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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Avokado (persea americana) her dem yeĢil, subtropik bir meyve türüdür. Dünya
üzerinde
5 kıta ve 50‟ye yakın ülkede yetiĢtirilmektedir. Avokadonun yetiĢtiricilik
alanlarının sınırlı olması, yüksek besin değerinin ve kendine özgü tadının bulunması
nedeniyle, pazarda yüksek fiyatla alıcı bulmaktadır. Avokadonun gıda endüstrisinde
değerlendirilmesinin yanında yağ içeriklerinden dolayı, saç ve yüz bakım kremleri, el
losyonları ve sabunları olarak kozmetik endüstrisinde de kullanılmaktadır.
Dünya genelinde avokado, geniĢ bir sıcaklık dağılımında yetiĢtirilmekte, subtropikal
ve tropikal çeĢitler için farklı sıcaklık istekleri bulunmaktadır. Avokado yetiĢtiriciliği için
Türkiye‟nin Akdeniz sahil kuĢağındaki bazı alanların oldukça uygun olduğu belirtilmiĢ ve
hızla yayılmaya baĢlanmıĢtır.
Avokado yetiĢtiriciliği modülü ile; tekniğe uygun olarak avokado bahçesi
kurabilmeyi, kültürel iĢlemlerini yapabilmeyi ve avokado hasadı yapmayı en iyi Ģekilde
öğrenebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ

Ekolojik ve ekonomik Ģartlara uygun avokado bahçesi kurabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Ülkemizde avakado yetiĢtiriciliğini sınırlayan faktörleri araĢtırınız.



Avokado çoğaltma tekniklerinde, tohum seçiminde nelere dikkat edilmelidir,
araĢtırınız.



Avokado bahçe tesisinde çeĢit seçiminin önemini araĢtırınız.



AraĢtırmalarınız sonunda edindiğiniz bilgileri rapor haline getirerek; bu
bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. AVOKADO
1.1.Avokado YetiĢtiriciliği
1.1.1.Tanımı ve önemi
Avokado ismi Ġspanyolca‟dan (aquacate veya ahuacate) türemiĢ ve genelikle
“Amerikan armudu” olarak da adlandırılmaktadır. Avokado (Persea Americana Mill.),
Meksika‟nın merkez ve doğusunda bulunan dağlık alanlardan baĢlayarak Guatemela ile Orta
Amerika‟nın Pasifik sahilleri boyunca geniĢ coğrafi alana yayılan polimorfik (çok farklı
görünüĢte) bir ağaç türüdür.
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Fotoğraf 1.1: Avocado bitkisi

Amerika kıtasının keĢfinden sonra avokadonun besinsel değerinin bilinmesiyle
birlikte, Amerikalı koloniler iklimsel olarak yetiĢtirilmesine uygun olan sömürgelere
dağıtımına ve 1911 yılında ticari anlamda yetiĢtiriciliğine baĢlandı.
Bilimsel Sınıflandırması:









Alem
Bölüm
Sınıf
Takım
Familya
Cins
Tür
Türkçe adı

:Plantae
:Magnoliophyta
:Magnoliopsida
:Laurales
:Lauraceae
:Persea
:P. americana
:Avakado, Amerikan Armudu

Avokado, dünyada birkaç ülkede son derece birbirinden farklı özellik taĢıyan
çevrelerde, önemli ticari tarımsal ürün olarak yetiĢtirilmektedir. Dünya genelinde avokado,
geniĢ bir sıcaklık dağılımında yetiĢtirilmekte, subtropikal ve tropikal çeĢitler için farklı
sıcaklık istekleri bulunmaktadır. Avokadonun yetiĢtiriciliğinin yapılabildiği iklimsel sınır
noktaları, Ġsrail ve Güney Kaliforniya‟da bulunan hemen hemen çöl koĢullarından
baĢlamakta, Meksika‟nın tropikal yüksek dağlık alanları ile Güney Afrika ve Avustralya‟nın
bazı serin-sisli kuĢaklarındaki alanlara kadar devam etmektedir.
Ülkemizde ise avokadonun ticari yetiĢtiriciliğinin yaygınlaĢtırılması amacıyla 1970‟li
yılların baĢında FAO aracılığıyla Kaliforniya‟dan „Fuerte‟, „Hass‟, „Bacon‟ ve „Zutano‟
olmak üzere 4 önemli çeĢit getirtilmiĢtir. Bu çeĢitler Antalya, Dalaman-Muğla, AlataMersin, Adana ve Ġskenderun-Hatay ekolojik koĢullarında denemeye alınmıĢtır.
4

Antalya ve Alanya koĢullarında 1969–1983 yılları arasında yapılan denemede;
„Fuerte‟, „Hass‟, „Bacon‟ ve „Zutano‟ çeĢitlerinin bölgeye adapte olabildikleri sonucu elde
edilmiĢtir. Bu türlerin yetiĢtiriciliğinde, Türkiye‟nin Akdeniz sahil kuĢağındaki bazı alanların
oldukça uygun olduğu belirtilmiĢtir.
Avokado yetiĢtiriciliği için Türkiye‟nin Akdeniz sahil kuĢağındaki bazı alanların
oldukça uygun olduğu belirtilmiĢ ve ürünün üretimi hızla yayılmaya baĢlanmıĢtır.
Türkiye‟deki avokado üretiminin yaklaĢık % 60-65‟i Antalya‟da, % 30-35‟i Mersin‟de ve %
2-5‟i diğer illerde (Muğla ve Hatay) üretilmektedir. Antalya‟daki toplam üretimin yaklaĢık
% 60‟ı Alanya ve GazipaĢa ilçelerinde yapılmaktadır.
Avokado meyvesi, yağ içeriği, kg baĢına kalori ve protein bakımından bir çok meyve
türüne göre üstünlük gösterir. Yapısında % 1-2 protein, % 10-17 yağ, % 1.5-2.0 toplam Ģeker
ve % 80 su bulunur. Yağ oranı yüksek olmasına rağmen daha çok doymamıĢ tekli oleik yağ
asitleri içerdiği için hazmı kolay ve kandaki kolesterol seviyesini düĢürücü bir etkiye
sahiptir. Ayrıca içeriğinde 11 değiĢik vitamin ve 14 değiĢik mineral madde (demir, kalsiyum,
magnezyum, fosfor, potasyum, çinko gibi) bulunmaktadır. Doğal olarak yetiĢtiği yerlerde
yerli halkın önemli bir besin kaynağını oluĢturmakta ve “fakirin tereyağı” olarak
isimlendirilmektedir.
Morfolojik Özellikleri :
Avokado genellikle yayvan, bazen dikine geliĢen her dem yeĢil 6-20 metre yükseklikte
bir ağaçtır. Gevrek yapıda olup Ģiddetli rüzgârlara karĢı hassastır.
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Fotoğraf 1.2: Avocadonun genel görünüĢü

Çarpık dallanan bir gövde yapısı vardır. Ağaç gövdesinde; kaba ve uzunlamasına
yarıkların bulunduğu, etli bir kabukla örtülü olup, bol yapraklı bir taca sahiptir. Yapraklar
koyu yeĢil renkte olup, oval, eliptik, ve mızrağımsı Ģekillerdedir. Genç sürgünler bakırımsı
kırmızı renktedir. Yaprak uzunlukları 7,5-37,5 cm arasında değiĢmektedir. OlgunlaĢmamıĢ
yaprakların rengi açık yeĢildir. Meksika soyunun yaprakları anason kokuludur.
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a

b

Fotoğraf 1.3: Avokado dal (a) ve yaprak yapısı (b).

Çiçekler küçük, yeĢil ve sarımtıraktır. Çiçekler salkım uçlarında bulunur. Taç ve çanak
yapraklar arasında genellikle farklılık yoktur. Çanak yaprağa benzer yapılar, gerçek çiçek
örtüsüdür. 12 adet erkek organ 2 halkada sıralanmıĢtır. Ġç halkadakilerden 3‟ü kısır olup
staminod adını alırlar. BaĢçıklar 4 bölmelidir. Soğan Ģeklinde bir yumurtalık, silindirik ve
kıllı diĢicik borusu ve basit diĢicik tepesi diĢi organın kısımlarıdır. Ġç halkadaki erkek
organların iplikçiklerinin dip kısmında ve her iki yanında birer tane balözü kesesi bulunur.

A

C

Fotoğraf 1.4: Avokadonun çiçek ve meyvesi yapısı.

Çiçeklenme çeĢitlere göre sonbahardan yaz baĢlangıcına kadar sürmektedir. Tam
açılmıĢ bir avokado çiçeği 1cm geniĢliğinde 6-7 mm uzunluğundadır. Meyveler
çiçeklenmeden 10-18 ay sonra olgunlaĢmaktadır.
Avokado meyveleri değiĢik Ģekil, renk ve büyüklüktedir. Meyve iriliği 200-600 g
arasında değiĢir. Meyveler yuvarlak, oval veya armut Ģeklinde olabilir. Kabuk rengi hafif
sarımtırak yeĢilden koyu yeĢile, kahverengi kestane renginden, erguvani siyaha kadar
değiĢir. Kabuk yüzeyi düz veya pürüzlü olabilir. Meyve eti açık sarı-krem renginde olup
kabuğa doğru yeĢilimsidir.
Kabuk kalınlığı 0,8-6 mm‟dir. Çekirdekle kabuk arasındaki etin açık sarı rengi, kabuk
yakınlarında yeĢilimsi olur. Meyve eti yüksek yağ içerir (% 7-25). Her meyvede tek bir
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çekirdek bulunur. Çekirdek büyüklüğü çeĢitlere göre değiĢkenlik gösterir. ġekilleri;
yuvarlak, yumurtamsı, konik veya silindiriktir. Ġki kotiledonludur. Çekirdek kabuğunun
rengi, açık kahverenginin tonlarıdır. Çekirdek eti; beyaz, sarımsı veya yeĢilimsi beyaz
renktedir. Çekirdek yüzeyi düz veya pürüzlüdür.

Fotoğraf 1.5:ÇeĢitlere göre meyve Ģekil ve renkleri

Döllenme biyolojisi;
Avokado meyvesinin oluĢması için, çiçeğin açılma döneminde diĢicik tepesine baĢka
bir çiçekten çiçek tozunun taĢınması gerekmektedir. Dolayısıyla avokadoda çiçek tozu
taĢınması ve tozlanması böceklerle (arı veya uçan diğer böcekler) olmaktadır.
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Avokado bahçesi tesis edilirken dikkat edilecek en önemli unsurlardan biri çeĢittir.
ÇeĢit seçimi meyve tutumu için çok önemlidir. Çünkü avokado bahçesinden en yüksek
verimi almak için çiçekleri karĢılıklı olarak birbirini tozlayacak çeĢitlerin birlikte bulunması
gereklidir. Avokadonun çiçek yapısı diğer meyve türlerinden farklılıklar göstermektedir.

A

B

Fotoğraf 1.6: Avokadonun çiçek (a) ve meyvesi (b).

Avokadonun çiçeği hem diĢi, hem de erkek organlara sahiptir (hermafrodit). Fakat bu
organlar aynı anda aktif durumda değildir (dikogami). Her çiçek ilk açıldığında sadece diĢi
organları aktif olup erkek organlar aktif değildir ve çiçek tozu yaymazlar. Bu nedenle bir
çiçeğin diĢiçik tepesi baĢka avokado çiçeklerinden gelen çiçek tozlarını kabul ederler ve bu
döneme çiçeğin diĢi safhası denmektedir. Çiçek bu diĢi dönemde sadece 1-2 saat açık
kalmakta ve bu süre içinde çiçek tozlarını kabul etmektedir. Daha sonra kapanmakta ve
günün geri kalan kısmında kapalı olarak kalmaktadır.
Ertesi gün aynı çiçek tekrar açılmakta ve çiçeğin diĢiçik tepesi artık çiçek tozu kabul
etmemektedir. Erkek organlar aktif ve çiçek tozu yaymaktadırlar. Bu döneme çiçeğin erkek
safhası denmekte ve çiçek tozları ağaçta bulunan ve diĢi dönemde olan diğer çiçeklerin diĢi
organını tozlamaktadır. Bu durumu Ģematik olarak gösterirsek;
1. Gün
Çiçek Tipi
A
B

Sabah
DiĢi

2. Gün

Öğleden sonra

Sabah

DiĢi

Erkek

Öğleden sonra
Erkek

Tablo 1.1: „A‟ ve „B‟ tipi çeĢitlerin çiçek açmaları
Çiçek Tipi
A
B

Sabah
DiĢi
Erkek

Öğleden sonra
Erkek
DiĢi

Tablo 1.2: „A‟ ve „B‟ tipi çeĢitlerin karĢılıklı olarak birbirini tozlanmaları
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Özetle her çiçek ilk açıldığında diĢi dönemdedir ve bir gün sonra da erkek
dönemdedir. Avokadolarda çeĢitlere göre değiĢen iki tip çiçek vardır. Bunlara A tipi ve B
tipi çiçek denmektedir. A tipi çiçekler, ilk günün sabahı diĢi ve ikinci gün öğleden sonra
erkek dönemdedir. B tipi çiçekler ise öğleden sonra diĢi ve ertesi sabah erkek dönemdedir.
Böylece bu iki çiçek tipi tozlanma bakımından birbirini tamamlamaktadır. Avokadonun A
tipi ve B tipi çiçeğe sahip olması yabancı tozlanma imkânı sağlamıĢtır. Ancak gün boyunca
her iki dönemde olan (A ve B) yüzlerce çiçek açılmasıyla aĢağıdaki gibi tozlanma ve
döllenme olmaktadır.

