidir). 

 

4.2. Turunçgil Meyvelerinde Hasat Yöntemleri 
 

4.2.1. Elle Hasat 
 

Ülkemizde turunçgil hasadı, tamamen elle yapılmaktadır. Ekipler hâlinde işçiler 

hasadı gelmiş ürünleri tek tek toplamaktadır. Toplanan meyveler sepetlere, sepetlerden 

kasalanmak üzere işçilerin önüne dökülür veya kasalara toplanır ve paketleme evlerine 

taşınır. Elle hasat, her zaman kaliteli ve sağlam meyve elde etmenin garanti edildiği bir 

yöntemdir. 
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4.2.2. Mekanik Hasat  
 

Turunçgil meyvelerinde mekanik hasat yapmak da mümkündür. Ancak ülkemizde 

bahçelerin çok büyük olmaması, işçilik maliyetlerinin katlanılabilir seviyelerde olmasından 

dolayı turunçgil hasat makinesi ile ilgili bir gelişme olmamıştır. Yurt dışında işçilik 

maliyetleri toplam üretim maliyetlerinin nerdeyse yarısını oluşturmaktadır. Mekanik hasat 

konusunda çalışmalar yaşanmış ve başarılar elde edilmiştir. Ancak hasat edilen ürün 

içerisindeki yabancı madde miktarının çokluğu, meyve zararları ve ağaçta oluşabilecek 

mekanik zararlar başlıca sorunlardır. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen ekonomik olması 

sebebiyle kullanan ülkeler de vardır. 

 

Resim 4.1: Turunçgil meyvelerinde hasat yöntemleri 

4.3. Turunçgil Meyveleri Hasadında Kullanılan Alet ve Ekipmanlar 
 

Hasatta kullanılan başlıca alet ve ekipmanlar şunlardır: 

 

 Makas: Özellikle meyvelerin kolayca hasadının yapılması için kullanılır. 

Makasın ucunun sivri, küçük ve ergonomik olmasına dikkat edilmelidir. Bütün 

turunçgil meyvelerinin hasadında kullanılabilir. 

 Sepet ve Kova: Ürünlerin paketlenmeye taşınması sırasında kullanılır. Bu 

sepetler, doğal veya doğal olmayan malzemelerden yapılabilir. Taşıma 

sepetlerinin ürüne zarar vermeyecek biçimde tasarlanması lazımdır. Ürünlerin 

fiziksel dirençleri göz önüne alınarak sepetlerin büyüklükleri belirlenmelidir. 

İçeri mümkünse yumuşak bir materyalle kaplanmalıdır.  

 Merdiven: Yüksek dallara ulaşmak için ahşap veya metalden merdivenler 

kullanılabilir. Merdiven yerine taşıyıcı platformlardan da yararlanılabilir.  

 Kasa: Ürünün pazara veya paketleme evine taşınmasında kullanılır. Ülkemizde 

daha çok 20 kg civarında ürün alanlar varsa da yurt dışında 400–500 kg’lık 

büyük kasalar kullanılmaktadır. 

 Küfe: Sepetlere toplanan meyveleri bahçeden çıkarmak için kullanılan, sırtta 

taşınan ve 30–40 kg civarında ürün alan büyük sepetlerdir. 

 Derim Önlükleri: Çadır bezinden yapılmış olan önlükler, iki askı yardımıyla 

toplayıcının omuzlarına asılır. Önlüğü dolan toplayıcı ağaçtan iner, önlüğün 

altını açarak meyve kasalarına yavaşça boşaltılır.  
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 Toplama Sırığı: Ağaçların yüksek dallarında bulunan meyveleri tek tek hasat 

etmek için değişik ölçü ve şekillerde yapılmış uzun sopalardır.  

 Eldiven: Toplanan meyvelere fiziksel olarak zarar vermemek ve meyveyi daha 

yumuşak bir biçimde kavramak için pamuk dokulu eldivenler kullanılmalıdır. 

 

 

Resim 4.2: Turunçgil meyvelerinde kullanılan hasat alet ve malzemeleri 

4.4. Turunçgil Meyvelerinde Hasadın Yapılışı 
 

Turunçgil hasadı ülkemizde bir hasat ekibi ile yapılır. Bu insanlar genelde birim 

zamanda çok fazla miktarda meyve toplamak ve kasalamak üzerinde uzmanlaşmıştır. Hasat 

öncesinde toplama ekibi meyvelerin toplanması ile ilgili bilgilendirilmelidir. Bu aşamada 

bilinmesi gereken şeylerden ilki “Bir yumurtayı kırabilecek bir darbenin bir meyveye de 

zarar verebileceğidir”. 

