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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Bahçecilik 

DAL/MESLEK Meyvecilik 

MODÜLÜN ADI Ahududu YetiĢtiriciliği 

MODÜLÜN TANIMI 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak ahududu 

yetiĢtiricisi hazırlayan öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Tekniğine uygun olarak ahududu yetiĢtiriciliği yapabilmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile, gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun 

olarak ahududu yetiĢtiriciliği yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Ekolojik ve ekonomik Ģartlara uygun ahududu bahçesi 

kurabileceksiniz. 

2. Zamanında ve tekniğine uygun olarak kültürel bakım 

iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak meyvelerin hasadını 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Tepegöz, yazı tahtası, internet ortamı, sınıf, açık 

ortam, ahududu fidanı, traktör, toprak iĢleme aletleri, drenaj 

boruları, kum, çakıl, kazma, kürek, bel, makas 

Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon, 

bilgisayar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüz koĢullarında tarım açısından meyvecilik önem taĢımaktadır. Meyve 

yetiĢtiriciliği içerisinde yer alan ahududu yetiĢtiriciliği de bu bağlamda önemlidir. Hem insan 

sağlığı açısından hem de ülke ekonomisine katkısı bakımından ahududu önemli meyve 

türlerinden birisidir.  

 

Ülkemizde ahududu olarak tanımladığımız meyve türler Ġngilizcede “Raspberry”, 

Almancada “Himbeere” ve Fransızcada “Framboisier” olarak isimlendirilmektedir. 

Ülkemizde bazı satıĢ noktaları ve bazı alıcılar tarafından ahududu meyvesine framboğaz 

denmektedir. Bu isim, bilindiği üzere, ahududunun Fransızca ismidir.  

 

ĠĢte bu modül ile ahududu bitkisinin nasıl yetiĢtirildiğini, hangi safhalardan sonra size 

kadar ulaĢtığını öğreneceksiniz. Aynı zamanda amatörce de olsa evinizin bahçesinde uygun 

bir ahudududu fidanı yetiĢtirebileceksiniz.  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Ekolojik ve ekonomik Ģartlara uygun ahududu bahçesi kurabileceksiniz. 

 

 
 

 Çevrenizde bulunan bir ahududu fidanını sınıfınıza getirerek yapısını 

inceleyiniz. 

 Bitkilerdeki çiçek yapılarını araĢtırınız. 

 

1. AHUDUDU YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
 

1.1. Ahududu YetiĢtiriciliği 
 

Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Yabani olarak birçok yerde rastlamak 

mümkündür. Fakat önemli olan ve tarımı yapılan ıslah edilmiĢ kültür çeĢitleridir. Yabanilere 

oranla bu çeĢitler daha verimli, gösteriĢli ve ekonomik değerleri çok daha yüksektir. 

Ahududu yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiĢtirilmektedir.  

 

Fotoğraf 1.1: Ahududu  

Ahududu bitkileri, Türkiye'nin kuzeyinde, batıdan doğuya uzanan bir kuĢak boyunca, 

genellikle 1000 metre ve daha fazla yüksekliklerde, hava oransal nemi ve toprak nemi fazla 

olan yerlerde doğal olarak bulunurlar. Bu yörelerde yaĢayan halk tarafından ahududu; ağaç 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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çileği, ayı üzümü, more, mudimak, kavuklu çilek, kırmızı böğürtlen gibi isimlerle tanınırlar. 

Taze olarak veya reçel, Ģurup olarak değerlendirilirler.  

 

Ahududu bitkisi kıĢları soğuk, yazları serin, hava akımı olan, nemli ve güneĢli 

yerlerde, organik maddece zengin, nemli ve geçirgen topraklarda en iyi Ģekilde 

yetiĢmektedir.  

 

Ahududu yetiĢtiriciliği Akdeniz Bölgesi sahilleri ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi 

ovalarının dıĢında her yerde yapılabilir. Ġklim ve toprak istekleri yönünden bazı eksiklerin 

bulunduğu yörelerde gerekli kültürel önlemler alınarak yetiĢtiricilik yapılır.  

 

Son yıllarda ahududu yetiĢtiriciliği orman içi köylerine tavsiye edilmektedir. Çünkü 

toprak ve iklim koĢullan ahududu yetiĢtiriciliği için daha uygundur. Bu bölgelerdeki araziler 

daha küçük parçalar halindedir. Makineli tarım daha azdır. Orman arazilerin meyilli oluĢu 

nedeniyle toprak kaymalarına karĢı iyi bir bitkidir. Aile tarımına uygundur. Oldukça kârlı bir 

üründür. Orman tahribatının önlenmesi açısından çok önemlidir. 

 

Ahududular, meyvenin olgunlaĢma zamanı ve meyve verme sıklığına göre iki guruba 

ayrılır. Yazlık çeĢitleri yıl boyunca sadece yaz ortasında meyve vermektedir. Sonbahar 

çeĢitleri veya yediveren çeĢitler olarak bilinenler yaz ve sonbahar olmak üzere iki dönemde 

ürün vermektedir. Ancak yaz verimliliği biraz düĢük, sonbahar verimliliği ise yüksek 

düzeyde gerçekleĢir.  

 

Ahududular bunun haricinde renk ve büyüme özelliklerine göre de sınıflandırılabilir. 

Yazlık ve kırmızı meyveli çeĢitler yazın oldukça yüksek düzeyde üretilirler. Genellikle, dip 

sürgünleriyle çoğaltılır. Dik büyüme özelliğinden dolayı üç veya dört yıl sonra kalın bir 

herek kullanılarak yetiĢtiricilik sürdürülür. 

 

Fotoğraf 1.2: Ahududu bitkisinin renkli meyveleri 

Siyah renkli ahududular hastalıklara, özellikle antraknoza karĢı hassas olduğundan 

üretimi pek yapılmamaktadır. Genellikle dip sürgünleriyle üretimi yapılamaz, uç veya basit 
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daldırma yöntemleri ile çoğaltılır. Siyah ahududuların sürgünleri çok dik değildir ve telli 

terbiye sistemine alınarak yetiĢtiriciliğinin yapılması daha uygun olacaktır. 

 

Mor ahududular, kırmızı ve siyah ahududuların çaprazlanması sonucunda elde edilmiĢ 

melezlerdir. Mor ahududular yaz aylarında kırmızı meyveli ahududulardan daha geç 

olgunlaĢır. Mor ahududular kuvvetli büyür ve iri özelliklidir. GeliĢme özelliği açısından 

kırmızı ve siyah ahududuların arasında yer alır ve genellikle telli terbiye sistemi ile 

yetiĢtiriciliği yapılır. Çoğaltılmaları sürgün ucunun daldırılması veya basit daldırma ile 

gerçekleĢtirilir.  

 

Sonbahar çeĢitlerinden (yediveren çeĢitlerde) kırmızı meyveli olan çeĢitler hem erken 

yaz döneminde hem de sonbahar döneminde meyve verirler. Sonbahar ürünü en iri meyveleri 

verir. Bununla birlikte sonbahar ürünü ilk yıl sürgünlerinin (henüz yeni geliĢen birinci yıl 

sürgünleri) üst kısımlarında da meydana gelmektedir. Yaz ürünleri yalnızca iki yıllık 

sürgünlerin alt kısımlarından elde edilebilmektedir. Sonbahar ahududu çeĢitleri, genellikle 

sonbahar ürünü dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Bu çeĢitler dip sürgünleri ile 

çoğaltılırlar ve bir herek yardımı ile yetiĢtirilir.  

 

Sarı meyveli ahududular genellikle pek beğenilmemektedir. Fakat araĢtırmalar ve yeni 

çeĢitlerin ıslahı amacıyla kullanılmaktadır.  

 

Ahududu yetiĢtiriciliği büyük iĢletmelerde yoğun sermaye ve emek gerektiren, ancak 

sonuçta iĢletme sahibine önemli gelir sağlayan bir meyvecilik koludur. Küçük aile 

iĢletmelerinde ise, fazla yatırıma gerek kalmadan, kadın ve çocuk iĢgücü değerlendirilerek 

küçük alanlardan büyük ölçüde kazanç sağlanabilmektedir.  

 

Ahududu fidanı kolayca ve düĢük maliyette üretilebilir. Diğer meyvelerde görülen 

anaç ve teknik bilgi isteyen aĢı sorunları yoktur. Ahududu bitkilerinde köklerin çok yıllık 

olmasına karĢılık gövdelerin 2 yıllık olması ve her yıl yenilenmesi, diğer meyve türlerinde 

görülmeyen özel bir karakterdir ve ahududu yetiĢtiricilerine avantajlar sağlar. Dikimden 

sonra kısa sürede meyve vermeye baĢlamaları üstün bir özelliğidir.  