Fotoğraf 1.7: Aynı ağaç üzerinde erkek ve diĢi çiçek dönemlerinin örtüĢmesi (a) ve tozlanmanın
olabilmesi için gerekli olan arı faaliyeti.

Ortalama hava sıcaklığı, 21 0C‟nin üstünde olduğu sürece iki çiçeklenme tipi saat
olarak beklenen zamanda ortaya çıkmaktadır. Hava sıcaklığı düĢükse günlük açılmalar
gecikir ve düzensiz olur. Bu nedenle, tek ağaç aynı anda hem diĢi, hem de erkek
dönemlerdeki çiçeklere sahip olabilmektedir. Bu durum, tek çeĢidin nasıl meyve tuttuğunu
açıklamakta olup avokado yetiĢtiriciliği yönünden uygun değildir. Ortalama sıcaklık 21
0
C‟nin altına düĢtüğünde, çiçeğin organları pek iyi çalıĢmamakta ve 15,5 0C‟nin altına
düĢtüğünde ise meyve tutumu olmamaktadır.
Avokadonun döllenme biyolojisine ilişkin önemli noktalar şöyle özetlenebilir:






Avokado çiçekleri iki dönemli (erkek ve diĢi) eĢeysel açılma gösterirler. Gün
içinde açılma dönemleri birbirine zıt olanlar, A ve B tipi olarak sınıflandırılırlar.
Sıcaklık, yağmur, nemlilik, bulutluluk, rüzgâr gibi iklim koĢulları çiçeklenmeyi
ve arı faaliyetini etkiler.
Çiçeklenme döneminde çiçek tozu, diĢicik tepesine uygun zamanda ulaĢmalıdır.
Bazı çeĢitlerde; çiçek tozunun yayılması ve diĢi organın kabul edici dönemleri
birbiriyle örtüĢtüğünde, yabancı tozlanma olmaksızın meyve tutmaktadır.
Avokadonun tozlanması için mutlaka böcek (arı) faaliyeti gerekmektedir.
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Bazı çeĢitlerde (fuerte), yabancı tozlanmayla birlikte kapalı tozlanmaya göre
daha fazla meyve alınmaktadır.
Bahçe içerisinde karıĢık halde bulunan A ve B tipi çeĢitler, üretimin artmasına
yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte; aynı çiçek tipine sahip olan çeĢitlerin
açılma dönemlerindeki farklılığından dolayı birbirini tozlayabildikleri
saptanmıĢtır. Örneğin; zutano çeĢidi, fuerte çeĢidiyle aynı B tipine dahil olmakla
beraber fuerte için tozlayıcı olarak kullanılabilmektedir.

1.1.2. ÇeĢitleri
Ülkemizde avokado yetiĢtiriciliği konusunda yapılan adaptasyon çalıĢmalarına 1970‟li
yıllarda FAO aracılığıyla „Bacon‟, „Fuerte‟, „Hass‟ ve „Zutano‟ çeĢitlerinin getirtilmesiyle
baĢlanmıĢtır.
Avokado çeĢitlerinin ülkemiz ekolojik koĢullarına adaptasyonu konusunda en
kapsamlı çalıĢma, Antalya Batı Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü‟nde (BATEM) 1989–
2004 yılları arasında yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada; toplam 42 çeĢidin meyve özellikleri,
iklimden etkilenme durumları, çiçeklenme ve verim durumları ortaya konulmaya
çalıĢılmıĢtır. AĢağıda özellikleri belirtilen çeĢitlerin yetiĢtiriciliğinin yapılabileceği tavsiye
edilmiĢtir.
Başlıca önemli avakado çeşitleri ve özellikleri


Bacon; ağacı, yüksek boylu ve dikine geliĢmektedir. Yaprakları ezildiğinde
anason kokusu ortaya çıkmaktadır. Bacon çeĢidinin soğuğa toleransı çok iyidir.

B
Fotoğraf 1.8: Bacon çeĢidinin meyve (a) ve çekirdek (b) özellikleri

Fidanlar araziye dikildikten sonra, 3–5 yaĢları arasında meyve vermeye baĢlamaktadır.
Ürün vermesi tutarlı, erken geliĢen ve soğuk bölgelerde „Fuerte‟ çeĢidinden daha yüksek
meyve verimi olan bir çeĢittir. „B‟ tipi çiçek yapısına sahiptir. Hass çeĢidinin tozlanmasında
kullanılabilecek bir çeĢittir. Genellikle çiçeklenme periyodu, mart ayının ilk haftası
baĢlamakta ve mayıs ayının ilk haftası son bulmaktadır.
Bacon çeĢidinin meyve ağırlığının 170–510 g arasında değiĢtiği bilinmekle birlikte,
ülkemizde Serik-Antalya koĢullarında ortalama 250–260 g meyve ağırlığına ulaĢılmıĢtır.
Çekirdek orta büyüklüktedir. Meyve etinde, yağ içeriği %15–16 ve kuru madde içeriği %25–
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26 arasında olan lezzetli bir çeĢittir. Meyve hasadı, kasım baĢı-ocak ortası olarak
saptanmakla birlikte optimum hasat zamanı kasım-aralık ayları arasında olmaktadır.
TaĢımaya uygunluğu iyi olan bir çeĢittir.
MEYVE VE AĞAÇ ÖZELLĠKLERĠ
Optimum hasat dönemi

Kasım-aralık

Meyve kabuk yapısı

Pürüzsüz

Ağaç üzerinde kalma
durumu

Orta (2-3 ay)

Kabuk kalınlığı

Nispeten ince

Soğuktan zararlanma
eĢiği ( ºC)

-4,4

Soyulabilirlik durumu

Nispeten kolay

Muhafaza durumu

2 ay +4 °C

Çekirdek Ģekli

Konik

Ağaç habitüsü

Orta

Meyve Ģekli

Yumurtamsı

Periyodisite durumu

Yok

Meyve eti rengi

Açık sarı-krem

Ekolojik seçicilik

Var

Tad ve lezzet

Lezzetli

Ekonomik verime yatma
yaĢı

8-10 yaĢ

Verim (kg/ağaç)

75-80

Ortalama meyve ağırlığı
(gr)

250-260

Verim (adet/ağaç) (1012 yaĢında)

300-320

Meyve kabuk rengi

Koyu yeĢil

Endüstride kullanımı

Gıda, kozmetik ve ilaç
sanayi

(10-12 yaĢında)

Tablo 1.3: Bacon çeĢidinin meyve ve ağaç özellikleri



Hass; düĢük sıcaklıklara çok hassastır. Ağacı yayılan bir yapıda geliĢme
göstermekte ve orta büyüklüktedir. Tek ağaç olarak periyodisiteye eğilimli ise
de, bahçe halinde meyve tutumu kararlı olmakta ve dikildikten 3–4 yıl sonra
meyve vermeye baĢlamaktadır. Çiçek yapısı „A‟ tipidir. Genellikle, çiçeklenme
mart ortasında baĢlamakta ve mayıs aylarının son haftasında son bulmaktadır.
Hass
çeĢidinin tozlanmasında,
„Bacon‟
çeĢidi
dölleyici
olarak
kullanılabilmektedir.

A

B

Fotoğraf 1.9: Hass çeĢidinin meyve (a) ve çekirdek (b) özellikleri
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Genellikle meyve, yumurtamsı Ģeklinde ve ağırlığı 140–400 g arasında değiĢmektedir.
Serik-Antalya koĢullarında, ortalama meyve ağırlığı 160-180 g olarak saptanmıĢtır. Lifsiz,
çekirdek küçük ve tohum yatağına sıkıca bağlıdır. Meyve etinde, yağ içeriği % 15–17 ve
kuru madde içeriği % 27–29 arasında değiĢmektedir.
Meyve hasadı, kasım ortasında baĢlayabilmesine rağmen en uygun Ģubat-haziran
ayları arasında olmaktadır. Serin iklimlerde ağaç üzerinde yaz ortasına kadar kalabilmekle
birlikte, çok fazla geç hasat edilirse unlu ve bozuk bir tatta olabilmektedir. TaĢıma ve
depolanmaya uygunluğu birçok çeĢitten daha iyidir. Dünya‟nın birçok ülkesinde ana çeĢit
olarak üretilmektedir.
MEYVE VE AĞAÇ ÖZELLĠKLERĠ
Optimum hasat dönemi

ġubat baĢı-haziran
sonu

Meyve kabuk yapısı

Çok pürüzlü

Ağaç üzerinde kalma
durumu

Uzun (6-8 ay)

Kabuk kalınlığı

Orta kalın

Soğuktan zararlanma
eĢiği (ºC)

-1,1

Soyulabilirlik durumu

Kolay

Muhafaza durumu

2 ay +4°C

Çekirdek Ģekli

Konik

Ağaç habitüsü

Orta

Meyve Ģekli

Yumurtamsı

Periyodisite durumu

Var

Meyve eti rengi

Koyu sarı-krem

Ekolojik seçicilik

Var

Tad ve lezzet

Çok lezzetli

Ekonomik verime
yatma yaĢı

8-10 yaĢ

Verim (kg/ağaç)

75-80

Ortalama meyve
ağırlığı (gr)

160-180

Meyve kabuk rengi

Koyu yeĢilsiyahımsı mor

(10-12 yaĢında)
Verim (adet/ağaç)

500-600

(10-12 yaĢında)
Endüstride kullanımı

Gıda, kozmetik ve ilaç
sanayii

Tablo 1.4: Hass çeĢidinin meyve ve ağaç özellikleri



Fuerte; yaprakları ezildiğinde anason kokusu açığa çıkmaktadır. „Fuerte‟
çeĢidi, soğuklara orta derece dayanıklıdır. Fidanlar araziye dikimden 4–7 yıl
sonra, meyve vermeye baĢlamaktadır. Çiçek yapısı „B‟ tipidir. Aynı çiçeklenme
tipine sahip olan farklı çeĢitlerin, çiçeklerinin açılma zamanlarındaki
farklılıklardan dolayı birbirini tozlayabildikleri saptanmıĢtır. Bu nedenle
tozlayıcı çeĢitleri, „Zutano‟, „Hass‟, „Rincon‟, „Jalna‟ ve „Bacon‟
olabilmektedir. Çiçeklenme mart ve mayıs aylarının ilk haftaları arasında
meydana gelmektedir. „Fuerte‟ çeĢidi periyodisiteye eğilimlidir.

Genellikle meyve ağırlığı 170–500 g arasında olduğunu bilinmektedir. Serik-Antalya
koĢullarında, ortalama meyve ağırlığı 250-300 g olarak saptanmıĢtır.
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B

A

Fotoğraf 1.10: Fuerte çeĢidinin meyve (a) ve çekirdek (b) özellikleri

Tohum orta büyüklüktedir. Meyve etinde, yağ içeriği % 19–20 ve kuru madde içeriği
% 29–30 arasında meydana gelmektedir. Meyve hasadı, kasım-nisan ayları arasında
yapılabilmektedir. Ağaç üzerinde depolanması iyi olmakla birlikte, olgun meyvenin „raf
ömrü‟ kısadır. Meyvesi hasat olumuna geldikten sonra ağaç üzerinde 5–6 aya kadar
kalabilmektedir.
MEYVE VE AĞAÇ ÖZELLĠKLERĠ
Optimum hasat dönemi

Kasım baĢı-nisan
sonu

Meyve kabuk yapısı

Hafif pürüzlü

Ağaç üzerinde kalma
durumu

Uzun (5-6 ay)

Kabuk kalınlığı

Kalın

Soğuktan zararlanma
eĢiği ( ºc)

-2,8

Soyulabilirlik durumu

Kolay

Muhafaza durumu

2 ay +4°c

Çekirdek Ģekli

Konik

Ağaç habitüsü

Orta

Meyve Ģekli

Armut

Periyodisite durumu

Var

Meyve eti rengi

Açık sarı-yeĢil

Ekolojik seçicilik

Var

Tad ve lezzet

Lezzetli

Ekonomik verime
yatma yaĢı

8-10 yaĢ

Verim (kg/ağaç)

50-55

Ortalama meyve
ağırlığı (gr)

250-300

Meyve kabuk rengi

Donuk yeĢil ve
üzeri puslu

(10-12 yaĢında)
Verim (adet/ağaç)

190-200

(10-12 yaĢında)
Endüstride kullanımı

Gıda, kozmetik ve ilaç
sanayii

Tablo 1.6: Fuerte çeĢidinin meyve ve ağaç özellikleri
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Zutano; ağacı uzun boylu ve dikine geliĢmektedir. Zutano çeĢidi soğuğa
dayanıklıdır. Çiçek yapısı „B‟ tipidir. „Hass‟ çeĢidinin baĢarılı bir tozlayıcısıdır.
Ayrıca „Fuerte‟ çeĢidini de tozlayabilmektedir. Çiçeklenme Ģubat ayının
ortasında baĢlamakta ve mayıs ayının ortasına kadar devam etmektedir.