 

Günün erken saatlerinde nem yüksek olduğu için çiğ kalkmasını beklemeli ve hasat 

havanın daha kuru olduğu ileriki saatlerde yapılmalıdır. Yağmurlardan hemen sonra derim 

yapılmamalı birkaç gün veya bir hafta sonra yapılmalıdır. Nemli havalarda şişkin durumdaki 

hücreler en ufak bir baskıda zarar görebilir. Daha sonra zarar gören yerden çürümeler başlar. 

 

Toplama işçilerinin tırnaklarının kısa olması, işçilerin eldiven kullanmaları gerekir. 

Meyveler toplanırken önce yerden kolaylıkla ulaşılanlar toplanmalıdır. Böylece alttaki 

meyvelerin toplayıcıların hareketleri ve merdiven kullanırken zedelenme riski ortadan 

kalkmış olur. Ülkemizde turunçgil toplayıcıları halen sepet kullanmaktadır. Bu uygulama 
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birçok ülkede terk edilmiştir. Onun yerine toplama önlükleri kullanmaktadırlar. Toplama 

önlükleri işçilerin toplama esnasında iki ellerini kullanmalarına imkân tanır. Bu önlükler 

kayış askılara sabitlenmiş olup toplayıcıların omzuna takılır. Genelde 20 kilogram meyve 

alacak kapasitede yapılır. Meyveler bu önlüklere yavaş ve nazikçe bırakılmalı, toplama 

önlükleri boşaltılırken yüksekten dökülmemeli ve düşürülmemelidir. Torbanın dibi 

meyvenin boşaltılacağı yere hafifçe konulmalı bundan sonra meyveler yavaşça yuvarlanarak 

boşaltılmalıdır. 

 

Toplama önlükleri ve bahçe kasaları içerisindeki kum, dalcık, kıymık, çakıl ve diğer 

yabancı maddeler bunlar doldurulmadan önce uzaklaştırılmalıdır. Bahçe kasaları ve toplama 

kapları kıymık, keskin köşeler, dışarı çıkmış çivi uçları veya kabuğu zedeleyecek her şeyden 

temiz olmalıdır. Uzun meyve sapları önemli bir problem kaynağıdır ve bir tek sap bahçe ile 

depo arasında birçok meyveyi delebilir ve zarar verebilir. 

 

Makas kesikleri birçok zarara neden olabilir. Meyvenin kabuğu ya çok kabadır veya 

çanak halkasının üzerine taşmış olabilir. Meyve ağaçtan kesilirken sapın silme olarak 

kesilmesine gayret edilirse çok ince bir kabuk tabakası kesilmiş olabilir. Kesik veya delinmiş 

bir kabuk genel olarak meyvenin çürümesine neden olduğu için bu konuya özen 

gösterilmelidir. 

 

Toplayıcılar meyveyi kapsülün zarar görmemesi için ucu küt ağız kısmı bilenmemiş 

özel makaslarla iki aşamada kesmelidir. Derim yapılan makaslar ağaçtan ağaca geçerken 

Sodyum Hipokloritli (çamaşır suyu) sudan geçirilmelidir. Bu uygulama hem bahçeye makas 

vasıtasıyla hastalık girişini önler hem de depolanacak meyvelere hastalık bulaşmasını önler 

ve böylece depoda çürümeler azalacaktır. 

 

Turunçgillerin toplanmasında güvenilir toplayıcılar çalıştırılmalı ve toplama işçileri 

özenle seçilmelidir. Toplayıcıların çalışması sürekli kontrol edilmeli, yaptıkları iş konusunda 

eğitilmelidir. Yanlış yapanlar uyarılmalı, uyarıldığı hâlde aynı hatayı tekrarlayanlar derhal 

işten uzaklaştırılmalıdır. Her toplama ekibi işten anlayan bir kişi gözetiminde 

çalıştırılmalıdır. Gözlemci bizzat meyve toplamamalıdır. Onun vazifesi makas yaralarına, 

uzun bırakılmış saplara ve kaba ellemeye özellikle dikkat ederek her işçinin çalışmasını 

titizlikle kontrol etmektir. 

 

Turunçgillerinderim aşamasında işçilerin görebileceği yerlere asılabilecek bazı pratik 

ipuçları ve şekilsel anlatımlar aşağıda verilmiştir: 

 

 25 kg’lık temiz taşıma önlükleri kullanın. 