 

Ahududu bitkileri diğer meyve ağaçları gibi yüksek boylu veya çilek ve sebzeler gibi 

yerde olmadığından bakımı ve meyve toplama iĢi daha kolaydır. Meyvelerin toplanması için 

fazla iĢgücü gerekmesine karĢılık derim dönemi 4–6 haftalık bir süreye yayıldığından, iĢgücü 

ihtiyacının birkaç günde yoğunlaĢması durumu bulunmamaktadır. Daha az sayıda iĢçi, bu 

süre içinde meyveleri toplayabilmektedir.  

 

Meyveler olgunlaĢtığında kısa sürede tüketilmelidir. Ancak çok çeĢitli değerlendirme 

Ģekilleri dolayısıyla meyve iĢleyen endüstri kuruluĢları, ahududu meyveleri için hazır 

alıcılardır. Derim döneminin baĢlamasından önce bu kuruluĢlarla yapılacak anlaĢmalarla 

ürünün geleceği garanti edilir.  
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1.1.1. Tanımı ve Önemi 
 

Ahududu bitkisini tanımlayabilmek için ilk önce bitkiler âlemindeki yerine bakmak 

daha sonrada bitkinin habitüsünü incelemek gerekir.  

 

 Bilimsel sınıflandırma 

 

 Âlem: Plantae 

 ġube: Magnoliophyta 

 Sınıf: Magnoliopsida 

 Takım: Rosales 

 Familya: Moraceae 

 Cins: RubusFicus  

 Tür: Ticari öneme sahip olanlar Ģunlardır;  

o Rubus idaeus L. (kırmızı ahududu)  

o Rubus occidentalis L. (siyah ahududu)  

o Rubus leucodermis Torr. & Gr. (siyah ahududu)  

o Rubus odoratus L. (kokulu ahududu, ağaç ahududusu) 

 

Resim  1.1: Ahududu bitkisinin kısımları 
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Ahududu bitkisinin botanik özellikleri Ģunlardır: 

 

 Kök: Ahududu bitkisi saçak köklüdür. Çok sayıda ve sık bir Ģekilde oluĢmuĢ 

ince köklerden meydana gelmiĢtir. Uygun toprak koĢullarında 1–1,5 m derinliğe 

ulaĢabilirler. Ancak yüzeye yakın bölgede yoğunlaĢmıĢlardır. Yere paralel 

olarak, yanlara doğru daha fazla geliĢirler. Bu yapılarıyla iyi bir erozyon 

önleyicisidirler. Ahududu kökleri üzerinde, yeni sürgünler oluĢturan adventif 

gözler bulunur.  

 

 Gövde: Ahududu bitkisinin gövdeleri 2 yıllıktır. Ġlk yıl köklerde ya da kök 

boğazında bulunan adventif gözlerden sürerler. Bunlara genç sürgün denir. 

Ġkinci yıl bu sürgünler çiçek açar. Meyve verir ve sonra kururlar. Bunlara yaĢlı 

sürgün adı verilir. Bazı ahududu çeĢitleri genetik yapıları dolayısıyla, yıllık 

sürgünlerinde, aynı yılın sonbaharında çiçek ve meyve oluĢtururlar. 

 

Fotoğraf 1.3: Ahududu bitkisinin gövdesi 

Sürgünler birinci yıl dallanmadan, 1 veya 2 metre boylanarak büyürler ve geç 

sonbaharda yapraklarını dökerek kıĢ dinlenmesine girerler. Ġlkbaharda sürgünler artık 

boyuna büyümezler ve üzerindeki gözlerden meyve dalcıkları geliĢir. Uzun bir çiçeklenme 

ve meyve olgunlaĢma dönemi görülür.  

 

 Çiçek: Kültür çeĢidi ahududu bitkilerinde çiçekler erdiĢi (erselik, hermafrodit) 

yapıda ve kendine verimlidirler. Bir çiçek üzerinde çok miktarda erkek ve diĢi 

organ vardır ve baĢta arılar olmak üzere çeĢitli böceklerin yardımıyla tozlanma 

sağlanır.  
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Fotoğraf 1.4: Ahududu bitkisinin çiçekleri 

 Meyve: Sapın devamı olarak oluĢan çiçek tablasını çevreleyen ve ayrı ayrı 

döllenip tohum bağlayarak yan yana oluĢan üzümcüklerden meydana gelmiĢtir. 

Üzümcükler yeterli büyüklüğü ve kırmızı rengi alıp etli ve sulu bir yapıya sahip 

olduklarında meyve olgunlaĢmıĢtır. Bu dönemde üzümcükler toplu halde 

kolayca çiçek tablasından ayrılırlar. Kendine özgü, çok beğenilen bir tat ve 

kokuya sahiptir.  

 

Fotoğraf 1.5: Ahududu bitkisi 

Ahududu meyveleri yurtiçinde ve yurtdıĢında yüksek fiyatlarla yoğun talep 

görmektedir. Vitamin ve mineral yönünden üstün beslenme değerleri, çekici görünümü, 

renk, tat ve kokuları tüketici taleplerini artırmaktadır. Taze ve özellikle çeĢitli yollarla 

iĢlenmiĢ ürünleri yurtdıĢında çok iyi bilinmekte, Türkiye'de de giderek daha fazla 

tanınmaktadır. 
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Ahududu meyveleri çeĢitli Ģekilde değerlendirilmektedir. Taze tüketildikleri gibi 

konserve, reçel, marmelat, meyve suyu, pasta sanayi ve likör yapımında kullanılmaktadır.  

 

Ahududu Ģoklamaya elveriĢlidir. Ülkemiz için çok yeni olan ahududu yetiĢtiriciliği, 

özellikle aile iĢletmeciliği ve iĢ gücünün değerlendirilmesi açısından ümit vericidir. 

 

1.1.2. ÇeĢitleri  
 

ÇeĢit seçiminde iklim ve toprak özelliğine uygun çeĢit seçilmelidir. Fidanlar verimli, 

kuvvetli ve hastalıklara dayanıklı olmalıdır. Pazarın aradığı çeĢitler kullanılmalıdır. Seçilen 

çeĢitler yola dayanıklı olmalıdır. Ayrıca meyveler taze ya da iĢlenmiĢ olarak kullanılacaksa 

kullanıma uygun çeĢitler seçilmelidir. ÇeĢidi, özelliği ve kaynağı belli olmayan fidanlar ile 

bahçe kurulmamalıdır. Bu tip fidanlarla çeĢitler karıĢtığı için meyvenin pazar değeri ve 

verim düĢmekte, pazarlamada güçlüklerle karĢılaĢılmaktadır. 

 

Ahududular, meyve olgunlaĢma zamanı ve meyve verme sıklığına göre iki guruba 

ayrılır. Yazlık çeĢitler yıl boyunca sadece yaz ortasında meyve vermektedir. Sonbahar 

çeĢitleri veya yediveren çeĢitler olarak bilinenler yaz ve sonbahar olmak üzere iki dönemde 

ürün vermektedir. Ancak yaz verimliliği biraz düĢük, sonbahar verimliliği ise yüksek 

düzeyde gerçekleĢir. Ahududular bunun haricinde renk ve büyüme özelliklerine göre de 

sınıflandırılabilir. Yazlık ve kırmızı meyveli çeĢitler yazın yüksek düzeyde üretilirler. 

 

 Yazın olgunlaĢan ahududu çeĢitleri 

 

 Kırmızı çeĢitleri 

 

o Killarney: Sert soğuklara karĢı dayanıklıdır. Parlak kırmızı bir 

renge sahiptir. Meyve büyüklüğü orta derecededir. HoĢ kokuludur. 

Erkencidir. Pasta yapımında kullanılır. 

   

Fotoğraf 1.6: Killarney   Fotoğraf 1.7: Latham 
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o Latham: Verimlidir. KıĢ soğuklarına dayanımı orta düzeydedir. 

Hafif dikenli bir çeĢittir. Mantar ve virüs kaynaklı hastalıklara 

dayanıklıdır. Meyveleri orta irilikte, yuvarlak, sert ve parlak 

kırmızı renge sahiptir. Meyvelerini mevsim ortasında olgunlaĢtırır 

ve uzun bir dönem süresince hasadı devam eder.  
 

o Titan: Erken olgunlaĢan, iri meyveli, orta düzeyde lezzete sahiptir. 

Yaprak bitlerine karĢı dayanıklıdır. Telli terbiye sistemi ile 

yetiĢtirilmesi daha iyidir. Bitkiler kök kanserine ve kök 

çürüklüğüne karĢı hassastır. Kumlu topraklarda yetiĢtirilmesi 

uygun olur. 