A

B

Fotoğraf 1.11: Zutano çeĢidinin meyve (a) ve çekirdek (b) özellikleri

Fidanlar araziye dikildikten sonra, 2–3 yaĢları arasında meyve vermeye baĢlamaktadır.
Genellikle meyve ağırlığı 200–400 g arasında değiĢmektedir. Serik-Antalya koĢullarında,
ortalama meyve ağırlığı 280-290 g olarak saptanmıĢtır. Meyve kabuğu sarımsı yeĢil renkli,
yüzeyi düzgün ince yapıda ve kolay soyulmaktadır. Meyve eti hafif liflidir. Meyvenin
iriliğine göre çekirdek büyük olarak meydana gelmektedir.
Kaliforniya ve Güney Afrika‟da tohumları klonal anaç üretiminde kullanılmaktadır.
Meyve etinde, yağ içeriği % 15–18 ve kuru madde içeriği % 23–25 arasında değiĢmiĢtir.
Meyve hasadı, kasım baĢı-ocak sonu arasında yapılabilmekle birlikte optimum hasat zamanı
olarak kasım-aralık ayları arası belirlenmiĢtir. OlgunlaĢtığında ağaç üzerinde çok fazla
kalamamaktadır. Tutarlı ve verimliliği iyi olan bir çeĢittir. Serik-Antalya koĢullarında,
„Zutano‟ çeĢidinin ağaç baĢına verimi 280-285 adet ve 75-80 kg arasında olduğu tespit
edilmiĢtir. Pazar değeri ve taĢımaya uygunluğu orta derecededir.
MEYVE VE AĞAÇ ÖZELLĠKLERĠ
Optimum hasat dönemi

Kasım-aralık

Meyve kabuk yapısı

Pürüzsüz

Ağaç üzerinde kalma
durumu

Orta (2-3 ay)

Kabuk kalınlığı

Ġnce

Soğuktan zararlanma
eĢiği (ºc)

-3.0

Soyulabilirlik durumu

Nispeten zor

Muhafaza durumu

2 ay +4 °C

Çekirdek Ģekli

Konik

Ağaç habitüsü

Orta

Meyve Ģekli

Yumurtamsı veya
armut

Periyodisite durumu

Yok

Meyve eti rengi

Açık sarı-krem

Ekolojik seçicilik

Var

Tad ve lezzet

Orta lezzetli
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Ekonomik verime
yatma yaĢı

8-10 yaĢ

Ortalama meyve
ağırlığı (gr)

175-285

Meyve kabuk rengi

Açık yeĢil ve
parlak

Verim (kg/ağaç)

75-80

(10-12 yaĢında)
Verim (adet/ağaç)

250-300

(10-12 yaĢında)
Endüstride kullanımı

Gıda, kozmetik ve ilaç
sanayii

Tablo 1.7: Zutano çeĢidinin meyve ve ağaç özellikleri



Ettinger; kuvvetli bir lider dal ile birlikte dik büyüme alıĢkanlığı vardır.
Yaprakları ezildiğinde, çok zayıf bir anason kokusu bulunmaktadır. Soğuklara
„Fuerte‟ çeĢidinden daha dayanıklı olduğu da bildirilmiĢtir. Genellikle fidan
araziye dikildikten 3–5 yıl sonra meyve vermeye baĢlamaktadır. „B‟ tipi çiçek
yapısına sahiptir. Genellikle çiçeklenme, mart ayının ilk haftası baĢlamakta ve
mayıs ayının son haftasında son bulmaktadır.

A

B

Fotoğraf 1.12: Ettinger çeĢidinin meyve (a) ve çekirdek (b) özellikleri

Ortalama meyve ağırlığı 170–570 g arasında olmakla birlikte, ülkemizde SerikAntalya koĢullarında ortalama 280–300 g meyve ağırlığına ulaĢılmıĢtır. Meyve etindeki yağ
oranı %16–17, kuru madde içeriği %27–28 olarak saptanmıĢtır. Çekirdek orta-geniĢ olup,
çekirdek evine orta-sıkı bağlıdır. Meyve hasadı, ekim ortası-ocak ortasında yapılabilmekle
birlikte optimum hasadı kasım-aralık ayları arasında yapılabilmektedir. Ġsrail‟deki çeĢitler
arasında en erken olgunlaĢan, ağaç üzerinde geç hasatta çatlamalar gözükmesine rağmen
meyvenin „raf ömrü‟ uzun olan bir çeĢittir. Serik-Antalya koĢullarında, ağaç baĢına verimi
160-165 adet ve 40-45 kg arasında olduğu tespit edilmiĢtir.
MEYVE VE AĞAÇ ÖZELLĠKLERĠ
Optimum hasat dönemi

Kasım-aralık

Meyve kabuk yapısı

Pürüzsüz

Ağaç üzerinde kalma
durumu

Orta (2-3 ay)

Kabuk kalınlığı

Nispeten ince

Soğuktan zararlanma
eĢiği ( ºc)

-3.0

Soyulabilirlik durumu

Orta

16

Muhafaza durumu

2 ay +4 °c

Çekirdek Ģekli

Konik

Ağaç habitüsü

Yüksek

Meyve Ģekli

Armut

Periyodisite durumu

Yok

Meyve eti rengi

Açık sarı-krem

Ekolojik seçicilik

Var

Tad ve lezzet

Lezzetli

Ekonomik verime
yatma yaĢı

8-10 yaĢ

Verim (kg/ağaç)

40-45

Ortalama meyve
ağırlığı (gr)

250-350

Meyve kabuk rengi

Parlak koyu yeĢil

(10-12 yaĢında)
Verim (adet/ağaç)

160-170

(10-12 yaĢında)
Endüstride kullanımı

Gıda, kozmetik ve ilaç
sanayii

Tablo 1.8: Ettinger çeĢidinin meyve ve ağaç özellikleri



Wurtz; ağacı, yarı bodur ve yayılarak büyüme alıĢkanlığında, yoğun bir Ģekilde
dalların birbirine girdiği ve sarkık yapraklanmanın olduğu bir yapıdadır. Soğuk
zararına dayanıklılıkta „Fuerte‟ ile benzer özellikler göstermektedir.
B

A

Fotoğraf 1.13:Wurtz çeĢidinin meyve (a) ve çekirdek (b) özellikleri

Genellikle fidan araziye dikildikten 3–5 yıl sonra meyve vermeye baĢlamaktadır.
Çiçeklenmede, „A‟ tipi karakteristik özellik taĢımaktadır. Çiçeklenme Ģubat ayının ortasında
baĢlamakta ve mayıs ayının ortasına kadar devam etmektedir.
Genellikle meyve ağırlığı, 175-560 g arasında değiĢmektedir. Serik-Antalya
koĢullarında ortalama meyve ağırlığı 250–300 g ve armut Ģeklinde olduğu tespit edilmiĢtir.
Meyve kabuğu subtropikal bölgelerde ince olmakla birlikte, Kaliforniya gibi daha serin
yerlerde kalın olabilmektedir. Serik-Antalya koĢullarında ise meyve kabuğu orta derece
kalınlıkta olduğu tespit edilmiĢtir. Tohum; büyük ve konik bir yapıdadır. Meyve eti toplam
meyvenin % 65-75 arasındadır. Ġlk zamanlarda olgunlaĢtığında hafifçe buruk bir tatta
olmaktadır. Meyve etinde, ortalama yağ oranı % 15-17 kuru madde oranı % 25-30‟dur.
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Serin subtropikal bölgelerde yoğun meyve yükü ile birlikte, daha erken ürün veren bir
çeĢit olmasına rağmen, ağaç üzerinde uzun süre bekletilirse iki yılda bir ürün vererek
periyodisite özelliği göstermektedir. Ġnsektisit (böcek) zararına geniĢ bir Ģekilde maruz
kalmakta ve antraknoza duyarlı olmaktadır. Yoğun taç hacmi böcek ve hastalıklara karĢı
mücadeleyi zorlaĢtırmaktadır.Bazı ülkelerde, yarı bodur olduğu ve geç dönemde hasat
edildiği için ilgi çekmektedir.
MEYVE VE AĞAÇ ÖZELLĠKLERĠ
Optimum hasat dönemi

Mart-mayıs

Meyve kabuk yapısı

Çok hafif pürüzlü

Ağaç üzerinde kalma
durumu

Orta (3-4 ay)

Kabuk kalınlığı

Orta kalın

Soğuktan zararlanma
eĢiği (ºc)

-2.8

Soyulabilirlik durumu

Nispeten kolay

Muhafaza durumu

2 ay +4 °c

Çekirdek Ģekli

Konik

Ağaç habitüsü

Orta-yarı bodur

Meyve Ģekli

Armut

Periyodisite durumu

Yok (geç hasatta
olursa var)

Meyve eti rengi

Parlak krem veya
donuk sarı

Ekolojik seçicilik

Var

Tad ve lezzet

Orta lezzetli

Ekonomik verime
yatma yaĢı

8-10 yaĢ

Verim (kg/ağaç)

25-30

Ortalama meyve
ağırlığı (gr)

250-300

Meyve kabuk rengi

Parlak koyu yeĢil

(10-12 yaĢında)
Verim (adet/ağaç)

100-110

(10-12 yaĢında)
Endüstride kullanımı

Gıda, kozmetik ve ilaç
sanayii

Tablo 1.9: Wurtz çeĢidinin meyve ve ağaç özellikleri



Pınkerton; ağacı; yarı bodur, „Hass‟ çeĢidine benzer bir Ģekilde büyümekle
birlikte kısmen yayılarak büyümektedir. „A‟ tipi çiçek yapısına sahip
olmaktadır. Çiçeklenmesi sonbahardan ilkbahara kadar uzamakla birlikte,
hasatta geniĢ bir oranda olgunluk farklılıkları meydana gelmektedir. Soğuğa
toleransı „Hass‟ ve „Reed‟ çeĢitlerine benzermektedir. Meyve büyüklükleri,
230-425 g arasında değiĢmekte ve sıcak bölgelerde yetiĢtirildiğinde büyük
meyve elde edilmektedir. Tohum büyüklüğü, nispeten küçüktür. Uzun bir raf
ömrüne sahiptir.
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A

B

Fotoğraf 1.14: Pınkerton çeĢidinin meyve (a) ve çekirdek (b) özellikleri

Meyve eti oranı % 82‟ye kadar ulaĢmakta, ilgi çekici krem renkli meyve eti ile orta
sezonda olgunluğa gelmekte, zengin içerikli tadı (fındık, fıstık, ceviz gibi) bulunmakta, hasat
sonu birçok çeĢitten daha yavaĢ olgunlaĢmaktadır.
Diğer önemli avokado çeĢitlerinden farklı hasat sonu uygulamaları istemektedir.
Serik-Antalya koĢullarında; ortalama yağ içeriği % 15-18, kuru madde oranı % 25,2 olarak
tespit edilmiĢtir. Yapraklarında anason kokusu yoktur. Hasat periyodu ocak-nisan arasında
olabilmekle birlikte, optimum hasat zamanı ocak-Ģubat arasında olmaktadır.Ağaçta
muhafaza zamanı ortadır.
MEYVE VE AĞAÇ ÖZELLĠKLERĠ
Optimum hasat dönemi

Ocak-Ģubat

Meyve kabuk yapısı

Pürüzlü

Ağaç üzerinde kalma
durumu

Orta (3-4) ay

Kabuk kalınlığı

Orta kalın

Soğuktan zararlanma
eĢiği ( ºc)

-2.0

Soyulabilirlik durumu

Kolay

Muhafaza durumu

2 ay +4°c

Çekirdek Ģekli

Konik

Ağaç habitüsü

Orta

Meyve Ģekli

Uzun armut

Periyodisite durumu

Yok

Meyve eti rengi

Sarı

Ekolojik seçicilik

Var

Tad ve lezzet

Lezzetli

Ekonomik verime
yatma yaĢı

8-10 yaĢ

Verim (kg/ağaç)

30-35

Ortalama meyve
ağırlığı (gr)

260-280

Meyve Kabuk Rengi

Koyu yeĢil

(10-12 yaĢında)
Verim (adet/ağaç)

100-120

(10-12 yaĢında)
Endüstride Kullanımı

Gıda, kozmetik ve ilaç
Sanayii

Tablo 1.10: Pınkerton çeĢidinin meyve ve ağaç özellikleri
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1.1.3.Genel istekleri


Ġklim isteği; avokado bahçesi tesis edilecek arazi, kuvvetli rüzgarlardan
nispeten korunmuĢ ve fazla soğuk olmayan yerlerde olmalıdır.Avokado, her
dem yeĢil, subtropik bir meyve türü olması nedeniyle, ticari yetiĢtiriciliği kıĢları
ılık geçen tropik ve subtropik bölgelerde yapılmaktadır. Avokado, kıĢ ve
ilkbahar geç donlarından, çiçeklenme ve meyve tutum dönemi düĢük
sıcaklıklardan, ani sıcaklık dalgalanmalarından, Ģiddetli esen rüzgarlardan ve
fidan dönemi yüksek sıcaklıklardan çok fazla etkilenmektedir. DüĢük
sıcaklıklardan etkilenme çeĢitlere göre -2 0C ile -6.5 0C arasında değiĢmekte ve
Hass -1.1 0C‟ye kadar dayanabilmektedir. DüĢük sıcaklıkların meydana geldiği
zaman (çiçeklenmeden önce veya çiçeklenme sırasında) çok önemli olmakla
birlikte, bazı çeĢitler çok etkilenmektedirler.