 Pamuktan yapılmış eldiven kullanın, bu tırnak ve takı zararını önleyecektir. 

 Tırnakları kısa tutun. 

 Kasaların temiz olduğundan ve içerisinde bitki kalıntısı bulunmadığından emin 

olun. 

 Eğer elle toplayacaksan “Döndür. Yatay konuma getir ve kır.” şeklinde toplama 

yapın. 

 Makas kullanacaksanız düğmeye yakın yerden kesin. 

 Önlükten kasaya boşaltırken nazik olun. 

 25 cm’den aşağı düşmesine izin vermeyin. 
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 Toplama merdivenlerinin sabitliğini kontrol edin. 

 Kasaları gölgede tutun ve kasaları ağzına kadar doldurun veya az aşağı seviyede 

tutun. 

 Limonları 13 dereceden aşağı soğuk havalarda ve nemli havalarda hasat 

yapmayın ( Nemli olursa hücreler parçalanır ve hücrelerden çıkan yağ sağlam 

hücreleri yakar.). 

 Yeşil limonları sabah erken saatlerde hasat etme. 

 Sıcak havalarda da hasat yapmayın (Hava sıcaklığı 35 derecenin altında 

olmalı.). 

 Yerden meyve toplamayın. 

 Çürük veya bozuk meyve toplamayın. 

 Kasaları güneş altında bırakmayın. 

 Meyveleri koparırken çekmeyin. 

 Meyve üzerinde sap parçası bırakmayın. 

 Meyve toplarken merdivenin üzerinden düşebilecek kadar uzak mesafeye 

uzanmayın. 

 Merdivenin en üst basamağında durmayın. 
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Resim 4.3: Turunçgil meyveleri hasatta dikkat edilecek konular 
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4.5. Turunçgillerde hasat sonrası iş ve İşlemler 
 

4.5.1. Sınıflandırma 
 

Ürünler hasat edildikten sonra paketleme yerlerinde veya bahçede kalite sınıflarına 

ayrılır. Sınıflamada ekstra, birinci sınıf, ikinci sınıf ve bazen de üçüncü sınıf olmak üzere 

gruplar bulunur. Turunçgillerin sınıflandırması ile ilgili TS34/2007 sayılı standartlara bağlı 

kalınmalıdır.  

 

 Ekstra  

 

Bu sınıfa üstün nitelikteki turunçgil meyveleri girer. Bunlarda; 

 Şekil, görünüş, gelişme ve renk bakımlarından çeşide has özellikte 

olmalı, 

 Ürünün genel görünüşünü, özelliklerini, ambalaj içindeki durumunu 

bozmayacak -çok yüzeydeki çok hafif özürler hariç- hiç bir kusur 

bulunmamalıdır. 

 Sınıf I 

 

Bu sınıfa iyi nitelikteki turunçgil meyveleri girer. Bunlar: 

 Yetiştirildikleri bölgeye ve toplanma zamanlarına göre çeşidin tipik 

özelliklerini taşımalıdır. 

 Meyvelerin genel görünüşlerini veya muhafaza edilebilme özelliklerini 

bozmayacak aşağıdaki özürler bulunabilir: 

o Hafif şekil bozukluğu, 

o Hafif renk bozukluğu, 

o Meyve gelişirken meydana gelen ve çeşidin kendi tabiatında 

mevcut bulunan gümüş kabukluluk, paslılık gibi hafif kabuk 

kusurları, 

o Meyvenin elden geçirilmesi sırasında veya sürtünme ile ya da dolu 

vb. sebeplerden meydana gelen, iyileşmiş (kapanmış) hafif 

kusurlar. 

 

 Sınıf II 

 

Bu sınıfa, daha üst sınıflara giremeyen fakat genel özelliklere uygun bulunan turunçgil 

meyveler girer. Meyvenin genel görünüşüne veya muhafaza edilebilme özelliklerine fazla 

zarar vermeyecek aşağıdaki özürler bulunabilir: 

 Şekil bozukluğu, 

 Renk bozukluğu, 

 Kaba ve kalın kabukluluk, 

 İyileşmiş (kapanmış) yüzeysel kabuk yaraları, 

 Portakallar için kabuğun etinden kısmen ve hafifçe ayrılmış olması (Bu 

husus mandarinler için özür sayılmaz. Fakat limon ve altıntoplar için 

kabul edilmeyen bir kusurdur.). 
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 Iskarta 

 

Herhangi bir kalite sınıfına girmeyecek kadar küçük boyutlu veya çok fazla kusurlu 

olan, pazarlama şansı olmayan ürünlerdir. Bunlar endüstride işlenmek üzere ayrılır ve satılır. 