   

Fotoğraf 1.8: Titan   Fotoğraf 1.9: Cumberland 

 Siyah ÇeĢitler 

 

o Cumberland: Lezzetlidir. Sürgünleri kuvvetli büyür. Verimlidir. 

Orta irilikte meyveler veren ve yaz ortasında olgunlaĢan bir çeĢittir.  
 

o Bristol: Cumberland çeĢidine göre meyve verimi, lezzeti, iriliği, 

kokusu ve parlaklığı daha iyi düzeydedir. Antraknoz hastalığına 

karĢı hassas fakat küllemeye karĢı dayanıklıdır. 

   

Fotoğraf 1.10: Bristol   Fotoğraf 1.11: Jewel 



 

11 

 

o Jewel: Meyveleri büyük ve parlak görünümlüdür. Sert etli, yüksek 

kaliteli ve çok iyi lezzete sahip bir çeĢittir. Kuvvetli geliĢen bitkisel 

özelliğe sahiptir. Dik büyüyen, düzenli ürün veren ve antraknoz 

hastalığına karĢı orta düzeyde dayanım gösteren bir çeĢittir.  

 

o Mac black: Geç dönem de olgunlaĢan iri meyvelere sahiptir. 

Jewel’den sonra meyveleri olgunlaĢır. Meyvesi iri ve  lezzetlidir. 

Telli terbiye sistemi ile yetiĢtirilmelidir.  

 

 Mor çeĢitler 

 

o Brandywine: Meyveleri kırmızımsı-mor renktedir. Meyve tadı 

hafif mayhoĢ ve yüksek kaliteli bir çeĢittir. Reçel, marmelat ve 

pasta imalatında çok tercih edilir.  Sürgünleri kuvvetli, oldukça dik 

ve güçlü bir bitkisel özellik gösterirler.  

 

Fotoğraf 1.12: Brandywine  Fotoğraf 1.13: Royalty 

o Royalty: Büyük meyveleri kırmızı ahududu meyveleri kadar 

tatlıdır. Meyvelerin tam kırmızıdan mor renge kadarki uzun bir 

dönem boyunca toplanabilir. Ġri bitkiler olup bazı böceklere ve 

mozaik virüsünü taĢıyan ahududu afidlerine karĢı oldukça 

dayanıklıdır.  

 

 Sonbaharda olgunlaĢan ahududu çeĢitleri 

 

 Kırmızı çeĢitleri 

 

o Heritage: Meyveleri parlak kırmızı renkte, büyük, meyve eti sıkı 

ve yüksek kalitededir. Sofralık için uygun olduğu kadar 

dondurularak tüketim için de çok uygun bir meyve özelliğine 

sahiptir. Sürgünleri kuvvetlidir. Dik geliĢir ve çok sayıda dip 

sürgünü verir. 
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Fotoğraf 1.14: Heritage   Fotoğraf 1.15: Caroline 

o Caroline: Kuvvetli geliĢir ve erken olgunlaĢır. Kök çürüklüğüne 

karĢı daha dayanıklıdır. Güzel kokuludur. Çok verimli ve 

hastalılara karĢı dayanıklıdır. 

 

o Autumn Bliss: Meyveleri iri, meyve zarı parlak koyu kırmızı 

renkte olup orta düzeyde lezzete sahiptir. ĠĢleme sanayi için güzel 

bir meyvedir. Sıcaklığa karĢı dayanıklıdır. 

 

Fotoğraf 1.16: Autumn Bliss 

 Sarı çeĢitleri 

 

o Anne: Meyveleri iridir. Meyveleri soluk sarı renkte ve çok tatlıdır. 

Sonbaharda hasat edilebilen bir çeĢittir fakat yazlık olarak ta 

değerlendirilebilir bir çeĢittir. 
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Fotoğraf 1.17: Anne   Fotoğraf 1.18: Fallgold 

o Fallgold: -30 
0 
C’ye kadar dayanır. Çok kuvvetli geliĢen sürgünlere 

sahiptir ve farklı toprak koĢullarında yetiĢebilir. Meyveleri altın 

sarısı renkte olup çok tatlıdır. 

 

1.1.3. Genel Ġstekleri 
 

 Ġklim istekleri: Ahududu yetiĢtiriciliği için en uygun bölgeler, yazları serin ve 

hasat zamanı yağmur olmayan yerlerdir. Yazları sıcak, kurak ve rüzgârlı olan 

yerlerde büyüme geriler. Meyveler küçük ve çok çekirdekli olur. Çok sıcak 

bölgelerde yetiĢtiricilik yapılmamalıdır. Çünkü hasattan önce çok Ģiddetli 

sıcaklar meyvelerin olgunlaĢmadan yumuĢamasına neden olur. En iyi 

yetiĢtiricilik yıllık yağıĢ ortalaması 750–800 mm. olan bölgelerde 

yapılabilmektedir.  

 

Ahududu soğuk ılıman iklim bölgelerinin bitkileridir. Ancak bazı çeĢitleri sıcak 

ılıman iklim bölgelerine adapte olabilmektedir. Ahududu bitkisinin kıĢ 

soğuklama ihtiyacı olmaktadır. Yapılan incelemelerde 7 
0 

C’ nin altında en az 

toplam 800 saat geçirmelidir.   

 

KıĢ aylarında Ģiddetli donlara (-25 
0 

C’ye kadar) oldukça dayanıklıdır. 

Meyvenin olgunluk dönemi haziran-ağustos aylarında gerçekleĢmektedir. 

Dolayısıyla sonbahar erken donları sadece ikinci ürün veren bazı ahududu 

çeĢitlerinde meyvelere zarar verebilmektedir. Ayrıca ilkbaharda geç çiçek 

açtığından ilkbahar geç donlarından da zarar görmez.  

 

Ahududu yetiĢtiriciliğinde hava oransal neminin yüksek olması istenir. KıĢları 

çok ılık geçen, yazları çok sıcak ve kurak olan bölgelerde ahududu 

yetiĢtirilemez. Yüksek oranda hava nemine karĢılık bahçenin iyi havalanması, 

hava akımının sağlanması da gerekir. Uzun süreli sis olayları ve Ģiddetli 

rüzgârlar bitki geliĢimini geriletir.  
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Ahududu yetiĢtiriciliğinde güneĢlenmenin de büyük önemi vardır. Yeterli 

güneĢlenme, daha iyi bir sürgün geliĢimi sağlar. Sürgünlerin piĢkinleĢmesine ve 

kıĢa daha kuvvetli girmelerine yardımcı olur. Ġyi bir güneĢlenme meyvenin 

kalitesini ve verimliliğini artırdığı gibi çiçek ve meyve döneminde etkili ve 

sürekli yağıĢ ve dolu yağıĢı meyve için zararlıdır. 

 

 Toprak istekleri; Toprak bakımından çok seçici değildir. Ancak uygun 

topraklarda yetiĢtirildiği takdirde, daha yüksek verim alınır. En uygun topraklar; 

organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek ve iyi direne olabilen 

topraklardır. Sürekli toprak nemi sağlanmıĢ olmalıdır. Çok hafif, ağır ve kötü 

direne olan topraklardan kaçınılmalıdır. Hafif asitli topraklar tercih edilmelidir, 

yani toprak pH sı 6–7 olmalıdır. Toprak derinliği en az 1 metre olmalıdır. Aksi 

halde kökler derine inemez ve toprak neminden istifade edemez. 

 

1.1.4. Üretimi 
 

Ahududuların üretimi en kolay dip sürgünleri ile olmaktadır. Sonbaharda bir kısım 

köklü dip sürgünleri ana kökten ayrılarak alınır ve dikim yapılır. Ġlkbahar dikimi de 

yapılabilir. Ancak taze çıkan dip sürgünler 15–20 cm boyunda olduğu zaman alınarak 

dikilmelidir. Aksi takdirde tutma oranı çok düĢük olacaktır.  

 

Diğer meyve türlerinde olduğu gibi ahududuları aĢılama tekniği uygulanmamaktadır. 

Ahududu gövde çelikleri, çok farklı uygulamalara rağmen köklenmemektedir. Çelikle 

çoğaltma ile de ahududu fidanı üretilememektedir. Ayrıca ahududu tohumları ile üretim, hem 

tohumlar zor çimlenmekte, hem de tohumlardan çıkan bitkiler ana bitkiye benzememektedir. 

 

Ahududu fidanı üretimi; kök sürgünleriyle, kök çelikleriyle, uç daldırma ve doku 

kültürü yöntemi ile ve fidan üretimi ile yapılır. 