Toprak isteği; avokado toprak istekleri bakımından oldukça toleranslıdır.
Avokado ağaçları hafiften ağır bünyeli topraklara kadar değiĢen birçok toprak
tipinde yetiĢebilmektedir. Bununla birlikte avokadolar için en iyi topraklar;
derin (1metreden az olmamalı) verimli, drenajı iyi olan, özellikle kumlu-tınlı ve
alüvyal topraklar ile toprak pH‟ı nötre yakın veya hafif asit reaksiyonlu
olmalıdır (pH 5-7). Taban suyu seviyesi 1,5-2,0 m civarında olmalı ve taban
suyunun daha yüksek olduğu yerlerde drenajla bu seviye düĢürülmelidir.

1.1.4.Üretimi
1.1.4.1. Çoğaltım Teknikleri
Avokadolar değiĢik yöntemlerle çoğaltılabilir. En çok kullanılan ticari üretim yöntemi
aĢı ile çoğaltmadır. Avokado genellikle çöğür anaçlar üzerine göz ve kalem aĢısı yapılarak
çoğaltılmaktadır. Çelikten fidan üretimi yapılabilse de, birçok çeĢidin çelikleri için mümkün
değildir.

A

B

Fotoğraf 1.15: Mexicola (a) ve Topa Topa çeĢidi tohumları

Ülkemizde avokadoların aĢı ile çoğaltılmasında anaç olarak soğuğa, kirecin neden
olduğu kloroza ve bazı hastalıklara daha dayanıklı oldukları için Meksika soylu çöğürler
tercih edilmektedir. Tohumlar, kuvvetli çöğür meydana getiren, hastalıktan temiz ve soğuğa
dayanıklılığı bilinen bir çeĢidin ağaçlarından alınmaktadır. „Topa Topa‟ ve „Mexicola‟
tohum kaynağı olarak en yaygın olarak kullanılan çeĢitlerdir.
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Tohum Ekimi; tohum, meyveden çıkarıldıktan sonra hemen ekilmelidir.
Ekilmeden önce tohum kabuklarının çıkarılarak alt ve üst kısmından ince bir
tabakanın kesilmesi, tohumların sıcak su ile muamele edilmesi (55 0C‟de 30
dakika), bazı hastalıkları önler ve çimlenmeyi çabuklaĢtırır. Tohum meyveden
çıkarıldıktan sonra hemen ekilmesi mümkün olduğu gibi kum veya talaĢ içinde
4.5-7 0C‟de, birkaç ay muhafazası da mümkündür.
Tohum; yastıklara, polietilen torbalara, saksılara veya doğrudan fidanlık
arazisine ekilebilmektedir. Tohumun sivri uç kısmı toprak yüzeyi ile aynı
seviyede ve geniĢ olan kısmı ise aĢağıda kalacak Ģekilde ekimi yapılmalıdır.
Ekim aralığı, yastıkta 10x10 cm ve fidanlıkta 40x90 cm olmalıdır. Ekim
polietilen torbalara veya saksılara yapılacaksa her torba ve saksıya tek bir
tohumun konulması yeterli olmaktadır. Polietilen torbalar ve saksılarla yapılan
üretiminde, yarı-gölgeli bir ortamda olması çok önemlidir.

A

B

Fotoğraf 1.16: Polietilen torbalara tohum ekimi (a) ve fide geliĢimi (b).

Ayrıca tohumların tohum kasalarına 3-4 hafta süreyle katlanması da bir örnek
çöğür çıkıĢı sağlar. Tohumları kum veya talaĢ içinde 4,5-7 °C‟de birkaç ay
saklamak mümkünse de taze tohum kullanılması daha iyidir. Tohumun ekildiği
ortam 3:1:1 oranında torf: kum: perlit karıĢımıdır. Ekim yapılan ortamın
pH‟ının 6,5-7,0 arasında olması gerekir. Daha yüksek pH derecelerinde bazı
besin maddelerinin alımı güçleĢeceği için iyi bir fidan geliĢimi sağlanamaz.


Çöğür GeliĢimi; avokado fidan yetiĢtiriciliği mevcut imkanlara göre ya
doğrudan yarı gölge ortamda ya da baĢlangıçta serada daha sonra yarı gölge
ortamında yapılabilir. Yarı gölge ortamda 2-2,5 yılda fidan yetiĢirken,
baĢlangıçta serada daha sonra yarı gölge ortamda yetiĢtiricilikte bu süre yarı
yarıya kısalır.
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Ekilen tohumlar yetiĢtirildiği ortama bağlı olarak 1 ile 6 ayda çimlenirler.
GeliĢmekte olan çöğürlere 5-6 yaprak olduklarında gübrelenmelidir. Çöğür
geliĢimi süresince görülen hastalık ve zararlılara karĢı da gerekli mücadele
yapılmalıdır. Çöğürler fidanlıktan bahçeye ĢaĢırtılacaksa; toprak süzek olmalı
ve fidanın toprağı dağılmadan sökülebilecek kadar kil içermelidir.
Doğrudan fidanlıklarda polietilen torbalarda veya saksıda yetiĢtirilen çöğürler 710 gün arasında sulanmaktadır. Çok sıcak ve kuru esen rüzgarların estiği
günlerde sulama aralığı daha da kısalabilmektedir.

Fotoğraf 1.17: Sera Ģartlarında çöğür geliĢimi

Gübreleme yapılması fidanın geliĢimi bakımından gereklidir. Fidanlık
koĢullarında fidan sırasının her metresine 10 g saf azot (amonyum sülfat) hesabı
edilerek gübreleme yapılabilmektedir. Polietilen torba ve saksılara ise 20-25 g
(bir tatlı kaĢığı) amonyum sülfat yeterli olabilmektedir. Çöğürlerin geliĢim
oranlarına göre uygulama sayısı ayarlanabilmektedir. Avokado kökleri fazla
azota karĢı duyarlı olduklarından gübrelemede dikkatli olunmalıdır.
Avokadolar, demir noksanlıklarına, özellikle kirece bağlı „klorozise' karĢı
hassastır. Uygun demirli preparatlar (demir sülfat gibi) demir kileyti halinde
verilmelidir.
1.1.4.1.1. AĢılama
Avokado çöğürlerine göz veya kalem aĢıları yapılabilmektedir. Avokado tohumları
fidanlıklarda; sonbahar ekiminden sonra, ekildikleri yılın sonbaharında, genellikle aĢılama
kalınlığına gelmektedir. Sera koĢullarında ise aĢılama kalınlığına 6 ay içerisinde
gelebilmektedir.
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Göz aĢıları; sonbahar veya ilkbaharda kabuk vermeye baĢlayınca yapılmalıdır.
Antalya koĢularında yapılan araĢtırmalarda ilkbahar göz aĢıları daha baĢarılı
olmaktadır. Uygulanacak göz aĢıları; göz aĢı: „T‟ veya yama aĢı olabilmektedir.
Kalem aĢıları; uygulama zamanı bakımından göz aĢılarından daha az seçicidir.
Avokado çöğürlerine dilcikli Ġngiliz, yarma, kakma, kabuk ve yan kalem aĢıları
uygulanabilmektedir. Ġlkbahar aĢıları aynı yılın sonbaharında, sonbahar aĢıları
ise ertesi yılın sonbaharında bahçeye dikilecek büyüklüğe gelebilmektedir.

Serada yetiĢtirilen çöğürler tohum ekiminden 5-6 ay sonra aĢılanacak duruma gelirler.
Çöğürlerin tepeleri toprak seviyesinin 12-15 cm. üzerinden kesilerek yarma aĢı veya dilcikli
Ġngiliz aĢı ile aĢılanır. AĢı kalemleri, çöğürle aynı kalınlıkta, üzerinde 3-4 göz bulunan
sürgünlerdir. AĢılamadan sonra, aĢı yeri plastik aĢı bağı ile bağlanır ve aĢı kaleminin üstüne
aĢı macunu sürülür. AĢılamadan 2-3 hafta sonra, tutan aĢıların yaprak sapları düĢer ve sürme
belirtileri görülür. Bu devrede anaçtan süren filizler temizlenmelidir.
Kalemden süren sürgünler 10-15 cm‟ye eriĢtiklerinde en iyi geliĢme gösteren sürgün
bırakılır diğerleri kalemin dibinden kesilir. Daha sonra kalan sürgün bir hereğe bağlanarak
fidanın dik olarak ve tek gövde halinde büyümesi sağlanır. AĢı bağları aĢılamadan 8-10 hafta
sonra alınmalıdır.

Fotoğraf 1.18: Dilcikli Ġngiliz aĢısı

GeliĢmekte olan fidanlara 3 hafta arayla azot-fosfor-potasyumlu gübreleme
yapılmalıdır. Demir noksanlığı gösteren fidanlara demir Ģelat ilave edilerek noksanlığın
giderilmesi sağlanır. Bu devrede görülecek hastalık ve zararlılara karĢı gerekli mücadele
yapılır.
Büyüme süresince fidanlar 7-10 gün arayla sulanır. Kuru ve sıcak rüzgârların estiği
yaz günlerinde, sulama aralığı daha da kısaltılabilir. Bu Ģekilde yetiĢtirilen fidanlar tohum
ekiminden itibaren 1 yıl sonra bahçeye dikilebilecek duruma gelirler. Yarı gölge ortamda
fidan yetiĢtiriciliğinde ise, sonbaharda ekilen tohumlar 1 yıl sonra aĢılama kalınlığına
eriĢirler.
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Fotoğraf 1.19:AĢılı fidanlarda sürgün oluĢumu

1.1.4.1.2. Çelikle Çoğaltma
Avokadolar bu yöntemle de çoğaltılabilmektedir. Fakat yapılan çalıĢmalar neticesinde;
çelikle çoğaltılmıĢ ağaçların meyve verimi yönünden, çöğürlere aĢı yapılarak çoğaltılan
ağaçlara göre, bir avantajının olamadığı görülmüĢtür.
Birçok çeĢidin kalemlerinin de köklenmesinin zor olması, ticari avokado
yetiĢtiriciliğinde uygulanabilirliliğini kısıtlamaktadır. Daha çok ıslah çalıĢmalarında, kirece,
tuza ve kök çürüklüğüne karĢı dayanıklı anaçların ve ağaçların üretilmesi için
kullanılabilmektedir. Dayanıklılık ıslahında tohumun genetik açılım (ana ağaçla aynı genetik
yapıda olmaması) göstermesinden dolayı kullanımı mümkün olamamaktadır.
Köklendirmeye alınan çelikler, olgun uç sürgünlerden seçilmektedir. Her çelik
yaklaĢık 7,5-15cm. uzunluğunda ve 3-4 yapraklı olmalıdır. Köklendirme ortamının alttan
ısıtmalı ve 21 0C‟de olmasında yarar bulunmaktadır. Drenajı iyi herhangi bir köklendirme
ortamı kullanılabilmektedir. Çelikler 2-4 ayda köklenir ve ĢaĢırtılabilmektedir.
Köklendirmeden sonra ortam nemi, yavaĢ yavaĢ azaltılarak bitkilerin normal koĢullara
alıĢtırılması sağlanmalıdır.
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1.2.Bahçe Tesisi
1.2.1.Rüzgârkıranların Tesisi
Avokado ağacının karakteristik özelliğinden biri çok gevrek yapıya sahip olmasıdır.
Bu nedenle, meyve yükünden ve özellikle kuvvetli rüzgârlardan kolayca kırılmaktadır.
Rüzgârın Ģiddetine bağlı olarak ağaç devrilmeleri de meydana gelebilmektedir. Yaz
aylarında meydana gelen kuru ve sıcak rüzgârlar daha fazla transprasyona (terlemeye) neden
olarak ağaçların su kaybını arttırmakta ve daha fazla meyve dökümleri ortaya çıkmaktadır.
Bütün bu nedenlerden dolayı eğer bahçe rüzgarın etkisine açık ve korumalı değilse
rüzgarkıranlar tesis edilmedir.
Rüzgârkıranlar bahçe kurulmadan daha evvel kurulmalıdır. Rüzgârkıranlar yeterli
yüksekliğe eriĢinceye kadar, oldukça masraflı olmasına rağmen fidanlara tek tek rüzgâr
siperleri yapılmalıdır. Rüzgârkıranlar yüksekliklerinin yaklaĢık 6–10 katı uzunluktaki bir
alanı rüzgârdan koruyabilmektedir.
Akdeniz bölgesi için en uygun rüzgârkıran ağacı olarak servi (andız) önerilmektedir.
Yeni tesis edilen avokado bahçelerinde, aynı dönemde avokado fidanlarıyla beraber
rüzgârkıranlar tesis edilirse, rüzgarkıranların boylarının yaklaĢık fidanlar kadar olacağı için
beklenen faydaları getirmeyebilir. Bu nedenle en azından 3 yıl değiĢik rüzgârkıranlarla (bitki
parçaları, örtü malzemeleri gibi) korunmalıdır.