 

Resim 4.4: Meyvelerin sınıflara ayrılması ve ambalajlanması 

4.5.2. Sarartma 
 

Yeşil-olgun turunçgil meyvelerinde var olan, yeşil rengi içeren pigmentlerin etilen 

gazının uygun şartlar altında uygulanmasıyla meyve kabuğunda meydana gelen renk 

değiştirme işlemine sarartma veya renklendirme denir. Klimakterik (sonradan olgunlaşma 

durumu) olmayan turunçgil meyvelerine yapılan uygulama yalnız kabukta renklenmeyi 

sağlar, tat ve lezzet gelişimini etkilemez.  Bu işlem erkenci portakal, satsuma, turunç ve 

greyfurtlara uygulanır.  

 

Sarartma yapılacak meyveler sarartma odalarına alınmadan önce dış kabuk rengine 

göre sınıflanır. Her sınıf meyve ayrı odaya konarak gerektirdiği süre kadar sarartma yapılır. 

Sarartma aralıklı ve sürekli metot olmak üzere iki şekilde yapılır: 

 

 Aralıklı metotta; sarartmada kullanılan etilen gazı günde 2-4 defa (sabah - 

akşam) her m3 için 200 cm3 verilmektedir.   

 Sürekli metotta ise etilen gazı kesilmeden meyve sarartma odasına her m3 için 

333 cm
3
 verilmektedir. 

 

Bu işlem, türlere (yaz-kış) hatta çeşitlere (Valencia, Washington, Yafa, novel) ve 

kullanılan uygulama tekniğine göre değişmekle birlikte uygulanacak sıcaklık (28-30,5ºC), % 

nispi nem optimum (% 85-92) ve sarartma süresi (48-72 saat) başarılı bir sarartma için 

önemli etmenlerdir. 

 

4.5.3. Paketleme 
 

Ambalaj, işlenmiş veya işlenmemiş bir gıda maddesini hasattan, tüketici sofrasına 

kadar bir arada tutarak kendisini olumsuz dış etkilerden koruyan, sağlık kurallarına uygun, 

üzerinde içindeki ürünün tüm özellikleri yazılı, kokusuz istiflenebilir ve belli pazar 
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isteklerine cevap verebilen, ürün özelliklerine göre çeşitli materyallerden imal edilmiş, 

standartölçülerdeki dış örtü, kılıf veya kaplardır. 

 

Ambalajlama ise ürünün tüketiciye gidinceye dek kalite ve özelliğini koruyabilecek 

biçimde koruyucu malzeme ile sarılması veya uygun kaplar içine yerleştirilmesi işlemi 

olarak tanımlanmaktadır.  

 

Turunçgil meyveleri, türe ve çeşide göre sınıflara ayrıldıktan sonra tüketiciye sunulma 

şekillerine göre paketlenir. Paketlemelerde karton ve ahşap kasalar, fileler, torba ve 

poşetlerden faydalanılabilmektedir. Paketleme sırasında paketleme malzemesinin, içerisine 

konduğu ürünü en iyi şekilde göstermesine izin verilmelidir. 

 

Ürünün ihraç edildiği pazar, kullanılacak ambalajın seçiminde belirleyici rol 

oynamaktadır. Farklı ülkelerdeki ithalatçıların nakliye ambalajı talebi farklı olmakta, 

tüketiciler ise tüketici ambalajının seçimini belirleyen farklı satın alma alışkanlıkları 

göstermektedir. Rakip ürünlerin ambalajları da ürünün ambalaj seçimini etkileyen unsurlar 

arasında yer almaktadır. İthalatçılar daha ziyade taşınması pratik, standardize edilmiş ürün 

ambalajlarını tercih etmektedir. Ambalaj, ürünün satın alınmasından tüketimine kadar ürünle 

birlikte olduğundan son derece önemli bir pazarlama elemanıdır. Ambalaj ürüne güzel bir 

görünüm vermekte, değişik teşhir yöntemleriyle ürünün diğer rakiplerinden ayrılmasını 

sağlamaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelere yapılan ihracatta, ambalajın kusursuz olmasına 

ayrı bir özen gösterilmesi gerekmektedir. Bazı ülkelerde ambalaj ve etiketlendirilme 

konusunda çok sıkı kurallar bulunmaktadır. Nakliye boyunca ürünün görebileceği zararlar 

dikkatlice incelenerek en uygun ambalaj tipinin seçilmesi gerekmektedir. 