 

ÇeĢitler 
Çoğaltma yöntemleri 

Kök 

sürgünleri 
Kök 

çelikleri 
Uç 

daldırması 
Yaprak-göz 

çelikleri 
Doku 

kültürü 

Kırmızı 

ahududular 
Çok iyi Çok iyi Orta Kötü Çok iyi 

Siyah 

ahududular 
Orta Kötü Çok iyi Ġyi Çok iyi 

Mor 

ahududular 
 Orta Kötü Ġyi Orta Çok iyi 

Sarı 

ahududular 
 Çok iyi Ġyi Orta Kötü Çok iyi 

Tablo 1.1: Ahududu çeĢitlerinin vegetatif çoğaltılma yöntemleri 
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 Kök sürgünleri ile fidan üretimi  

 

Ahududu köklerindeki gözlerin sürmesiyle oluĢan birinci yıl sürgünlerinin geliĢmesi, 

kendi köklerini oluĢturması ve dinlenme dönemine girmesiyle birlikte ana köklerden 

ayırarak fidan elde etme yöntemidir. Söküm esnasında fidan üzerinde kendi kökleriyle 

birlikte bir miktar ana bitkinin köklerinden de kalması fidanın tutması ve yeni yerinde 

geliĢmesi için daha faydalı olur. Söküm iĢlemi ahududu bitkisinin dinlenmede olduğu 

sonbahar sonu ve ilkbahar baĢına kadar yapılmalıdır. Çok soğuk geçen bölgelerde ilkbahar 

baĢında söküm yapmak ana bitkilerin ve fidanların sağlığı açısından önemlidir.   

 

Resim 1.2: Ahududularda kök sürgünleri ile oluĢan yeni bitkiler 

Kök sürgünleriyle üretim yapmak için meyve elde etmek üzere kurulmuĢ bahçelerden, 

mümkün olduğunca, kaçınılmalıdır. Fidan elde etmek için özel olarak kurulmuĢ 

fidanlıklardan elde edilen fidanlar tercih edilmelidir.  

 

Meyve bahçelerinden fidan elde etmenin yeni tesis edilecek bahçe açısından 

sakıncaları Ģunlardır: 

 

 Elde edilen fidanlar karbonhidratlarca fakir olması, dolayısıyla 

fidanlardaki zayıflık tutumu ve sonraki geliĢim üzerinde sınırlayıcı 

olabilir.  

 Fidanlar açık alanda ve kontrolsüz olarak üretilmesi nedeniyle hastalık ve 

zararlıların yeni tesis edilecek bahçeye taĢınmasını sağlayabilir. Özellikle 

mücadelesi zor olan virüs ve bazı kök hastalıkları ciddi sorunlara yol 

açabilir. 

 

Meyve almak üzere tesis edilen bahçeler için ortaya çıkacak sorunlar ise Ģunlardır; 

 Fidan elde etmek üzere düzensiz olarak yapılan sökümlerde meyve 

üretiminde kalite ve kantite düĢüĢlerine yol açabilir.  

 Bahçede budama düzenini bozması meyvelerde istenen sonucun 

alınmasını engelleyebilir.  
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 Sökümler meyve vermesi beklenen sürgünlerin köklerinde çeĢitli 

zararlanmalara yol açarak istenmeyen kurumalar oluĢabilir.  

 Köklerin söküm esnasında ciddi zararlar alması meyve verecek 

sürgünlerin sayısını azalmasına ve çeĢitli kök hastalıklarına maruz 

kalmasına neden olabilir.  

 

Ahududulardan kök sürgünleri ile fidan elde etmek amacıyla özel ahududu fidanlığı 

tesis edilmelidir. Bu fidanlıkları tesis etmeden önce mutlaka toprak fumigasyonu 

yapılmalıdır. Arazi iyice iĢlenmeli ve toprak yapısını düzenlemek üzere ahır gübresi 

takviyesi yapılmalıdır. Anaç bitkiler açık alanda sıra arası 2–4 metre, sıra üzeri ise 1 metre 

olmak üzere dikilmelidir. Yağmurlama veya damla sulama ile düzenli sulanarak gübreleme 

ve düzenli olarak diğer bakım iĢlemleri yapılmalıdır. Meyve sürgünlerinin geliĢmesine izin 

verilmemelidir. Hastalık ve zararlılara karĢı ciddi bir mücadele yapılmalıdır. Ana bitkilerden, 

mümkün olduğunca, meyve alınmamalıdır. Her yıl düzenli fidan temin etmek için, ilk yıl 

sürgünlerinden bir kısmının anaç bitki olmak üzere arazide bırakılmalı ve ahududu 

sürgünlerinin iki yıl sonra öldükleri unutulmamalıdır.   

 

Ahududu bitkisinin kök boğazı ve kökte bulunan gözlerden her yıl yeni sürgünler 

çıkmaktadır. Ġlkbaharda topraktan çıkan sürgünler geliĢme mevsimi boyunca büyürler. Geç 

sonbaharda yapraklarını döktükten sonra erken ilkbahara kadar bunlar köklü olarak sökülür 

ve fidan olarak kullanılırlar. KıĢları sert geçen bölgelerde ilkbaharda söküm daha uygundur. 

 

 Kök çelikleri ile fidan üretimi 

 

Ahududu bitkilerinin gövde çelikleri ile üretimi mümkün olmamakla beraber kök 

çelikleri ile fidan üretimi sağlanabilmektedir. Kök çelikleri sonbaharda yaprak dökümünden, 

ilkbaharda gözlerin sürmesine kadar geçen dinlenme döneminde alınırlar. 2–10 mm’ye kadar 

değiĢen kalınlıklarda kök parçalarından yararlanılır.  

 

Çelikler 5–10 cm boyunda hazırlanırlar. Kök parçalarının alınıp çelik yapılmaları ve 

dikilmelerine kadar, çok nemli ortamlarda tutulmaları ve kurumalarının önlenmesi gerekir. 

 

Fotoğraf 1. 19: Ahududularda hazırlanmıĢ bir kök çeliği 
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Ahududuların kök çelikleriyle çoğaltılması planlanan arazilerin önceden hazırlanması 

gerekir. Önce sürülmeli ve toprağın özelliğini iyileĢtirmek amacıyla ahır ve kimyasal 

gübrelerle gübrelenmelidir. Ġyi bir fumigasyondan sonra kök çelikleri dikilir ve düzenli 

olarak sulanır. ġayet sulamada aksamalar olursa fidan oluĢumu ve geliĢiminde çeĢitli 

sorunlar ile karĢılaĢılabilir. Kök çeliklerinde köklerin iyi geliĢmesini sağlamak üzere naylon 

bir örtü ile örtülebilir. Sürgünler görünür görünmez derhal naylon örtü kaldırılmalıdır. 

Ahududu fidanlarını kök çelikleriyle tüplü olarak ta üretme imkanı vardır. Organik maddece 

zengin hafif bünyeli bir toprak hazırlanarak naylon tüpler veya saksılar içersine doldurulur. 

Yukarıda açıklanan özellikteki kök sürgünleri bu tüplerin içine yerleĢtirilir ve üzeri 5 cm 

kadar toprakla örtülür. Düzenli bir sulamadan sonra tüplü fidanlar geliĢir ve satıĢa hazır hale 

gelir. Kök çelikleriyle kitlesel çoğaltma yapmak zordur. Ama çok iyi sonuçlar alınır. Özel 

olarak hazırlanmıĢ dikim yastıklarında sera ve yüksek tünel gibi kontrollü koĢullarda oldukça 

iyi kalitede fidanlar üretilebilir. Kök çelikleri arazide 60–80 cm aralıklarla ve 3–5 cm 

derinlikte açılan çizilere yan yana ve yatay olarak dizilir ve üstleri toprak ile kapatılır.  

 

 Uç daldırma ile fidan üretimi 

 

Uç daldırması ile fidan üretiminde kök çelikleri ve kök sürgünleri kadar hızlı ve yoğun 

bir üretim yapılamaz. Daha iyi fidan üretimini sağlayan baĢka bir yöntem yoksa uygulanır. 

Özellikle siyah ve mor ahududuların çoğaltılmasında kullanılır. Bununla birlikte diğer 

çeĢitlerde de kullanılabilir. 