Resim 1.1: Rüzgarkıranların koruma Ģekli

1.2.2. ÇeĢit Seçimi
Avokadoda çeĢit seçiminde bölgenin ekolojik koĢulları ve pazar durumuna göre karar
verilmelidir. Avokado çeĢitleri soğuklara dayanıklılık açısından farklılıklar göstermektedir.
Bu bakımından çeĢit seçiminde bahçe kurulacak yerin iklim özellikleri göz önünde
bulundurulmalıdır. Soğuklardan zararlanma derecesi, soğuğun süresi, meydana geldiği
mevsim, ağacın geliĢme dönemi ve sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak değiĢmektedir.
ÇeĢitlerin seçiminde, ayrıca çeĢitlerin birbirlerini tozlama durumu, hasat mevsimleri,
taĢımaya uygunluğu ve ticari olarak değerleri dikkate alınmalıdır. Bahçede birden fazla
çeĢidin bulunması, yabancı tozlanma ile verimin artmasını sağladığından, birçok araĢtırıcı
tarafından önerilmektedir. Avokadonun bu özelliğinden dolayı bahçenin birden fazla çeĢitle
tesis edilmesi zorunluluğu vardır.
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1.2.3. Dikim Aralıkları
Bahçe kurulması sırasında dikim aralıklarının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Genellikle
ağaçların ulaĢılması istenen en büyük taç hacmi esas alınarak dikim aralıkları
belirlenmektedir. BaĢlangıçta sık dikim yapılırsa; sıklaĢmalar ve birbirini gölgelemelerin
önlenmesi için belirli bir dönemde ağaçların seyrekleĢtirilmeleri gerekmektedir. Genellikle,
dikine geliĢim gösteren „Zutano‟ ve „Bacon‟ çeĢitlerinde 6x6 metre, dağınık geliĢim gösteren
„Fuerte‟ ve „Hass‟ çeĢitlerinde 7x7 metre dikim aralıkları olarak tavsiye edilmektedir.
Fuerte

Hass

Fuerte

Hass

Fuerte

Hass

Fuerte

Bacon

Fuerte

Bacon

Fuerte

Bacon

Hass

Bacon

Hass

Bacon

Hass

Bacon

Fuerte

Hass

Fuerte

Hass

Fuerte

Hass

Fuerte

Bacon

Fuerte

Bacon

Fuerte

Bacon

Hass

Bacon

Hass

Bacon

Hass

Bacon

Fuerte

Hass

Fuerte

Hass

Fuerte

Hass

Fuerte

Bacon

Fuerte

Bacon

Fuerte

Bacon

Hass

Bacon

Hass

Bacon

Hass

Bacon

Tablo 1.11: Örnek avokado bahçe tesisi

1.2.4.Dikim Zamanı ve Dikim ġekli
Avokado fidanları için en uygun dikim zamanı, soğuk tehlikesinin kalktığı ilkbahar
aylarının erken dönemleri olmaktadır. Bu dönemde dikilen fidanlar daha iyi ve daha uzun bir
geliĢme dönemine sahip olmaktadır. Geç dönemde yapılan dikimlerde ise fidanlar sıcaktan
çok fazla etkilenmekte ve geliĢmeleride zayıf olmaktadır. Bunun sonucunda kıĢ
koĢullarından çok fazla etkilenmektedir.
Dikim sırasında plastik tüp, köklere zarar vermeden dikkatlice çıkarılmalıdır.
Dikimden önce kökler tarafından sarılmıĢ olan toprak dağıtılmadan, kıvrılmıĢ ve zarar
görmüĢ kökler kesilmelidir. Daha sonra kökle tacın geliĢimini dengeleyecek bir dikim
tuvaleti budaması mutlaka yapılamalıdır. Fidanın aĢı yeri toprak üstünde kalacak Ģekilde ve
fidanın toprağı dağıtılmadan çukura oturtulmalıdır. Derin dikimlerden kaçınılmalıdır.
Dikimden hemen sonra can suyu verilir ve hereklerle bağlanır.
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Resim 1.2:Fidan çukurunun hazırlanması ve fidan dikimi

Polietilen torbalar ve tekneler içinde yetiĢtirilen avokado fidanları yarı-gölge ortamdan
bahçe koĢullarına alındığında, güneĢ yanıkları meydana gelmektedir. Fidanların özellikle
gövde kısımları güneĢten çok fazla etkilenmektedir. Akdeniz sahil Ģeridinde yaz aylarının
çok sıcak olmasından dolayı, dikimden sonra fidanların dengeli bir taç teĢekkülü oluĢturana
kadar
(3–5 yıl), yüksek sıcaktan korunması gerekmektedir. DeğiĢik malzemeler ve
materyallerle yüksek sıcaklık zararından fidanların korunması mümkün olabilmektedir.

Fotoğraf 1.20: Çiçeklenme döneminde avokado bahçesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Avokado dikimi yapmak için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Uygun kazma ve kürek alarak fidan  Çukurların
ortalama
60-80cm
dikilecek çukuru açınız.
geniĢlik ve derinlikte olmasına dikkat
ediniz.

Resim 1.17: Uygun Ģekilde açılmıĢ çukur

 Fidanı toprağa yerleĢtiriniz.

 Fidanı torbadan köklere zarar
vermeden çıkarınız.
 Plastik torbanın iki taraftan keserek
uzaklaĢtırınız. Fidanın köklerini
kontrol ediniz.
 KıvrılmıĢ ve zarar görmüĢ kökleri
kesiniz.
 Fidanın toprağı dağılmadan dikim
yapınız.

Resim 1.18: Doğru Ģekilde dikilmiĢ fidan

 Kökün duruĢunu bozmadan
toprakla doldurunuz.

çukuru  Fidanın aĢı yeri toprak üstünde
kalacak Ģekilde yerleĢtiriniz.
 Avokado fidanı derin dikilmemelidir.
 Köklerin zedelenmemesine dikkat
ediniz.
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 Ayakla basarak fidan dibini sıkıĢtırınız.

 Dikimden hemen sonra can suyu
veriniz ve herekle bağlayınız.
 Herek bağlamada hakim rüzgâr
yönünü dikkate alınız.
 Dikimden sonra fidanların güneĢ
yakmalarına karĢı korunması için
gölgeleme yapınız.
 Kökle tacın geliĢimini dengeleyecek
bir „dikim tuvaleti budaması‟ mutlaka
yapınız.
 Gövdeyi su geçirmez kâğıt ile sarınız.
 Fidanın çevresine çıta, kargı, hurma
dalı, gölgelik bezi vs. materyaller
kullanabilirsiniz.

 GüneĢ yanıklarına karĢı koruyunuz.

Resim 1.19: Kâğıtla sarılmıĢ ve gölgelendirilmiĢ
fidan
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Uygun kazma ve kürek alarak fidan dikilecek çukuru açtınız mı?
2. Fidanı torbadan köklere zarar vermeden çıkardınız mı?
3. KıvrılmıĢ ve zarar görmüĢ kökleri kestiniz mi?
4. Fidanın toprağı dağılmadan dikim yaptınız mı?
5. Kökün duruĢunu bozmadan çukuru toprakla doldurdunuz mu?
6. Fidanın aĢı yeri toprak üstünde kalacak Ģekilde yerleĢtirdiniz mi?
7. Avokado fidanını derin dikmemeye dikkat ettiniz mi?
8. Ayakla basarak fidan dibini sıkıĢtırdınız mı?
9. Dikimden hemen sonra can suyu verdiniz m?
10. Fidanı herekle bağladınız mı?
11. Dikimden sonra fidanların güneĢ yakmalarına karĢı korunması için
gölgeleme yaptınız mı?
12. Kökle tacın geliĢimini dengeleyecek bir „dikim tuvaleti budaması‟
yaptınız mı?
13. GüneĢ yanıklarına karĢı korudunuz mu?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Ülkemizde avokado yetiĢtiriciliği için, en uygun bölgemiz aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
C) Marmara Bölgesi
D) Ege Bölgesi

2.

Avokado ile ilgili, aĢağıdaki seçeneklerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz?
A) Meyveler çiçeklenmeden 10-18 ay sonra olgunlaĢmaktadır.
B) Tam açılmıĢ bir avokado çiçeği 1cm geniĢliğinde 6-7 mm uzunluğundadır.
C) Meyve iriliği 80-90 g arasında değiĢir.
D) Meyveler yuvarlak, oval veya armut Ģeklinde olabilir.

3.

AĢağıdaki seçeneklerin hangisinde „Bacon‟ çeĢidinin ağaç özellikleri verilmiĢtir?
A) Ağacı; yüksek boylu ve dikine geliĢmektedir.
B) Ağacı; yayılan bir yapıda geliĢme göstermekte ve orta büyüklüktedir.
C) Ağacı; yarı bodur, dikine büyümektedir.
D) Ağacı; yarı bodur ve yayılarak büyüme göstermektedir.

4.

Fuerte çeĢidinin, optimum hasat dönemi aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiĢtir?
A) ġubat baĢı-haziran sonu
B) Kasım baĢı-nisan sonu
C) Mart baĢı –mayıs sonu
D) Nisan sonu- kasım baĢı

5.

Avokadolar değiĢik yöntemlerle çoğaltılabilir, aĢı ile çoğaltmada aĢılar hangi
mevsimde yapılır?
A) Sonbahar, kıĢ
B) KıĢ, yaz
C) Ġlkbahar, yaz
D) Sonbahar, ilkbahar

6.

Akdeniz bölgesi için en uygun rüzgarkıran ağacı olarak hangi ağaç türü
önerilmektedir?
A) Kavak
B) Palmiye
C) Söğüt
D) Servi
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7.

Avokado fidanları için en uygun dikim zamanı aĢağıdaki mevsimlerden hangisidir?
A) Sonbahar
B) KıĢ
C) Ġlkbahar
D) Yaz

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Zamanında ve tekniğine uygun olarak kültürel bakım iĢlemlerini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Avokado ağaçlarını sulama esnasında nelere dikkat edilmelidir, araĢtırınız.



Avokado zaralılarına karĢı alınması gereken önlemler nelerdir, araĢtırınız.



Gübreleme esnasında nelere dikkat edilmelidir,araĢtırınız.



Avokado ağaçlarının budanmasının amacı nedir, araĢtırınız.



AraĢtırmalarınız sonunda edindiğiniz bilgileri rapor haline getirerek; bu
bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2.KÜLTÜREL ĠġLEMLER
2.1. Sulama
Avokado bahçelerinde yağmur sularının etkinliğini kaybettiği, özellikle yaz
döneminde sulanması gerekmektedir. Bahçe kurulacak yerde yeterli ve kaliteli sulama suyu
bulunmalıdır. Avokado ağaçları tuzlara (klor ve sodyum) duyarlıdır. Sulama suyunda 100
ppm‟den daha fazla klor içermesi halinde, orta ve Ģiddetli yaprak ucu yanıklıklarına neden
olmaktadır. Sodyum fazlalılığı da benzer etki yapmaktadır. Bu nedenle sulamada
kullanılacak suların kalitesinin belirlenmesi çok önemlidir.
Avokado ağaçlarının saçak kökleri toprağın 60-90 cm. arasında yer almakta ve bu
kısımdaki toprağın nemliliğine dikkat edilmelidir. Kökleri hassas olmasından dolayı ağır
topraklarda aĢırı sulamadan kaçınılmalıdır. Yağmurların yetersiz olduğu mevsimlerde,
avokado ağaçlarının sulanması gerekir. Sulama suyu tuzlu ve klorlu olmamalı, saçak kökleri
60-90 cm kadar inen avokadonun yıl boyunca bu köklerinin nemli kalması sağlanmalıdır.
Avokado bahçelerinde ilk yıllarda her fidan için yapılan çanak veya fidanları içine
alan karıklara su verilerek sulama yapılır. Ġklim ve toprak yapısına göre fidanlar 7-10 gün ara
ile kök bölgesini ıslatacak kadar sulanmalı, fazla sulamadan kaçınılmalıdır.
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Ağaçların verime baĢlamasıyla birlikte genellikle tava ve karık usulü sulama yöntemi
uygulanmaktadır. Son yıllarda kurulan bazı ticari avokado bahçelerinde modern sulama
sistemleri olan damla sulama veya mini sprink sulama yöntemleri uygulanmaya baĢlanmıĢtır.
Kuru ve sıcak rüzgârların estiği dönemde susuzluk meydana gelirse, ağaçlarda Ģiddetli
meyve dökümleri meydana gelmektedir. Son yıllarda daha etkin olarak sulama suyundan
faydalanmak için ve sulama suyu kısıtlı olduğu yerlerde damla sulama sistemi
kullanılmaktadır.

Fotoğraf 2.1:Damla sulama

Sulama miktarı ve sulama aralığı; ağacın büyüklüğüne, iklim ve toprak özelliklerine
göre değiĢmektedir. Sulama genellikle 7-20 günde bir yapılmakta ve yılın 6 ayı kadar devam
edilebilme olasılığı bulunmaktadır.
Sulama zamanın belirlenmesinde, bölgedeki etkin yağıĢların baĢlangıç ve bitiĢ zamanı
çok önemli olmaktadır. En fazla sulama yılın en sıcak ayları olan temmuz ve ağustos
aylarında olmalıdır. Bu aylarda fidan ve ağaçlar susuz bırakılmamalıdır. . Eğer susuz
bırakılırlarsa, Ģiddetli meyve dökülmeleri ortaya çıkar.
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Bu sistemlerin birçok avantajları vardır. Aynı zamanda sulama ile birlikte ağaçlara
gübre uygulamasına da olanak verir. Sulamaya baĢlama ve bitiĢ tarihlerini yağmurların
baĢlama ve bitiĢ tarihlerine göre ayarlanır.