 

Ambalaj kabının; içindeki ürünü, ezilme sallanma ve üstündeki istifin basıncından 

koruyacak şekilde sağlam ve sert olması, temiz, gösterişli, kokusuz ve özellikle hafif olması, 

havalanma, soğutma, fumigasyon vb. işlemlere uygun ve içindeki ürünlerin kontrolüne izin 

verecek şekilde olması, boş hâldeyken kolay taşınması, az yer kaplaması, kolay 

hazırlanabilir, doldurulabilir ve kapatılabilir olması, istifleme, taşıma vb. işlemlere uygun 

olması, hammaddesinin kolay bulunabilmesi ve ekonomik olması, içindeki ürüne iyi bir 

ortam sağlaması, işaretleme ve etiketlemeye müsait olması gerekmektedir. Ambalaj kapları, 

imal edildikleri materyaller dikkate alındığında çok genel bir yaklaşımla aşağıdaki gibi 

sınıflandırılabilmektedir: 

 

 Çuval ambalajlar  

 Tahta esaslı ambalajlar  

 Plastik esaslı ambalajlar (polietilen, polipropilen, polisitren, polivinilklorür, 

poliamid filmler)  

 Kâğıt esaslı ambalajlar (sargılık kâğıtlar, kâğıt torba çantalar, karton kutular, 

oluklu mukavva kutu)  

 Diğer ambalajlar (maden esaslı ve cam ambalajlar) 
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Resim 4.5: Meyvelerde ambalajlama örnekleri 

4.5.4. Paketleme Evi 
 

Turunçgil meyveleri hasat edildikten sonra direk olarak tüketiciye 

ulaştırılabilmektedir. Ancak bu şekilde satışlarda depolama şansı ve uzun raf ömrüne 

ulaşmak pek mümkün olmamaktadır. Ürünü uzun süreli depolamak ve uzak pazarlara 

göndermek istiyorsak mutlaka paketleme evinde işlemek gereklidir. 

 

Meyve ve sebzelerin hasat sonrasında paketlenerek pazara hazırlandığı yerlere 

paketleme evi adı verilmektedir. Turunçgil meyveleri için de özel olarak hazırlanmış 

paketleme evi tesisleri bulunmaktadır. 

 

Son yıllarda ülkemizde üretim alanlarının artması ile turunçgil ihracatı, toplam yaş 

meyve ve sebze ihracatı içinde elde edilen gelir bazında %35 gibi büyük bir orana ulaşmıştır. 

İhracattaki bu artışa paralel olarak gelen talepleri karşılamak için turunçgil paketleme 

tesislerinde de niteliksel ve niceliksel artışlar olmuştur. 

 

4.6. Turunçgil Meyvelerinde Muhafaza ve Depolama 
 

 Doğal Depolar: Bu tür depolar daha çok yetiştiriciler tarafından kendi 

işletmeleri içinde yapılır. Depo ya tamamen toprak üstünde ya yarı yarıya 

toprağa gömülü ya da tamamen toprak altındadır. Kuruluş şekline göre kışın 

şiddetli donlarda ambarın havasının pek fazla soğuyarak meyveleri donmaması 

ve sonbaharın sıcak günlerinde pek fazla ısınarak olgunluğu çabuklaştırmaması 

için deponun duvarları ve tavanı, ihtiyaca göre izole edilir. Adi saklama 

depolarında havalanmanın nispi nem oranı ambarın tabanı sık sık sulanarak 

gerekirse duvarlara su püskürtülerek sağlanır. Depoda sıcaklık ve nem, 

termometre ve higrometrelerle kontrol edilmeli, dışarıdan havanın sıcaklığı da 

kontrol edilerek havalandırma zamanında yapılmalıdır.  

 

 Soğuk Hava Depoları: Bu sistemde esas olan deponun havasını özel soğutma 

makineleri ile soğutmaktır. Soğutma makinelerinden tam bir randıman 

alınabilmesi için ambarın her tarafının iyice izole edilmesi zorunludur. Soğuk 

hava depolarında sıcaklık istenen düzeyde tutulabilir. Bu, otomatik şalterlerle 
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kontrol edilebilir. Bu ambarlarda havalandırma bacaları ve pencereleri 

olmadığından hava yıkayıcıların kullanılması çok faydalı ve zorunludur. Ayrıca 

gerekirse hava hareketlerini sağlamak için vantilatörler de kullanılır. Bu 

ambarlarda her türlü meyve kısa ve uzun süre için saklanabilir. 