 

Fotoğraf 1. 20: Uç daldırmasıyla elde edilmiĢ ahududu fidanı 

Uç daldırmasında birinci yıl sürgünleri kullanılır. Meyve sürgünleri yani ikinci yıl 

sürgünleri kullanılmamalıdır. Bu amaçla bir yıl önceden tüm meyve veren sürgünler 

temizlenir. Ağustos ayının son günlerine doğru birinci yıl sürgünlerinin uç kısımları 5–10 cm 

kadar derinliği olacak biçimde toprağa gömülür. Gömme iĢlemi esnasında köklenmeyi 

kolaylaĢtırmak amacıyla organik içerikli bir karıĢımın kullanılması önerilir. Toprağa 

gömülen sürgün uçları, aynı yıl içersinde, dinlenme dönemine girmeden önce köklenmiĢ 

olurlar. Köklenen sürgün uçlarından yukarıya doğru geliĢen bir sürgün oluĢumu da gözlenir. 

OluĢan fidanların ana bitkiyle olan bağlantıları bir makas yardımıyla kesilir. Kesme 
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iĢleminde fidan üzerinde yaklaĢık 10–15 cm’lik bir kısmın kalması istenir. Bu kısım fidanın 

tutulması, taĢınması ve dikilmesi sırasında çok faydalı olur. OluĢan fidanlar dinlenme 

döneminde sökülerek istenen yere taĢınır. Zaman alıcı ve yorucu bir çoğaltma Ģeklidir. 

 

 Doku kültürü yöntemi ile fidan üretimi 

 

Ahududu fidan üretiminde, en modern, en sağlıklı ve en hızlı yöntem, doku kültürü 

tekniğidir. Kontrollü Ģartlarda sağlıklı olarak büyütülen ana bitkilerin büyüme noktalarından 

0.1–0.3 mm kadar küçük parçalar alınarak sterilize edilmiĢ tüplerde özel besin ortamlarına 

konulurlar. 

 

Doku kültüründe Ģu aĢamalardan geçilir: 

 

 Bitki parçaları ana bitkiden alınır. Ana bitkiler özel bir alanda hastalık ve 

zararlılardan tamamen arı bir ortamda yetiĢtirilmiĢ olmalıdır. Aktif 

geliĢme dönemindeki sürgünlerden   5–7,5 cm uzunluğunda üzerinde bir 

göz bulunan parçalar kesilir. Bunun yanı sıra sürgün ucu da kullanılabilir. 

Sürgün uçları yaklaĢık 5 cm uzunlukta alınır.  

 

 Sürgün parçaları akan çeĢme suyu altında 10–15 dakika tutularak 

temizlenir. Daha sonra bu parçalar %10 sodyum hipoklorid ve birkaç 

damla tween 20 damlatılan steril saf su içersinde yaklaĢık 20 dakika 

karıĢtırılarak tutulur. En son olarak en az 3 kez steril saf sudan geçirilerek 

iyice temizlenir. 

 

 Önceden dikim için hazırlanan ortamlara dikim yapılır. Dikim için 

gövdeden bir parçada bulunan gözler kullanılabileceği gibi sürgün 

uçlarındaki gözlerin içi açılarak 0,1–0,3 mm büyüklüğündeki meristem 

dokusu da kullanılabilir. 

 Doku kültürü koĢulları 25 
0
C sıcaklığa, 18/8 (aydınlık/karanlık) 

aydınlatma süresine sahip olmalıdır. Aydınlatma için soğuk beyaz 

floresan lambalar kullanılmalıdır. 

 Her 4–5 haftada bir bitki örnekleri alt kültüre alınmalıdır. Böylece yeni 

geliĢen sürgünlerde yeni ortamlarda geliĢme imkânı bulacaktır. 

 GeliĢen sürgünün köklenmesi için gerekli özelliklere sahip yeni 

ortamlarına alınmalıdır. 

 Köklenen bitkicikler doku kültürü ortamından çıkartılır. Kökleri güzelce 

yıkanır ve küçük viyoller içine alınır. Bunlar sera veya plastik örtü 

altındaki özel alanlara alınarak bitkiciklerin geliĢmelerini sürdürmeleri ve 

dıĢ koĢullara alıĢtırılmaları sağlanır. 

 En son safhada birer fidan haline gelen bitkiler saksılar içersinde dıĢ 

koĢullara aktarılarak bir süre bekletilir ve piĢkinleĢmeleri sağlanır. 
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 Tohum ile fidan üretimi 

 

Çoğu bitkide olduğu gibi ahududuyu da tohumla üretmek mümkündür. Ancak ticari 

ahududu fidanı üretiminde önemi olmayan bir çoğaltma yöntemidir. Her Ģeyden önce genetik 

farklılıkların oluĢması nedeniyle bir örnek fidan elde edilmesi güçtür. Her ne kadar çoğu 

ahududu bitkisi kendi kendini dölleyebiliyorsa da yakın çevredeki diğer ahududulardan da 

döllenme riski vardır. Ayrıca kendi kendini döllemesi tüm tohumların genetik özelliklerinin 

aynı olacağı anlamına gelmez.   

 

Ahududularda tohumla çoğaltma tekniği, daha çok, ıslah amacıyla kullanılır. Ayrıca 

çeĢitli merak bahçeleri için de kullanılabilir. Bunun dıĢında tohumla çoğaltma yapmak 

anlamsızdır. Vegetatif yöntemlerle çoğaltma hem daha kolay hem de daha ucuza mal olur.  

 

Olgun meyveler toplanıp bir parçalayıcı ile parçalanır ve üzerine bir miktar su konursa 

tohum ile meyve pulpunun birbirinden ayrılır. Tohumlar alınıp bir iki defa daha sudan 

geçirilerek temizlenir. Yeteri kadar tohum elde edildikten sonra dikim dönemine kadar 

buzdolabında 1–5 
0
C sıcaklıkta saklanabilir. Genel olarak ahududu tohumları uygun koĢullar 

altında birkaç yıl canlılıklarını muhafaza edebilirler. Ahududu tohumları 2–3 mm 

büyüklüğünde oldukça küçüktürler. Tohumların dinlenmeden çıkmasını sağlamak için düĢük 

sıcaklıklarda (2 – 5 
0
C arasında) ve nemli koĢullarda 3 – 4 ay katlamaya almak gerekir. Daha 

sonra tohum ekimi yapılır. Çimlenme gerçekleĢtikten sonra ikinci gerçek yaprağını da 

çıkardığında ekim yerinden alınarak dikilmesi gereken saksı veya araziye aktarılmalıdır.  

 

1.2. Bahçe Tesisi 
 

Toprak hazırlığı yapılırken fosforlu, potaslı gübrenin tamamı, azotlu gübrenin üçte biri 

verilir ve derin sürüm yapılır. Azotlu gübrenin geri kalan kısmı ikiye bölünüp, birincisi 

ilkbaharda çapa ile ikincisi ise çiçekten sonra verilir. Toprağı organik maddece 

zenginleĢtirmek için dekara 3–4 ton çiftlik gübresi verilmelidir. 

 

Dikim zamanı; Bahçe tesisi zamanının belirlenmesi dikilen fidanların tutması için 

önemlidir. Ülkemizde çok soğuk kıĢ geçirmeyen bölgelerde bitkilerin dinlenmeye girmesiyle 

birlikte, sonbahar dönemi sonunda veya kıĢ boyunca dikim yapılabilir. Bu bölgelerde 

sonbahar döneminin sonu veya kıĢ baĢlarında (kasım, aralık ayında) dikim yapmak daha 

akıllıca olabilir. Özellikle ilkbahar dönemi iĢ yoğunluğu baĢlamadan dikim iĢlerinin 

bitirilmesi faydalı olur. Ġç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde kıĢ 

bitiminde veya erken ilkbahar döneminde dikim yapmak daha doğru olur.  

 

Dikim, ilkbaharda yapılacaksa fazla geç kalınmamalıdır. Aksi halde dikimden sonra 

sıcak ve kurak günler baĢlayacağından sık sulama gerekecektir. Ġlkbahar dikimi için en 

uygun zaman 15 ġubat - Nisan baĢına kadardır. KıĢı sert geçen bölgelerde ilkbahar dikimi 

tercih edilmelidir. Dikilecek fidanların dinlenmede olmaları zorunludur. 
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Dikim aralıkları; Ahududu fidanlarının dikim mesafelerini düzenlemede 

mekanizasyon kullanımı, arzu edilen terbiye sistemi, çeĢidin geliĢme durumu (dik, yarık, iri, 

zayıf vb) ve fidan için ayrılan bütçe konuları dikkate alınmalıdır. ġayet sıra aralarında geniĢ 

traktörler kullanılması düĢünülüyorsa sıra arası mesafesi 3–3,5 m olması gerekir. ġayet daha 

küçük traktörler kullanılacaksa sıra arası 2,5 m olabilir. Küçük aile iĢletmesi veya merak 

bahçesi planlanıyorsa, bu tip bahçelerde sıra ararlının 1,5 m olması yeterlidir. Sıra üzeri 

mesafeleri 40 cm ile 100 cm arasında değiĢkenlik gösterebilir. ġayet fidan maliyeti sorun 

olmayacaksa sıra üzeri mesafeler düĢürülür. Hem böylelikle bahçe ekonomik verim düzeyine 

çok çabuk ulaĢır. 60 cm sıra üzeri mesafe ideal olanıdır. Ancak bu ekonomik gerekçelerle 

80–100 cm de çıkartılabilir. Böyle bir durumda bahçede ekonomik ürün için daha fazla 

beklemek gerekecektir. Dikim mesafelerini belirlemede çeĢitlerin tipleri de (kırmızı, sarı, 

siyah, mor, dik, dikensiz) önemli bir etkiye sahiptir. Dikensiz çeĢitler daha geniĢ aralıklarla 

dikilmesi tavsiye edilmektedir.  