Fotoğraf 2.2: Ağaçların tava usulü sulanması

2.2.Ġlaçlama
Dünyada avokado yetiĢtiriciliginin yapıldığı bölgelerde birçok hastalık ve zararlı
görülmesine rağmen ülkemizde yeni bir ürün olduğu için nispeten daha az hastalık ve zararlı
görülür. Dünyada avokado tarımı yapılan bölgelerde en önemli hastalık türü kök çürüklüğü
mantarıdır. Bu hastalık etmeni henüz ülkemizde görülmemekle beraber ağır ve su tutan
yerlere avokado bahçeleri kurulmamalıdır.
Ülkemizde avokado yetiĢtiriciliğinin yapıldığı alanlarda büyük bir kısmında
zararlılarla mücadelede, ekonomik zarar eĢiğinin geçilmemesinden dolayı mücadele
yapılmasına gerek duyulmamaktadır. Ancak görülen en önemli zararlılar ise; Akdeniz meyve
sineği, thrips, kabuklu bitler, unlu bitler ve limon sıçanı olmaktadır. Avokadolarda erken
olgunlaĢan ve ince kabuklu çeĢitlerde Akdeniz meyve sineği zararları görülmektedir. Bu
çeĢitlerin bir kısmı çöğür anaçlar olarak kullanılmaktadır.
Avokado ağaçlarına dadanan zararlı ve hastalıklarla, uzmanlara danıĢılarak ve uygun
tarım ilaçları kullanılarak zamanında, eksiksiz ve aksatılmadan mücadele sürdürülmelidir.
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A

B

Fotoğraf 2.3:Meyvelerde Akdeniz meyve sineği (a) ve limon sıçanı zararı (b).

2.2.1. Avokado Zararlıları

Dev beyaz sinek (aleurodicus dugesii); beyaz sinek yaprakların özsuyunu emer.
Kurtçuklar tarafından salgılanan tatlı salgı toz toplamakta ve fumajin oluĢmasına neden
olmaktadır. Ayrıca bu durum biyolojik kontrolün etkisini azaltan karıncaları
çekmektedir.OlgunlaĢma döneminden önce beyaz sinek doğal düĢmanları tarafından yok
edilebilir. Eğer örümcekler tarafından yok edilmemiĢse biyolojik kontrol gerekmektedir.

Fotoğraf 2.4: Dev beyaz sinek ergini



Yaprakbüken (homona spargotis); tırtıl yaprağı bir ağ içerisinde kıvırır ve
daha sonra meyveyi sararlar. Yaprağa verilen zarar çok ciddi olduğu zaman
meyveler de yaralanır. Doğal düĢmanları bulunmakta ve tırtılların vereceği
zararı azaltabilmektedir. Saldırıların en çoğu yeni sürgünlerin geliĢtiği ilkbahar
ve sonbahar arasında gerçekleĢmektedir.
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Fotoğraf 2.5: Yaprakbüken kelebek ve lavrası



Kabuklubit (aonidiella aurantii ferrisia virgata cock.); yaprak ve meyveler
yapıĢkan bir tatlı salgıyla kaplanır ve bu salgı içinde ağacın fotosentetik
faaliyetlerini azaltan siyah mantar oluĢur. Saldırının baĢlarında çok zarar
görmüĢ dallar kesilir ve yakılır. Genellikle, yırtıcılar ve parazitler aracılığıyla
kontrol edilirler.



Thrips (selenothrips rubrocinctus giard scirtothrips perseae); olgun yapraklar,
dokularda sertleĢme baĢladığında bu saldırıdan en çok etkilenen kısımdır.
Ġğneleme (ağız yolu ile), renksiz klorotik lekelere, yaprak uçlarının
kahverengileĢme ve kıvrılmasına neden olur. Meyvelerin besinlerinin alındığı
iğnelemeler „kaliks‟ yanında baĢlar ve tüm meyveye yayılır. Meyvenin dıĢ
yüzeyi sarımsı kahverengi ve kahverengi olur.

Fotoğraf 2.6:Yaprak uçlarının kahverengileĢme ve kıvrılma



Kırmızı örümcek akarı (oligonychus spp.); yaprak damarı boyunca uzanan
sıkı bir ağ ile kaplı yuvarlak, sararmıĢ nekrotik dairesel lekeler yapar. Bu
saldırılar yaprak dökülmesine neden olabilir. Bu zararlılar doğal yollarla
yırtıcılar ve parazitler aracılığıyla kontrol edilirler. Genç ağaçların yapraklarını
yüksek basınçlı su ile yıkamak bu zararlıları yok eder.
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Fotoğraf 2.7: Kırmızı örümcek akarından zarar görmüĢ yapraklar



Meyve sineği (dacus dorsalis hend.); diĢileri yumurtalarını bırakmak için
olgunluk dönemine yaklaĢan meyveleri, birkaç milimetre derinlikte delerler.
Yumurtadan çıkan larvalar meyve etinde beslenirler ve genellikle çürümeye
neden olurlar. YetiĢkin meyve sineğinin yumurtlamasını meyvenin olgunluk
derecesi etkiler. Yumurtalar olgunluğu yaklaĢan meyvelere konur. Olgun
larvaları barındıran, zarar görmüĢ ve düĢmüĢ meyveler toplanıp yok edilmelidir.

Fotoğraf 2.8: Avokadoya zarar veren meyve sineği

2.2.2. Avokado Hastalıkları


Kök çürüklüğü mantarı (phytophthora cinnamomi); küçük, solgun sararmıĢ
yapraklar (solan, düĢen ve yenilenmeyen), yapraklanmanın çok zayıf olması,
ağacın üstünde küçük kurumuĢ dallar, ağaçların kuruması, belirtileridir. Nedeni;
ağır toprak ve zayıf drenajdır. Ġyi kültürel bakım ve uygulamaları mücadelesidir.
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Fotoğraf 2.9: Kök çürüklüğü mantarının görüldüğü bir ağaç (solan ve düĢen yapraklar)



Cercospora leke hastalığı (cercospora purpurea); meyve epidermisi soluk sarı
lekelenir ve sonra siyaha dönüĢür. Meyveler ve yapraklar etkilenir. YağıĢlı
mevsim hastalığıdır. Yağmur, çiğ ve nemli rüzgârlar hastalığın yayılmasında
önemli rol oynamaktadır.

Fotoğraf 2.10:Cercospora leke hastalığından etkilenmiĢ yaprak ve meyve



Antraknoz (colletotrichum gloeosporioides); yapraklarda yuvarlak, kahverengi
nekrotik lekelerin bulunması ve erkenden dökülmesi, sürgünlerin kuruması,
yeni meyvelerin kararması ve dökülmesi, belirtileridir. YağıĢlı mevsim
hastalığıdır.
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Fotoğraf 2.11: Antraknoz hastalığından zarar görmüĢ avokadolar



Avokado uyuzu (sphaceloma perseae jenkins); genç yapraklarda, 2-3 mm
çapında lekelerin belirlenmesi, yaprak sapları ve sürgünler üzerindeki yeni
lekelerin hala yeĢile benzer pullanması, sürgünlerde görülen lekelerin
meyvelerde de görülmesi belirtileridir.

Fotoğraf 2.12: Avokado uyuzu hastalığından etkilenmiĢ yaprak ve meyve

Bu bereler bir araya gelerek meyvede bölgesel veya tamamen pürüzlü ve mantarımsı
bir görünüm verebilir. Yapraklar, sürgünler, yaprak sapları ve meyveler etkilenir. Nem ve
sıcak hava hastalığın geliĢimini arttırmaktadır.
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Verticillium solgunluğu (verticillium albo-atrum); ağacın, bir bölümündeki
veya tamamındaki yaprakların hızla kuruması, kahverengiye dönmesi ve
dökülmesi belirtileridir. Yapraklar ve kök etkilenir.

2.3.Gübreleme
Avokadonun gübrelenmesi konusunda her ülke kendi koĢullarına göre önerilerde
bulunmakta ve bu nedenle önerilerde bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Ağaçlara verilen
gübre miktarlarını belirlemenin en iyi yolu, yaprak ve toprak analizleri yaptırmaktır.
Ağaçlara verilecek gübre miktarını; çeĢit, toprağın yapısı, daha önce uygulanan gübreleme
programı, ağacın yaĢı ve büyüklüğü ile birlikte verim durumu gibi birçok faktör
etkilemektedir.
Avokado yetiĢtiriciliğinde azotlu gübrelerin önemi çok büyüktür. Avokado
ağaçlarından normal bir verimin alınabilmesi için yeterli azotlu gübrelemelerin yapılabilmesi
gerekmektedir. Genç ağaçlarda azotlu gübreleme, her yıl artan miktarlarda ve dikkatlice
yapılmalıdır. Ġlk azotlu gübrelemeye, dikimden sonra fidanın geliĢmeye baĢlaması ile birlikte
baĢlanmalıdır. Avokado fidanları kök zararlanmalarına karĢı çok hassas olmasından dolayı,
gübreler kesinlikle genç ağaçların gövdesine temas ettirilmemeli ve gövdeden yaklaĢık
20-50 cm. uzaklıktaki taç izdüĢüm bölgesine verilmelidir. Her gübre uygulamasını, az ve
kontrollü bir sulama izlemelidir.
Azot noksanlığında geliĢme gerilemesi, soluk yeĢil bir yaprak rengi, küçük yapraklar,
düĢük verim ve zamansız yaprak dökülmeleri gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. AĢırı azot
noksanlığında yaprak damarları sararmaktadır. Avokado yapraklarındaki azot seviyesi,
çeĢitlere göre değiĢmekle birlikte % 1.6-2.0 arasında olmaktadır. Fuerte çeĢidinde, daha
yüksek azot oranları verimi azaltmakta ve diğer çeĢitlerde ise yararlı olmamaktadır. Bu
nedenle fazla azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.


Genç avokado ağaçlarında azotlu gübreleme


1. yıl: Ağaç baĢına yılda toplam 50 g saf azot (250 g amonyum sülfat),
her 2-3 sulamada bir olmak üzere, ağaç baĢına 15 g amonyum sülfat
olarak verilmelidir.



2. yıl: Ağaç baĢına yılda toplam 100 g saf azot (500 g amonyum sülfat),
Ģubat ve temmuz ayları arasında 4 defada, sulama ile birlikte verilmelidir.



3. yıl: Ağaç baĢına yılda toplam 150 g saf azot (750 g amonyum sülfat),
Ģubat ve temmuz ayları arasında 2 defada, sulama ile birlikte verilmelidir.



4. yıl: Ağaç baĢına yılda toplam 200 g saf azot (1000 g amonyum sülfat),
ocak ve Ģubatta yağıĢlı günlerde ağaç tacı altına verilmelidir.
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Verime yatmıĢ avokado ağaçlarında gübreleme

Ülkemizde ise (Akdeniz Bölgesinde) genellikle ağaç baĢına; 3-4 kg. amonyum sülfat
(N), 500 g triple süper fosfat (P) ve 750 g potasyum sülfat (K) verilmektedir.

Fotoğraf 2.13: Avokadolarda fosforlu ve potaslı gübrelerin uygulanması.