 

Resim 4.6: Paketleme evi ürün akış hattı 

 Değişik Atmosferli Ambarlar: Bu tip ambarlarda soğutmaya ilaveten deponun 

havası da bileşimi bakımından değiştirilir. Havanın bileşiminin 

değiştirilmesinde esas prensip (oksijen) O2 oranını düşürerek ve (karbondioksit) 

CO2 oranını yükseltmek gerekir. Değişik atmosferlerde saklama, düşük sıcaklık 

derecelerinde saklanmaya oranla meyvelerin daha uzun zaman dayanmalarını 

sağladığından çok faydalıdır. Bu ambarlarda da sıcaklık ve nem kontrolüne 

ilaveten CO2 ve O2 oranları da kontrol altında tutulur. 

 

Resim 4.7: Meyveler için depolama koşulları 
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Turunçgil meyveleri genelde ülkemizde %85-90 nispi nem bulunan odalarda 

depolanmaktadır. Mandarinler 3-4°C’de 2-3 ay, portakallar 5-6°C’de 5-6 ay, altıntoplar 7-

9°C’de 6-7 ay, limonlar ise 10-12°C’de 7-8 ay muhafaza edilebilmektedir. 

 

Turunçgil meyveleri İtalya’da genelde %80-95 nispi nem bulunan odalarda, günde 5 

kez havalandırılarak; portakal 5-10 °C’de, kan portakalı 8- 10 °C’de; mandalina 5 °C’de, 

greyfurt 5 °C’de ve limon 12-14 °C’de depolanmaktadır.  

 

Amerika’da mandarinler %90-95 bağıl nemde, 5-8°C’de, 2-6 hafta;  portakallar %90-

95 bağıl nemde, 3-8°C’de, 3 aydan fazla; altıntoplar %90-95 bağıl nemde, 12- 14 °C’de, 6-8 

haftadan fazla; altıntoplar %90-95 bağıl nemde, 12-14 °C’de, 6 aydan fazla depolanabilir. 

 

Depolama sıcaklıkları diğer meyvelere göre biraz yüksektir. Bunun sebebi depolarda 

görülen üşüme zararından kaynaklanmaktadır. Meyveler uzun süre depolandıklarında veya 

daha düşük sıcaklıklarda depolandıklarında üşüme zararı ile karşı karşıya kalır. Depolama 

sıcaklıkları arasındaki farklar; kullanılan çeşide, bakım koşullarına, toprak ve iklim 

özelliklerine, hasat sırasındaki olgunluk durumuna ve depolama süresine göre değişiklik 

gösterir. 

 

Resim 4.8: Depoda üşüme zararı 

Kontrollü atmosferli depolarda muhafaza çalışmaları da vardır ve sonuçlar umut 

vericidir. Ancak ekonomik nedenlerden, meyve fizyolojik özelliklerinden, yükseltilmiş 

karbondioksitin olumlu bir etkisinin olmaması ve düşük oksijenin etanol ve asetaldehid 

oluşumunu uyarmasından dolayı ticari olarak kullanılmaz.  

 

Limon için önerilen kontrollü atmosfer koşulları %5-10O2, %0-10 CO2’tir. 

FungistatikCO2 seviyeleri ( %10 - 15) kullanılamaz. Çünkü fermantasyona bağlı tat 

değişimleri oluşur. Özelliklede %5 seviyesinin altındaki değerlerin kullanıldığı durumlarda, 

depolama tesisinde etilenin uzaklaştırılması, yaşlanma ve çürüme olaylarının oranını azaltır. 

 

Altıntopta düşük oksijen(%3-10) ve yüksek karbondioksit (%5-10) konsantrasyonları, 

13 - 15 °C yaşlılığın geciktirilmesi ve sertliğin muhafazasını sağlar. %3’ün altındaki oksijen 

ve %10’un üzerindeki karbondioksit seviyeleri meyvede asetaldehid, etanol ve etil asetat 

oluşumuna neden olur. Bunu engellemek için fungistatik seviye olan %10 seviyesinin 
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üzerinde birkaç günden fazla tutulmamalıdır. Kontrollü atmosferin kullanımı, altıntopların 

taşımasında ve depolanmasında çok sınırlıdır.  