 

Sıra üzeri 

mesafe (cm) 

Sıra arası mesafeler (cm) 

 

100 150 200 250 300 350 

40 

 2500 1667 1250 1000 834 715 

60 

 1667 1112 834 667 556 477 

80 

 1250 834 625 500 417 358 

100 

 1000 667 500 400 334 286 

Tablo 1.2: Dikim aralıklarına göre bir dekar alan için gerekli fidan sayısı 

Ahududu tipleri Dikim mesafesi (cm) 

(sıra üzeri x sıra arası) 

Terbiye sistemi 

Kırmızı ve sarı 

ahududu 

60 x 300 Çit – alçak telli terbiye sistemleri 

Siyah ahududu 75 x 300 Çizgi - alçak telli terbiye sistemleri 

Mor ahududu 90 x 360 Çizgi – 

Dik ahududular 90 x 360 Çizgi - 

Dikensiz ahududular 180 x 360 Çizgi – yüksek telli terbiye 

sistemleri 

Tablo 1.3: Ahududular için tavsiye edilen terbiye sistemleri ve en uygun dikim aralıkları 

 

Ahududu fidanları tüplü ise kök budaması yapılmaz. Ancak, çoğu kere, fidanlar çıplak 

köklü olarak pazarlanır. Çıplak köklü fidanların dikimden hemen önce dikim çukurunun 

baĢında kök budaması yapılması gerekir. Zarar görmüĢ ve ölmüĢ kökler budanarak hızlı kök 

teĢekkülü teĢvik edilir.  
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Fotoğraf 1. 20: Ahududu fidanı dikimi 

Kırmızı ahududu fidanları söküldükleri derinlikten 5–7,5 cm daha derine dikilmelidir. 

Diğer ahududu fidanları ise 2,5 cm kadar daha derine dikilmelidir. Fidanlık söküm derinliği 

gövdenin alt bölgesinde kökün ise üst bölgesinde koyu gri bir çizgi olarak kendini gösterir. 

Çukurlar içersine fidanlar yerleĢtirilerek kökler tamamen toprakla örtülür. Açıkta kök 

kalmamalıdır. Toprak daha sonra ayakla bastırılarak sıkıĢtırılır. Hemen sonra can suyu 

verilir. Dikim yapıldıktan sonra kırmızı ahududu dalları yaklaĢık 25–30 cm üstten kesilir. 

Siyah ve mor ahududu üzerindeki orijinal gövde olan sürgünler toprak seviyesine kadar 

kesilmeli ve kesilen sürgünler hastalıkları kontrol etmek için dikim alanından 

uzaklaĢtırılmalıdır. ġayet toprak önceden gübrelenmemiĢse dikimden yaklaĢık iki-üç hafta 

sonra her bitkinin çevresine verilmelidir. Her bitkiye yaklaĢık 30 gram kompoze gübreler 

verilebilir. Ġkinci ve bunu izleyen yıllarda her 1 dekarlık alan için15 kg gübrenin ¾ oranında 

uyanma baĢlangıcı döneminden önce bitkilere verilmelidir.  
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Resim 1.3: Ahududu ile böğürtlen karĢılaĢtırması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Ekolojik ve ekonomik Ģartlara uygun ahududu bahçesi kurunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Uygun ahududu fidanını seçiniz. 

 Uygun yer seçimi yapınız. 

 Toprağı iĢleyiniz. 

 Dikime hazır hale getiriniz. 

 Fidanların dikimi yapınız 

 

 Bölge Ģartlarına dayanıklı uygun ahududu 

fidanı seçiniz. 

 Ġklime ve toprağın özelliklerine dikkat 

ediniz. 

 Toprağı havalandırınız. 

 Toprağa gübre veriniz. 

 Fidan dikim zamanını belirleyiniz. 

 Fidan dikim aralıklarına dikkat ediniz. 

 Dikim sırasında fidana zarar vermemeye 

dikkat ediniz 

 Fidana can suyu vermeyi kesinlikle 

unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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 ahududu fidanını seçtiniz mi?   

2. Toprak ve yön özelliklerine dikkat ettiniz mi?   

3. Toprağı iĢlediniz mi?   

4. Gübre verdiniz mi?   

5. Dikim aralıklarını belirlediniz mi?   

6. Fidanlara uygun çukurları açtınız mı?   

7. Fidanlara kök budaması yaptınız mı?   

8. Fidanları olması gereken düzeyden daha derine diktiniz mi?   

9. Kökleri tamamen kapadınız mı?   

10. Can suyu verdiniz mi?   

11. Dikim yaptıktan sonra toprağın üst kısmından gövdeyi kestiniz mi?   

12. Gübrelemeye önem verdiniz mi? 

 
  

 

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 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Ahududu…………………………………….meyveler grubundandır. 

 

2. Ahududular,…………………………………………ve meyve verme sıklığına göre 

olmak üzere iki guruba ayrılır. 

 

3. Yazlık çeĢitler yıl boyunca sadece …………………………………….meyve 

vermektedir. 

 

4. Meyvelerin toplanması için fazla iĢgücü gerekmesine karĢılık derim dönemi 

……………………haftalık bir süreye yayılır. 

 

5. Ahududu kökleri üzerinde, yeni sürgünler oluĢturan ……………………….gözler 

bulunur. 

 

6. Sürgünler birinci yıl dallanmadan…………………………boylanarak büyürler ve geç 

sonbaharda yapraklarını dökerek kıĢ dinlenmesine girerler. 

 

7. Kültür çeĢidi ahududu bitkilerinde çiçekler………………………yapıda ve kendine 

verimlidirler. 

 

8. Ahududu da hasattan önce çok Ģiddetli…………………………meyvelerin 

olgunlaĢmadan yumuĢamasına neden olur. 

 

9. Ahududu yetiĢtiriciliğinde…………………………………topraklar tercih edilmelidir. 

 

10. Kök çelikleri sonbaharda yaprak dökümünden, ilkbaharda gözlerin sürmesine kadar 

geçen ……………………………..döneminde alınırlar. 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

Zamanında ve tekniğine uygun olarak kültürel bakım iĢlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Sulamanın bitkiler için önemini araĢtırınız.  

 

2. KÜLTÜREL ĠġLEMLER 
 

2.1. Sulama 
 

Ahududu meyvesinden iyi verim alabilmek için sulama, önemli faktörlerden biridir. 

Özellikle hasat zamanı daha fazla sulama gerekir. Sulama, karık veya yağmurlama Ģeklinde 

yapılır. Ancak hasat döneminde yağmurlamadan kaçınılmalıdır.  Orman içi bölgelerde 

yağıĢlar daha fazla olduğundan ve yazı serin geçtiğinden sulama ihtiyacı en aza düĢer veya 

hiç yapılmaz. 

 

Sulama suyunun kalitesi çok önemlidir. Özellikle ahududu bitkileri tuzluluğa duyarlı 

olduklarından bu konu özen gösterilmelidir. Ahududu bitkisinin kökleri, kuraklığa olduğu 

kadar aĢırı suya da duyarlıdır. Özellikle az geçirimli topraklarda fazla su birikimi köklerde 

hastalıklara ve ölümlere neden olur. Buna göre sulama zamanının tespitinde tansiyometre 

kullanmanın çok büyük yararları vardır.  

 

Ahududu bahçelerinde damlama sulama sisteminin yapılması gerekmektedir. Bu 

sistemde, bitkinin ihtiyacı kadar su zamanında ve yeteri kadar verilir. Burada sadece kök 

bölgesi ıslatıldığından, sulama suyu tasarrufu yapılır. Yabancı ot sorunu en aza indirilir. 

Ayrıca gübreleme de bu sistemle yapıldığından sulama ve gübreleme için iĢ gücü ihtiyacı 

çok azdır. Bitki geliĢimi, verimlilik ve meyve kalitesinde önemli artıĢlar sağlanır. 