Verime yatmıĢ ağaçların azot ihtiyacı çiçeklenme ve meyve tutumu esnasında
olmaktadır. Azotlu gübrelerin tamamı ocak-Ģubat aylarındaki yağıĢlarla bir defada
verilebilmesine rağmen 2-3 defada da uygulanması daha yararlı olmaktadır (ocak-Ģubat
2/3‟ü, nisan-mayıs 1/3‟ü).

a

b

c

Resim 2.1:Avokado ağaçlarına azotlu gübre uygulanması (a), fosforlu ve potaslı gübre
uygulanması (b,c).
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Fosforlu ve potaslı gübreler ilk yıllarda çok gerekli değildir. 4. yıldan itibaren bu
gübreler triple süper fosfat ve potasyum sülfat olarak ağaç taç izdüĢümüne çepeçevre
açılacak 10-15 cm derinliğindeki banda verilip kapatılabildiği gibi, yine taç izdüĢümü içinde
açılacak 4-6 adet ocağa da verilebilir. Fosforlu ve potaslı gübrelerin tamamı kasım-aralık
aylarında toprak iĢlemesi ile birlikte taç izdüĢümüne verilmelidir.
Çinko noksanlığında, benekli yapraklılık ortaya çıkmaktadır. Damarlar arası açık yeĢil
veya soluk sarıdır. Noksanlık ilerlediğinde, yapraklardaki sarı bölgeler geniĢler ve yeni çıkan
yapraklar daha küçük olmaktadır. Noksanlığın daha ileri dönemlerinde, küçük yaprakların
kenarlarında kurumalar meydana gelmekte ve boğum araları kısalmaktadır. Meyveler normal
büyüklüklerine göre küçük kalmakta ve yuvarlaklaĢmaktadır. Çinko noksanlığını gidermek
için 100 litre suya 500 g %23‟lük çinko sülfat ile 250 g soda veya 100 litre suya 200 g çinko
oksit konularak haziran-temmuz aylarında ağaçlara püskürtülmelidir. Noksanlıklar fazla ise
uygulama birkaç ay sonra tekrar edilmelidir.
Demir noksanlığında, yaprak damarları yeĢil kalmakta ve damar araları sararmaktadır.
Noksanlığın ilerlemesiyle, damarlar yeĢilliğini kaybetmekte ve damarlar arası sarımsı beyaza
dönmektedir. Daha ileriki dönemlerde yapraklar küçülmekte, yaprak uç ve kenarları
kurumaktadır. Yapraklar dökülmekte ve ince sürgünlerde geriye doğru kurumalar
görülmektedir Demir noksanlığı genellikle kireçli topraklarda görülmektedir. Toprak
neminin fazlalığı ve oksijen azlığı veya noksanlığı demir eksikliğini arttırmaktadır. Kireçli
topraklarda demir eksikliğini gidermek için ağaç baĢına 125–250 g sequestrene 138-Fe
kullanmak yeterlidir. Mayıs-haziran aylarında yapılmalı ve her yıl yapılmalıdır.
Ayrıca toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını iyileĢtirmek için her 3-4 yılda bir dekara
2-3 ton civarında ahır gübresi uygulanmalıdır. Ağaçlara verilecek gübre miktarının
belirlenmesinde en iyi yol yaprak ve toprak analizine göre gübreleme yapmaktır. Yaprak
örnekleri ağacın dört ayrı yönünden, 1,5-2 metre yükseklikten, o yılın 5-7 aylık meyvesiz
ilkbahar sürgünlerinden ağustos ortası - ekim ortası dönemde alınmalıdır. 5 dekarlık bir
alandan 60-80 yaprak alınması yeterlidir. Toprak analizinin dikimden önce yapılması
yararlıdır. Toprağın yapısına göre bahçeyi temsil edecek Ģekilde örnek alınarak analiz
yaptırılmalıdır.

2.4.Budama ve Destek Sağlama
Avokadolar düzgün olamayan bir dallanma yapısı meydana getirmektedir.
Budanmanın zamanında veya yapılmadığı durumlarda ağaçlar geniĢ ve büyük taç
oluĢturmaktadır. Bunun neticesinde; gerek rüzgar ve de gerekse meyve yükünden dolayı dal
kırılmaları meydana gelmektedir. Ağaç tacında aĢırı sıklaĢmalar meydana getirerek,
havalanmasını ve taç içerisine ıĢık giriĢini engellemektedir. Böylece taç içerisinde dal ve
sürgünlerin olmadığı çıplak alanlar oluĢmaktadır.
Avokado ağaçlarında budama yaparken fazla ve gereksiz dal çıkarmalarından
kaçınılmalıdır. ġiddetli ve gereksiz budama sonucunda, vegetatif geliĢme teĢvik ederek
verimi düĢürmekte ve ağacı güneĢ yanıklıklarına maruz bırakmaktadır. Soğuklara karĢı daha
hassas hale gelmekte ve soğuk zararını arttırmaktadır.
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Avokado fidanlarına ilk olarak dikim sırasında dikim tuvaleti budaması yapılmaktadır.
Daha sonraki dönemlerde fidanlara; çeĢide ve dikim aralıklarına göre değiĢik terbiye
sistemleri kullanılmaktadır (piramid, goble, modifiye lider). Ġlk birkaç yıl dengeli bir taç
geliĢimi sağlanmak amacıyla, özellikle dikine geliĢme gösteren çeĢitlerde, sürgün uçları
koparılarak veya kesilerek bu eğilim kırılmalıdır. Tepe kısmın kesilmesi dıĢında genç
ağaçların budama istekleri azdır.
Verime yatmıĢ ağaçlarda; hasadı kolaylaĢtırmak, dal kırılmalarını önlemek, kuru
dalları ayıklamak, Ģiddetli periyodisite gösteren ağaçlarda periyodisiteyi azaltmak ve ağaç
hacmini kontrol altına almak için budama yapılmalıdır.
Budama yapılan dallarda 2-3 cm‟den daha kalın kesim yerlerine aĢı macunu
sürülmelidir. Budama için en uygun zaman geliĢmenin henüz baĢlamadığı Ģubat ayıdır. KıĢı
sert geçen yıllarda don tehlikesi geçtikten sonra budama yapılmalıdır. ġekil budaması ise,
ağaçların geliĢi durumlarına göre düzenlenmelidir. „Bacon‟ ve „Zutano‟ gibi dikine geliĢme
gösteren çeĢitlerin ağaçlarına erken yaĢta müdahale edilerek dikine geliĢmeleri önlenmelidir.
Avokadolarda en iyi budama zamanı; genellikle hasattan hemen sonra baĢlayarak
geliĢmenin baĢladığı zamana kadar devam eden periyottur (Ģubat-nisan). Bu periyotta
yapılan budamalara ilaveten yazında uç almalarının ve fazla sert olmayan budamalarında
yapılması tavsiye etmektedir.

B

A

Fotoğraf 2.14: Verime yatmıĢ ağaçların budamadan önceki (a) ve budamadan sonraki (b)
durumu
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2.5.Yardımcı Kültürel ĠĢlemler
2.5.1. Gölgeleme
Akdeniz sahil Ģeridinde yaz aylarının çok sıcak olmasından dolayı, dikimden sonra
fidanların dengeli bir taç teĢekkülü oluĢturana kadar (3–5 yıl) yüksek sıcaktan korunması
gerekmektedir. Avokado fidanları yarı gölge ortamda yetiĢtirildiklerinden dikimden sonra
fidanların güneĢ yakmalarına karĢı korunması gerekir. Ġlk yıllar fidanın çevresinin çıta, kargı,
hurma dalı, gölgelik bezi gibi materyallerle gölgelenmesi, fidanları yazın güneĢ yakmasına,
kıĢın da düĢük sıcaklıklara ve kıragıya karĢı koruyacaktır. Fidanın etrafına eğer bir gölgelik
yapılamıyorsa, hiç değilse gövdenin su geçirmez kağıt gibi materyalle sarılması da güneĢ
yanıklarına karsı fidanı korumada yeterli olacaktır.

A

B

Fotoğraf 2.15:GüneĢ yanıklıklarına karĢı çevresinin örtü malzemeleri ile kapatılması (a) ve
fidanın gövdesinin kâğıt ile sarılması (b).

2.5.2. Toprak ĠĢleme
Avokadolarda toprak iĢleme bakımından diğer meyve türlerinden farklılık
göstermemektedir. Genç avokado ağaçlarının çevresinde (1 metre çapında) geliĢmeyi
engelleyecek yabancı otların, sık sık temizlenmesi gerekmektedir.
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Bazı ülkelerde yabancı otların geliĢimini önlemek ve topraktan su kaybını azaltmak
için, yeni dikilen fidanların kök bölgesinin üstüne malçlama yapılmaktadır. Malç materyali
olarak siyah plastik örtü, sap-saman ve benzeri maddeler kullanılabilmektedir. Verime
yatmıĢ bahçelerde temiz ve örtülü toprak iĢlemesi uygulanmaktadır. Yaz aylarında ise bahçe
temiz tutulurken, kıĢ aylarında ise baklagiller gibi örtü bitkileri bulundurulabilir.
Avokado bahçelerinde derin toprak iĢlenmesinden kaçınılmalıdır. Yaz aylarında her
iki sulamadan sonra toprak tava geldiğinde goble disk, diskaro, rotovatör ve kaz ayağı gibi
aletlerle yabancı otlar toprağa karıĢtırılır. Ayrıca ot öldürücü ilaçların kullanımı toprak
iĢlemeyle ortaya çıkan kök yaralanmalarını azaltma bakımından tercih edilebilir.

A

B

Fotoğraf 2.16: Yeni dikilmiĢ fidanlarda (a) ve verime yatmıĢ (b) ağaçlarda ot temizliği

2.5.3. Meyve Seyreltme
Avokado ağacının çok sık meyve verdiği mevsimlerde, meyve çapı 2,5 cm‟ye eriĢince
daha iyi ürün elde etmek için meyvelerin bir kısmı koparılıp seyreltilmelidir.

46

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Avokado ağacını sulamak için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları
 Avokado bahçesine gidiniz.
 Sulama suyunu kontrol ediniz.

 Ağaçları ve toprağı dikkatlice
inceleyiniz.
 Ağaçların suya ihtiyacı olup olmadığını
belirleyiniz.
 Sulama yöntemini belirleyiniz.

 Sulama yapınız.

Öneriler
 Kontrolleri zamanında yapınız.
 Sulama suyunun tuzlu ve klorlu
olmamasına dikkat ediniz.
 Sulama suyu 100 ppm‟den daha fazla
klor içermemelidir (gerekli analizleri
yaptırınız).
 Ġncelemeyi yaparken dikkatli olunuz.
 Gübre ihtiyacını tespit ediniz.
 Gübre ihtiyacı var ise, gübreleme
yapınız.
 AĢırı susuzlukta ağaçlarda Ģiddetli
meyve dökülmeleri olur. Buna dikkat
ediniz.
 Yapraklar solgun mu, dikkat ediniz.
 Tava usulü sulama yapınız.
 Gübreyi serpiniz.
 AĢırı sulamadan kaçınınız.
 Sulama miktarını ağacın büyüklüğüne
göre ayarlayınız.
 Gübrenin erimesine dikkat ediniz.
 Suyun köklerin sonuna kadar inmesini
sağlayınız.
 Yıl boyunca köklerin nemli kalmasını
sağlayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Avokado bahçesine gittiniz mi?
2. Kontrolleri zamanında yaptınız mı?
3. Sulama suyunu kontrol ettiniz mi?
4. Ağaçları ve toprağı dikkatlice incelediniz mi?
5. Gübre ihtiyacını tespit ettiniz mi?
6. Gübreyi serptiniz mi?
7. Sulama yaptınız mı?
8. Sulama miktarını ağacın büyüklüğüne göre ayarladınız mı?
9. AĢırı sulamadan kaçındınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Kuru ve sıcak rüzgârların estiği dönemde susuzluk meydana gelirse ağaçlarda nasıl bir
etki görülmektedir?
A)
ġiddetli meyve dökümleri
B)
Yapraklarda dökülmeler
C)
Avokado zararlılarında hızlı çoğalma
D)
Toprakta kuruma ve çatlama

2.

Avokado ağacında görülen kök çürüklüğü mantarı hastalığının nedeni aĢağıdakilerden
hangisidir?
A)
YağıĢlı mevsim
B)
Ağır toprak ve zayıf drenaj
C)
Nem ve sıcak
D)
Ġlkbahar geç donları

3.

Dünyada avokado tarımı yapılan bölgelerde en önemli hastalık
hangisidir?
A)
Verticillium solgunluğu
B)
Antraknoz
C)
Cercospora leke hastalığı
D)
Kök çürüklüğü mantarı

4.

Yaprak ve meyveler yapıĢkan bir tatlı salgıyla kaplanır ve bu salgı içinde ağacın
fotosentetik faaliyetlerini azaltan siyah mantar oluĢmasına neden olan zararlı
aĢağıdakĢlerden hangisidir?
A)
Thrips
B)
Kabuklubit
C)
Kırmızı örümcek akarı
D)
Yaprakbüken

5.

Fosforlu ve potaslı gübrelerin tamamı hangi aylarında toprak iĢlemesi ile birlikte taç
izdüĢümüne verilmelidir?
A)
Kasım-aralık
B)
Eylül-ekim
C)
Temmuz-ağustos
D)
Nisan-mayıs
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aĢağıdakilerden

6.

AĢağıdakilerden hangisi avokado ağaçlarını budama amaçlarından biri değildir?
A)
Dal kırılmalarını önlemek
B)
Kuru dalları ayıklamak
C)
Ağaç hacmini arttırmak
D)
Hasadı kolaylaĢtırmak

7.

Avokado ağaçlarını budama için en uygun zaman aĢağıdakilerden hangisidir?
A)
Kasım
B)
Temmuz
C)
Aralık
D)
ġubat

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Tekniğine uygun olarak meyvelerin hasadını yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Avakadonun hasat zamanı tespitinde kullanılan yöntemler nelerdir, araĢtırınız.



Avakado hasat edilirken nelere dikkat edilmelidir, araĢtırınız.



Avakadonun depolama koĢullarını araĢtırınız.