Portakallarda %5-10 oksijen ve %0-5 karbondioksit kombinasyonu yaşlılığın 

geciktirilmesi ve sertliğin muhafazası için yararlı olabilir ancak çok önemli bir etkisi ve 

etkinliği olmayabilir. Fungistatik seviye olan %10 karbondioksitin üzerinde meyvede 

fermantasyona bağlı bileşik oluşumuna neden olur. Kontrollü atmosferin kullanımı, portakal 

taşımasında ve depolanmasında çok sınırlıdır. 

 

Mandarinlerde%5-10oksijenve %0-5karbondioksit kombinasyonu yeşilden sarıya renk 

değişimini ve yaşlanmayı geciktirir fakat depo çürüklüklerini kontrol etmede çok etkili 

değildir. Mandarinler fungistatik seviye olan %10-15 karbondioksit seviyesine toleranslı 

değildir. Kontrollü atmosferlerin ticari kullanımı çok sınırlıdır. 

 

Turunçgil meyvelerinin depolanması konusunda birçok ülkede farklı depolama 

sıcaklıklarının ve sürelerinin olduğu görülmüştür. Doğru ve etkili muhafaza, pazarlamada 

sorunsuz ürün isteniyorsa TS 3895 no’lu Turunçgil Meyveleri-Depolama Kılavuzu 

standartlarına uyulmalıdır. Yine turunçgil meyvelerinde uluslararası geçerliliği olanISO 

3631:1978Citrusfruits - Guide tostorage belgeleri takip edilmelidir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Turunçgil meyve bahçelerinde hasat için aşağıdaki işlem basamaklarını 

gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Turunçgil meyvelerinde hasat zamanını 

ve yöntemini belirleyiniz. 

 Yetiştirdiğiniz tür ve çeşidin sonradan 

olgunlaşma özelliği var mı?  

 Ürünü uzak pazarlara mı yoksa yakın 

pazarlara satacaksınız? 

 Bunları belirledikten sonra ürünü, hangi 

dönemde hasat edeceğinizi seçmelisiniz. 

 Yetiştirdiğiniz ürün için kullanılan hasat 

kriterlerine göre hasat zamanını tayin 

edebilirsiniz. 

 Ürününüzün fiziksel özelliklerini dikkate 

alarak hasat yöntemini seçebilirsiniz. 

 Hasat için gerekli malzemeleri tespit 

ediniz ve hasadı gerçekleştiriniz. 

 Yetiştireceğiniz ürünün hasadı için 

gerekli olabilecek malzemeleri tespit 

etmelisiniz. 

 Gerekli malzemeleri bir gün önceden 

temin edip ve bahçeye getirmelisiniz. 

 Hasat için  işçi teminini 

gerçekleştirebilirsiniz. 

 Hasat sırasında uyulması gereken 

kurallar ve önlemler konusunda işçileri 

uyarmalısınız. 

 Daha önce belirlediğiniz zamanda ve 

yöntemle ürününü hasat edebilirsiniz. 

 Meyveleri ambalajlayın ve meyveler depo 

edilecekse uygun koşulları sağlayınız.  

 Ürününüzün fiziksel ve görsel 

özelliklerine göre ambalaj malzemesini 

belirlemelisiniz. 

 Ürününüzün fiziksel özelliklerine göre 

ambalajın nerede yapılacağına karar 

vermelisiniz. 

 İncir gibi hassas bir üründe, ürün direk 

olarak ambalaj kabına toplanmalıdır. 

 Avokado gibi nispeten daha az ürünler 

daha sonra ambalajlanabilirler. 

 Ambalajlamada ürüne mümkün 

olduğunca az temas etmelidir. 

 Ürününsaklanması gerekliyse depo 

süresini ve depolama koşullarını 

araştırabilirsiniz. 

 Ürününüze en uygun depolama 

koşullarını sağlamalısınız.  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Ürünü erken veya geç hasat etmekte herhangi bir sakınca yoktur. İşgücü ne zaman 

müsait olursa hasat o zaman yapılabilir. 

 

2. (   ) Turunçgilleri sınıflandırırken herhangi bir resmi kaynak yoktur, tamamen üretici 

kendi görüşlerine göre sınıflara ayırır. 

 

3. (  )Ağaçtan toplanan ürünlerin hepsi bir ambalaj kabı içerisinde satılır, 

gruplandırılmasına gerek yoktur. 

 

4. (   ) Turunçgiller hasat edildikten sonra olgunlaşabilir yaniklimakterik özellik gösterir. 

 

5. (  )Turunçgillerde MAP şeklinde depolama, ticari anlamda çok yaygın olarak 

kullanılmaktadır.   