 

2.2. Ġlaçlama 
 

Ahududu bitkisinde karĢımıza çıkan hastalıklar, Ahududu cücelik virüsü, ahududu 

yaprak kıvırcıklığı virüsü, ahududu mozaik virüsleri, kök kanseri veya kök uru, kök 

çürüklüğü, meyve çürüklüğüdür. Ahududu zararlıları ise; akarlar, afitler, tripsler, nematotlar 

olarak sıralayabiliriz.   
 

Hastalık ve zararlılarla savaĢta ilk Ģart, korunma önlemlerinin alınmasıdır. Bunun 

içinde; 
 

 YurtdıĢından veya bölge dıĢından getirilen fidanlar sertifikalı olmalıdır.  

 Bölgede yaygın bir hastalık veya zararlı varsa buna dayanıklı çeĢitler seçmeye  

çalıĢılmalıdır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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 Ahududu bitkilerinin toprak iĢleme, sulama, budama, gübreleme gibi bakım 

 iĢlemleri zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılmalı, bitkilerin kuvvetli 

geliĢmeleri sağlanmalıdır.  

 Hastalık ve zararlı riski olduğunda budama artıkları bahçeden 

uzaklaĢtırılmalıdır.  

 Kimyasal savaĢ son çare olarak yapılmalıdır.  

 

2.3. Gübreleme 
 

Ahududu bitkileri organik maddelere fazla ihtiyaç duyarlar. Dikim sırasında bahçeye 

uygulanan yeĢil gübreleme veya çiftlik gübresine 2–3 yılda bir ilaveler yapılır. Çiftlik 

gübresi, ahududu bahçesine yılın her döneminde verilebilir. Ancak en uygun zaman, 

sonbaharda, bitkilerin yapraklarını döküp kıĢ dinlenmesine girdiği dönemdir. Çiftlik 

gübrelerinin ahududu bitkileri için bu çok yönlü yararlılığına rağmen, aĢırı miktarda 

verilmeleri, zararlı sonuçlar doğurabilir. Örneğin sürgünlerin sonbaharda büyümeye devam 

ederek yapraklarını geç dökmeleri, kıĢ dinlenmesine geç girmeleri ve sonbahar erken 

donlarından zarar görmeleri söz konusudur.   

 

Toprağın su tutma kapasitesinin yükseltilmesi, fiziksel yapısının ıslahı ve bitki 

besinlerince zenginleĢtirilmesi için toprağa çiftlik gübresi ile ticari gübreler verilir. Ancak 

azotlu gübrelere çok dikkat edilmelidir. Çünkü azotun fazlası meyveyi yumuĢatarak pazar 

değerini düĢürür. Uygun dozda verilen azot, fosfor ve potasyumlu gübreler meyve rengi, 

kokusu ve lezzeti üzerinde olumlu etki yapar. Yüksek verim alabilmek için en uygun Ģekil, 

ocak usulü veya sıravari gübrelemedir.  

 

Bitkisel materyalle yapılan malçlama iĢlemi de zamanla bitkilerin organik madde 

ihtiyaçlarının karĢılanmasına yardımcı olur. 

 

Gübre verilirken toprak tahlillerinin yapılması Ģarttır.  

 

Ahududu bahçelerine azot, fosfor ve potasyum gibi ticari gübrelerin, gerektiği zaman 

ve gerektiği miktarlarda verilmeleri gerekir. Genel olarak azotlu gübreler sürgün ve meyve 

büyümesini arttırır. Fosforlu gübreler çiçek tomurcuğu oluĢumunu düzenler, potasyumlu 

gübreler de sürgünlerin daha sık dokulu, hastalıklara ve kıĢ soğuklarına daha dayanıklı, 

ayrıca meyvelerin daha kaliteli olmalarını sağlar.  

 

Ticari gübrelerin eksikliği kadar fazlalığı da bitkilere zarar verir. Bu nedenle 

gübrelemenin yaprak ve toprak analizlerine göre, tavsiye edilen doz ve zamanda verilmeleri 

gerekir. 

 

Bahçenin gübre ihtiyacının belirlenmesinde toprak yapısı, yörenin iklim durumu, 

yetiĢtirilen çeĢit, o yılki sürgün geliĢimi ve meyve verimi durumu, uygulanan sulama ve 

budama sistemi, bahçenin yaĢı gibi çok çeĢitli faktörler de etkili olur.   
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Azotlu gübreler ahududu bitkilerine erken ilkbaharda ve meyve geliĢimi sırasında 

olmak üzere iki defa verilir. Azotlu gübreler, çiftlik gübresi uygulamasında olduğu gibi 

bitkilerin kök bölgelerine serpilerek verilir. Damlama sulama sistemi uygulanıyorsa azotlu 

gübre erken ilkbahardan yaz sonuna kadar uygulanır.  

 

Fosforlu ve potasyumlu gübreler gerektiğinde, her yıl veya iki yılda bir uygulanır. 

Uygulama sonbahar-kıĢ aylarında yapılır. Azotlu gübrelerden farklı olarak, fosforlu ve 

potasyumlu gübreler bitkilerin kök bölgeleri kenarlarına, toprağa 20–30 cm derinlikte 

gömülerek uygulanır. Fosforlu ve potasyumlu gübrelerin formları da önemlidir. Fosforlu 

gübreler genellikle asit formda olup, toprak pH'ı düĢük olmadığı durumlarda yararlıdır. 

Potasyumlu gübrelerin klorlu formu ahududu için zararlıdır, sülfat formu kullanılmalıdır.  

 

Azot, fosfor ve potasyumun yapraklardan uygulanan sıvı formları da bulunmaktadır. 

Genel olarak çeĢitli mikro elementleri içeren sıvı gübreler, gerek duyulduğunda ve çok acil 

durumlarda kullanılır. Bunların etkileri daha çabuk, uygulanmaları daha kolay, ancak 

fiyatları daha yüksektir.  

 

2.4. Budama ve Destekleme Sistemi 
 

Ahududularda budama daha çok zamanına göre yapılmaktadır. Bunları kısaca 

değinecek olursak; 

 

 Dikim budaması: Dikimden hemen sonra çubuklar 20–30 cm. yüksekliğinde 

kesilirler. Dikim budaması, Ġlkbaharda 2–3 veya 4 adet kuvvetli geliĢen 

çubuklar bırakılır, diğerleri dipten çıkarılmalıdırlar. Ayıklama yaparken 

bırakılan dallar arasında en az 20–25 cm. kadar bir mesafenin olması gerekir. 

 

 KıĢ budaması: Ahududular taç kısımları ile 2 yıllık, toprakaltı (kök) kısmı ile 

çok yıllık bir bitkidir. Bırakılan çubuklar birinci yıl olgunlaĢır, ikinci yıl meyve 

verdikten sonra kururlar. Bu dallar hasattan sonra veya sonbaharda toprak 

yüzeyine yakın bir yerden kesilip tellerden temizlenmelidir. Kök dibinden çıkan 

yeni sürgünlerden ertesi yıl için her kümede en kuvvetli geliĢmiĢ olan 3–4 bağ 

bırakılıp diğerleri yine temizlenir. KıĢ budaması için en uygun zaman sonbahar 

veya ilkbahar baĢıdır. 

 

 Yaz budaması: Yazın tepe alma yapıldığı gibi fazla dalların da ayıklanması 

yapılmalıdır. Çok sıcak aylarda tepe alma sakıncalıdır. Ancak tekleme yapılır. 

Zayıf ve yere yakın dallar kesilir. Genel olarak iri meyveler kuvvetli dallarda 15 

cm. uzunluğundaki meyve dalcıklarında olmaktadırlar. O halde budama 

yapılırken bu, göz önünde bulundurarak fazladan oluĢan koltukların bir kısmını 

temizleyip meyve dalcıklarını kuvvetlendirmek gerekmektedir. Budama, meyve 

sayısını biraz azaltsa da, meyvenin irileĢmesi ve kaliteyi yükselttiği için pazar 

değerini artırır. Bu bakımdan budamaya önem verilmelidir. 
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 GençleĢtirme budaması: Ahududularında gençleĢtirme iĢlemi de yapılmalıdır. 

Yıllar geçtikçe kök kısmı yaĢlanmaya yüz tutar, yeni dallar azalır ve böylece 

verimde ve kalitede düĢüklük olur. Bunu ortadan kaldırmak için, 5–6 yılda bir 

ahududularının toprak altındaki yaĢlı kök kısmı kesilir. Kesimden hemen sonra 

ocaklara bol miktarda çiftlik gübresi ve ticari gübre verilmelidir. Bu iĢlemle 

ahududularının ömrü uzatılmıĢ olur. Aynı tesiste 12–15 yıl yetiĢtiricilik 

yapılabilir. 