AraĢtırmalarınız sonunda edindiğiniz bilgileri rapor haline getirerek; bu
bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

3.HASAT ĠġLEMLERĠ
3.1.Hasat Zamanı
ÇeĢitlerin hasat olgunluğuna geliĢ zamanları çeĢitten çeĢide, bölgeden bölgeye ve
yıldan yıla değiĢiklik göstermektedir. Avokadonun klimakterik özellik göstermesi ve
meyvelerin tamamının aynı zamanda ağaç olumuna gelmemesi, hasat zamanının tespitinde
bazı sorunları meydana getirmektedir. Derim zamanının tespitinde, daha çok tahmini tarih ve
meyve dökümü kriter olarak kabul edilmektedir.
ÇeĢitlere göre hasat periyodu; „Bacon‟da kasım ortası-ocak sonu, „Ettinger‟de kasımaralık, „Fuerte‟de kasım-nisan, „Hass‟da aralık-haziran ve „Zutano‟da kasım-aralık arası
olarak tespit edilmiĢtir.
Hasat olumuna gelmeden önce hasadı yapılan avokado meyvesinde istenilmeyen
yeme kalitesi (buruĢma ve baĢarısız olgunlaĢma) veya düzgün olmayan olgunlaĢma meydana
gelebilmektedir. Erken hasatta toplam ürün miktarı daha yüksek olabilmektedir.
Hasat zamanının geciktirilmesinde ise ağaç üzerinde meyvede hücre bölünmesi devam
ettiği için meyve büyüklüğü artarken, meyve kabuğunda çatlamalar, dökülmeler, meyve
etinde bozulmalar ve kararmalar meydana gelebilmektedir.
Avokadonun hasat kriterleri; dünyada avokadonun yetiĢtirildiği Avustralya, Ġsrail,
Yeni Zelanda ve A.B.D. gibi önemli ülkelerde, olgunluk kriteri olarak meyve etinin kuru
ağırlık içeriğine bakılırken, Güney Afrika‟da kuru ağırlık içeriğine karĢılık gelen meyve
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etindeki nem içeriğine bakılmaktadır. Ülkemizde ise; son yıllarda meyve olgunluğunun
belirlenmesinde kolay, ekonomik ve pratik bir yöntem olarak toplam kuru ağırlık veya
meyvenin su içeriği, üzerinde durulan kriterler olmuĢtur.
Hasat olgunluğunun belirlenmesinde meyvenin görünüĢünden yararlanılabilmektedir.
Mor renk alan meyvelerde renk, yeĢilden mora dönmeye baĢladığında, meyvenin olgunluğa
geldiği kabul edilmektedir. YeĢil renk alanlarda ise, kabuk zemin rengi ve meyve sapı
sarımsı bir durum almakta ve parlaklık azalmaktadır. Tohum kabuğunun rengi ve tohuma
yapıĢıklığından da olgunluk belirlenmesinde yararlanılabilmektedir. Meyve olgunlaĢtıkça,
tohum kabuğu rengi sarımsı beyazdan kahverengiye dönmektedir.

Fotoğraf 3.1: Hasat edilmiĢ avokadolar

3.2.YapılıĢı
Avokado meyvelerinin toplanması özel dikkat gerektirmektedir. Meyvelerin
toplanması elle, toplama sırığı ve hasat makineleri ile yapılabilmektedir. Toplama sırasında
meyveler yaralanmamalıdır.

A

B

Fotoğraf 3.2:Elle (a) ve toplama sırığı ile hasat (b)
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Toplama sırığı ve elle hasat yapılırken meyve sapı ile birlikte koparılmalıdır. Meyve
sapsız koparılırsa, kopma yerinde çürümeler meydana gelebilmektedir. Meyve sapının uzun
olarak kopması durumunda, ambalajlamada sorun olmaması için kısaltılmalıdır.

Fotoğraf 3.3: Meyvelerin gölgede bekletilmesi

Toplanan meyveler, bahçede gölge bir yere alınmalıdır. Meyvelerin taĢınacağı sandık
veya kutuların, meyveleri zedelemeyecek özellikte olması gerekmektedir.

3.3.Pazara Hazırlama
Ülkemizde henüz çok miktarda avokado üretimi olmadığı için özellikle uzak pazarlar
ve dıĢ satım için yapılması gereken seçme, boylama, ambalajlama gibi paketleme evi
uygulamaları yapılmaz. Yinede uzak pazarlara gidecek meyvelerin tercihen 270-330 g
arasında olmaları ve üzerlerinde çürüme, yaralanma, ezilme gibi bir belirti bulunmaması
gerekir.

Fotoğraf 3.4: Avokado sınıflandırma ve paketleme odası
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Zedelemeden toplanan meyveler bere yapmayacak kaplara toplanır ve paketleme
yerinde seçilerek boylanır. Boylanan meyveler viyollere veya tek sıra halinde ince kağıtlara
sarılarak karton kutulara ambalajlanır. Genel olarak ambalaj kapları içine 12, 15, 18 veya 21
adet meyve konulabilir.

3.4.Paketleme
Paketleme yerine getirilen meyveler, önce kuru temizleyicilerden geçirilmektedir.
Meyveyi zedelemeyecek özellikte döner fırçalarla meyvenin kiri temizlenmektedir.

Fotoğraf 3.5: Avokadonun kirini alan döner fırçalar

Daha sonra pazarlanmak amacıyla ve değerlendirilme Ģekline göre; meyveler
sınıflandırılır ve kâğıt ile sarılıp özel karton kutulara yerleĢtirilerek depolara konulmaktadır.

Fotoğraf 3.6: PaketlenmiĢ avokadolar
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3.5.Depolama
Hasatta sonra avokado meyvesinin çabuk yumuĢaması, yüksek solunum hızına
bağlıdır. Meyveler normal oda sıcaklıklarında 21 0C‟de 6-12 gün ve 5 0C‟de 30-40 günde
yumuĢamaktadır.

Fotoğraf 3.7: Depolamaya hazır ve depolanmıĢ (3-7 ºC ) avokadolar

Depolanacak meyvelerde ön soğutma yararlı olmaktadır. Depolama sıcaklıkları
çeĢitlere göre değiĢmekle beraber 4-7 0C olarak belirtilebilir. Daha düĢük sıcaklıklarda
tutulan meyvelerde üĢüme zararı ortaya çıkmaktadır. Meyve etinde kararma olmakta ve
kalite düĢmektedir. Depolama süresi çeĢitlere göre değiĢmekte ve genellikle iki aya kadar
depolanabilmektedir.

55

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Avokado hasadı yapmak için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız.

ĠĢlem Basamakları

 Hasat zamanı belirleyiniz.

 Hasat yöntemini belirleyiniz

 Hasat yapınız.

 Meyveleri kontrol ediniz.

 Meyveleri boylama iĢlemine tabi
tutunuz.

 Depolama yapınız.

Öneriler
 Kabuk zemin rengi ve meyve sapının
sarımsı olup olmadığına dikkat ediniz.
 Meyvenin parlaklığının azalıp
azalmadığına dikkat ediniz.
 Tohum kabuğunun renginin
kahverengileĢmesine dikkat ediniz.
 Meyvenin tohuma yapıĢıklığına dikkat
ediniz.
 Meyveleri elle dikkatlice koparınız.
 Yüksek yerlerde toplama sırığı
kullanınız.
 Toplama sırasında meyvelerin
yaralanmamasına dikkat ediniz.
 Meyveyi sapıyla birlikte toplayınız.
 Ağaca zarar vermeyiniz.
 Toplanan meyveleri gölge yere alınız.
 Meyvelerin taĢınacağı sandık veya
kutuların meyveleri zedelemeyecek
Ģekilde olmasına dikkat ediniz.
 Hasat sonrası zarar görmüĢ avokado
varsa ayırınız.
 Meyve sapı uzun ise ambalajlamada
zarar vermemesi için kısaltınız.
 Dikkatli ve titiz çalıĢınız.
 Ambalajlanacak meyveleri kuru
temizleyicilerden geçiriniz.
 Meyveleri zedelemeden döner fırçalarla
kiriniz alınız.
 Boylanan meyveleri viyollere veya tek
sıra halinde ince kağıtlara sararak karton
kutulara yerleĢtiriniz.
 Depolanacak meyvelere ön soğutma
iĢlemi uygulayınız.
 Deponun sıcaklığını 4-7 0C olacak
Ģekilde ayarlayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Hasat zamanı belirlediniz mi?
2. Hasat yöntemini belirlediniz mi?
3. Hasat yaptınız mı?
4. Toplama sırasında meyvelerin yaralanmamasına dikkat ettiniz mi?
5. Toplanan meyveleri gölge yere aldınız mı?
6. Meyveleri kontrol ettiniz mi?
7. Hasat sonrası zarar görmüĢ avokadoları ayırdınız mı?
8. Ambalajlanacak meyveleri kuru temizleyicilerden geçirdiniz mi?
9. Meyveleri boylama iĢlemine tabi tuttunuz mu?
10. Depolanacak meyvelere ön soğutma iĢlemi uyguladınız mı?
11. Depolama yaptınız mı?
12. Deponun sıcaklığını ayarladınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki avokado çeĢitlerinin hangisinde hasat zamanı yanlıĢ verilmiĢtir?
A) Baconda kasım ortası-ocak sonu
B) Ettingerde kasım-aralık
C) Fuertede temmuz-ağustos
D) Hassda aralık-haziran

2.

Hasat olumuna gelmeden önce hasadı yapılan avokadoda, aĢağıdakilerden hangisi
görülmez?
A) Meyve etinde kararmalar
B) BuruĢma ve baĢarısız olgunlaĢma
C) Düzgün olmayan olgunlaĢma
D) Ürün bolluğu

3.

Hasat zamanı geciktirilmiĢ avokadoda, aĢağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Meyve kabuğunda buruĢma
B) Meyve kabuğunda çatlamalar
C) Meyve etinde bozulmalar
D) Meyve kabuğunda dökülmeler

4.

AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz?
A) Avokado olgunlaĢtıkça, tohum kabuğu rengi kahverengiden sarı renge dönmektedir.
B) Elle hasat yapılırken meyve, sapıyla birlikte koparılmamalıdır.
C) Toplanan meyveler, bahçede güneĢ gören bir yere alınmalıdır.
D) Hasat olgunluğunun belirlenmesinde meyvenin görünüĢünden
yararlanılabilmektedir.

5.

Avokado depolama sıcaklıkları çeĢitlere göre değiĢmekle birlikte genellikle kaç derece
arasında olmalıdır?
A) 2-4 0C
B) 4-7 0C
C) 1-3 0C
D) 8-12 0C

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1.

( ) Avokado meyvesinin oluĢması için, çiçeğin açılma döneminde diĢicik tepesine
baĢka bir çiçekten çiçek tozunun taĢınması gerekmektedir.

2.

( ) Avokadoda çiçek tozu taĢınması ve tozlanması rüzgârla olmaktadır.

3.

( ) Avokado bahçesinden en yüksek verimi almak için çiçekleri karĢılıklı olarak
birbirini tozlayacak çeĢitlerin birlikte bulunması gereklidir.

4.

( ) Bacon çeĢit fidanları araziye dikildikten sonra, 1–2 yaĢları arasında meyve
vermeye baĢlamaktadır.

5.

( ) Hass çeĢidinin soğuğa toleransı çok iyidir.

6.

( ) Fuerte çeĢidi fidanları araziye dikimden 4–7 yıl sonra, meyve vermeye
baĢlamaktadır.

7.

( ) Zutano çeĢidinin ağacı, uzun boylu ve dikine geliĢmektedir.

8.

( ) Ettinger çeĢidi, yaprakları ezildiğinde, çok kuvvetli bir anason kokusu
bulunmaktadır.

9.

( ) Avokado bahçesi tesis edilecek arazi, kuvvetli rüzgârlardan nispeten korunmuĢ
ve fazla soğuk olmayan yerlerde olmalıdır.

10.

( ) Avokado toprak istekleri bakımından oldukça toleranslıdır.

11.

( ) Göz aĢıları, yaz veya kıĢ mevsiminde kabuk vermeye baĢlayınca yapılmalıdır.

12.

( ) Rüzgarkıranlar bahçe kurulmadan daha evvel kurulmalıdır.

13.

( ) Dikine geliĢim gösteren „Zutano‟ ve „Bacon‟ çeĢitlerinde7x7 metre dağınık
geliĢim gösteren „Fuerte‟ ve „Hass‟ çeĢitlerinde 6x6 metre dikim aralıkları olarak
tavsiye edilmektedir.

14.

( ) Kuru ve sıcak rüzgarların estiği dönemde susuzluk meydana gelirse, ağaçlarda
Ģiddetli meyve dökümleri meydana gelmektedir.

15.

( ) Antraknoz hastalığında; meyve epidermisi soluk sarı lekelenir ve sonra siyaha
dönüĢür.
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16.

( ) Ġlk azotlu gübrelemeye, dikimden sonra fidanın geliĢmeye baĢlaması ile birlikte
baĢlanmalıdır.

17.

( ) Budama yapılan dallarda 1cm‟den daha ince, kesim yerlerine aĢı macunu
sürülmelidir.

18.

( ) Avokado bahçelerinde derin toprak iĢlenmesinden kaçınılmalıdır.

19.

( ) KıĢ aylarında her 2 sulamadan sonra toprak tava geldiğinde goble disk, diskaro,
rotovatör ve kaz ayağı gibi aletlerle yabancı otlar toprağa karıĢtırılır.

20.

( ) Avokadoların toplanması elle, toplama sırığı ve hasat makineleri ile
yapılabilmektedir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1‟ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

A
C
A
B
D
D
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2‟NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

A
B
D
B
A
C
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3‟ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
A
A
D
B

61

MODÜL DEĞERLENDĠRME‟NĠNCEVAP ANAHTARI
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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