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Turunçgil meyvelerini çok soğukta (0 - 40C gibi) depolamada 

………………………………..…..……oluşabilir.  

 

7. Turunçgillerin hasadı ile ilgili …………………..sayılı standartlara bağlı kalınmalıdır.  

 

8. Meyve ve sebzelerin hasat sonrasında paketlenerek pazara hazırlandığı yerlere 

……………….adı verilmektedir. 

 

9. Yeşil-olgun turunçgil meyvelerinde var olan yeşil rengi içeren pigmentlerin etilen 

gazının uygun şartlar altında uygulanmasıyla meyve kabuğunda meydana gelen renk 

değiştirme işlemine “…………….” veya “……………….” denir. 

 

10. Doğru ve etkili muhafaza, pazarlamada sorunsuz ürün isteniyorsa TS 3895 

no’lu…………………………………………………standartlarına uyulmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Meyve hasadı sırasında izlenmesi gerekli prosedürleri gösteren bir tablo oluşturunuz. 

 

 Meyve hasadı prosedürleri 

 Malzemeler 

o Kâğıt 

o Kalem 

o Bilgisayar 

o Yazıcı 

o Yerel Ağ (İnternet) 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında turunçgillerin hasadını yapabilmek için aşağıda listelenen 

davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  

(X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hasada karar verirken kullanılacak yöntemleri belirlediniz mi?   
2. Meyvelerin hasadında kullanılacak yöntemleri ve hangi yöntemi, niçin 

seçmek gerektiğini açıkladınız mı? 
  

3. Hasatta kullanılan malzemeleri belirlediniz mi?   
4. Ambalaj malzemelerinin neler olabileceğini ve dünyada kullanılan 

örneklerini araştırdınız mı? 
  

5. Meyvelerin muhafazasında kullanılan depoların özelliklerini ve 

hangisinin, neden seçilmesi gerektiğini araştırdınız mı? 
  

6. Tüm bu bilgileri görseller kullanarak bir akış panosu hâline getirdiniz 

mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu modül sonunda bir turunçgil meyvesi yetiştirmek için aşağıda listelenen 

davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  

(X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kök gelişimine uygun dikim çukurunu açtınız mı?   

2. Dikim harcını hazırladığınız mı?   

3. Dikim harcını hazırlarken toprak analiz sonucunu dikkate aldınız mı?   

4. Dikim tahtası kullanarak fidanı diktiniz mi?   
5. Fidanın dibini doldurduktan sonra sıkıştırıp sulama yalağını yaptınız 

mı? 
  

6. Can suyunu verdiniz mi?    

7. Hereği dikip fidanınızı sabitlediniz mi?   

8. Turunçgillerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini belirlediniz mi?   
9. Bu elementlerin eksiklik belirtilerini gösteren resimlerini İnternet’te 

buldunuz mu? 
  

10. Bulduğunuz bu resimleri tablolaştırdınız mı?   

11. Oluşturduğunuz tabloya açıklayıcı notlar eklediniz mi?   

12. Oluşturduğunuz tabloya alınacak tedbirleri belirttiniz mi?   

13. Hasada karar verirken kullanılacak yöntemleri belirlediniz mi?   
14. Meyvelerin hasadında kullanılacak yöntemleri ve hangi yöntemi, niçin 

seçmemiz gerektiğini açıkladınız mı? 
  

15. Hasatta kullanılan malzemeleri belirlediniz mi?   
16. Ambalaj malzemelerinin neler olabileceğini ve dünyada kullanılan  

ambalaj örneklerini araştırdınız mı? 
  

17. Meyvelerin muhafazasında kullanılan depoların özelliklerini ve 

hangisini, neden seçmemiz gerektiğini araştırdınız mı? 
  

18. Tüm bu bilgileri görseller kullanarak bir akış panosu hâline getirdiniz 

mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

6 60-40 

7 Subtropik 

8 Kükürt -Kireç 

9 

Çiçek Dökümü, Küçük Meyve 

Dökümü, Haziran Dökümü, Hasat 

Önü Dökümü  

10 50-70 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Can suyu 

7 Dikim Tahtası 

8 30-60-90  

9 100 

10 Canlı -Cansız 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 30 °C 

7 Toprak -Yaprak 

8 Baş - İşaret 

9 
Azot, Fosfor Potasyum- Çinko, 

Mangan, Demir 

10 %30 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Üşüme  

7 TS34/2007 

8 Paketleme Evi 

9 Sarartma-Renklendirme 

10 
Turunçgil Meyveleri-Depolama 

Kılavuzu 
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