 

Ancak son yıllarda ahududuların budamasında özellikle çeĢitler dikkate alınarak 

yapılır. Kırmızı ahududuların yaz veya sonbahar dönemi ürün vermeleri budama 

özelliklerinde farklılıklara neden olur. Yine ahududu çeĢidinin kırmızı, mor, siyah veya sarı 

olması da budama özellikleri üzerine etkilidir.  

 

 Yazın meyve veren kırmızı ve sarı ahududular 
 

GeliĢme sezonu süresince yapılması gereken budama, büyüme mevsiminde 

ahududularda hiçbir kesme iĢlemi uygulanmamalıdır. ġayet sürgünler çok uzamıĢsa 

bunları kesmek yerine telli terbiye sistemine almak daha iyi olur. Meyve hasadından 

sonra meyve sürgünleri uzaklaĢtırılmalıdır. Bu genellikle, hava ve yetiĢtirme 

koĢullarına bağlı olarak, haziranın sonunda temmuz ayının baĢında yapılır. Meyve 

sürgünlerinin uzaklaĢtırılması önemli hastalıkların azalmasına ve yeni geliĢen 

sürgünler için sıra üzerinde daha iyi bir ıĢıklanma ve havalanmanın sağlanmasına 

neden olur.  

 

Dinlenme dönemi yapılması gereken budama ise tomurcuklar patlamadan 

hemen önce ve don riskinin geçtiği kıĢın sonunda ve ilkbahar baĢlarında budama 

yapılmalıdır. KıĢın zarar gören sürgünlerin ölü bölgeleri mutlaka kesilmelidir. Bu 

genellikle 1 cm kadar uzunluktaki sürgün ucu bölgesidir. Bununla birlikte sert 

kıĢlardan sonra ölen bölge nedeniyle kesilmesi gereken uzunluk yaklaĢık 2 cm kadar 

olabilir. ġayet çit Ģeklinde bir yetiĢtiricilik yapılıyorsa sıraların geniĢliği 50 cm veya 

biraz daha az tutulmalıdır. Sıra alanlarının dıĢındaki bütün bitkiler kesilmeli ve 

uzaklaĢtırılmalıdır. Çapı 1 cm civarındaki küçük zayıf sürgünler kesilerek 

uzaklaĢtırılır.  

 

Resim 2.1: Yaz dönemi ürün veren kırmızı ahududularda dinlenme döneminde zayıf geliĢen 

sürgünlerin temizlenmesi 
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Yazın meyve veren kırmızı ahududular yılda iki kez budanır. Birincisi 

ilkbaharda,  ikincisi ise hasattan hemen sonra yapılır. Ġlkbahar budaması mart sonu 

veya ilkbahar baĢında zayıf geliĢen sürgünlerin tamamının temizlenmesi Ģeklinde 

yapılır. Ġkinci budama ise meyvelerin hasadından hemen sonra kuruyan meyve 

sürgünlerin temizlenip uzaklaĢtırılması Ģeklinde yapılır. Yine hasattan sonra yeni 

geliĢen sürgünler ve dip sürgünlerinin sayısı azaltılmalıdır. Bu iĢlem esnasında zayıf 

geliĢen sürgünlerin temizlenmesine öncelik verilir. Her 30 cm’lik çit için 1,5 cm 

veya daha büyük çapa sahip kuvvetli geliĢen 4 veya 5 sürgünün bırakılması 

yeterlidir. ġayet yeteri kadar kuvvetli geliĢen sürgün yoksa her 30 cm’lik çit için en 

iyi geliĢme gösteren iki sürgünün bırakılması doğru olur.  

 

Resim 2.2: Kırmızı ahududu sürgünleri üzerinde meyve veriminin oransal dağılımı 

 Sonbaharda meyve veren kırmızı ve sarı ahududular 

 

Bu ahududu çeĢitleri, biri temmuz ayının ilk dönemleri diğeri ise ağustos sonu 

veya eylül ayında olmak üzere, yılda iki defa ürün verir. Bununla birlikte yılda tek 

ürün alınmasının daha iyi olduğu gözlenmiĢtir. Bunun için daha az miktarda ve daha 

düĢük kalitedeki yaz ürünü alınmayarak sonbahar ürününün daha kaliteli ve daha 

yüksek düzeyde olması sağlanır. Bu yöntemin hastalık zararını da azalttığı 

belirlenmiĢtir.  

 

Sonbahar ürünü veren kırmızı ahududuların ilk yıl budamaları yapılmaz. Ġlk 

yıl bitkinin kendi halinde geliĢerek doğal formuna ve kuvvetine eriĢmesine izin verilir. 

Ġlk yıldan sonra budamalar her yıl peĢi sıra yapılmalıdır. Ġlkbahar budamaları toprak 

henüz soğukken ve geliĢmenin henüz baĢlamadığı dönemde (genellikle mart ortası 

veya sonu) yapılmalıdır. Elle, dönerli biçme makinesi veya diğer mekanik aletlerle 

toprak üzerindeki bütün geliĢen sürgünler kaldırılır. Bu kesme iĢlemi esnasında 2,5–5 

cm uzunluğundaki bitkiler biçimden sonra genellikle toprak yüzeyinde kalır. Ağustos 

veya eylül baĢlarında meyveler o mevsimin sürgünleri üzerinde oluĢacaktır.  
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 Siyah ve mor ahududular  

 

Dinlenme dönemi yapılması gereken budama tomurcuklar ĢiĢmeden önce 

soğuk hava koĢullarının tehlike arz etmediği kıĢ ortası veya ilkbahar baĢlarında 

yapılmalıdır. Siyah ahududular budanırken, yan dalların 30 cm uzunluğunda 

bırakılması gerektiği unutulmamalıdır. Yan sürgünlerin 250 cm veya daha uzun 

geliĢebileceği, bundan dolayı da iri bir bitki geliĢiminin olacağı unutulmamalıdır. 

Mor ahududular siyah ahududulardan daha uzun geliĢirler. Bu yüzden yan dallar 

yaklaĢık 50 cm üzerinden budanmalıdır. Sürgün üzerinde zayıf ve cılız geliĢen yan 

sürgünler temizlenmelidir. Tüm bu budama uygulamaları meyve miktarı ve kalitesi 

üzerinde çok ciddi artıĢlara yol açar.  

 

Siyah ve mor ahududular fazla miktarda dip sürgünü geliĢtiremezler, bunun 

yerine ana bitkinin bulunduğu yerde bir salkım veya küçük bir tepe görünümü veya 

ocak görünümü oluĢtururlar. YaklaĢık 1,5 cm kalınlığındaki sürgünler dinlenme 

döneminde kesilip alınmalıdır. Her ocakta veya tepede 5–7 adet sürgünün olması 

sağlanmalıdır.  

  

Resim 2.3: Siyah ve mor ahududularda budamadan önce ve budamadan sonraki görünümler 

 

GeliĢme sezonu süresince yapılması gereken budama siyah ve mor ahududular yaz 

döneminde birinci yıl sürgünlerinin uç alma Ģeklinde budanması gerekir. Uç alma iĢlemi, 

mor ahududu sürgünleri 75–100 cm uzunluğa eriĢtiğinde, siyah ahududular ise 50–60 cm 

uzunluğa eriĢtiğinde, üstten itibaren 10 cm kadar kesme Ģeklinde yapılmalıdır. Bu iĢlem 

kuvvetli yan dal geliĢimini teĢvik edecektir. Yan dal sayısı meyve verimini doğrudan etkiler. 



 

32 

 

 

Resim 2.4: Mor ve siyah ahududularda uç alma iĢlemi  

Hasattan sonra tüm meyve sürgünleri kesilip araziden uzaklaĢtırılmalıdır. Böylece 

hastalık ve zararlı problemleri ciddi düzeyde azalacaktır. 

 

Budama iĢlemi Uygulanması gereken ahududu tipleri 

Uç alma  Siyah ve mor ahududular  

Hasat sonu meyve veren sürgünlerin 

alınması  
Tüm ahududular  

Don zararı gören sürgünlerin veya sürgün 

bölümlerinin kesilmesi  
Tüm ahududular  

Sürgün seyreltme  
Tüm ahududular, özellikle kırmızı 

ahududular  

Zayıf geliĢen sürgünlerin temizlenmesi  Tüm ahududular  

Sürgünlerin biçilerek tamamen kaldırılması  Sonbahar ürünü veren kırmızı ahududular  

Yan dalların kısaltılması  Siyah ve mor ahududular  

Zayıf geliĢen yan dalların alınması  Siyah ve mor ahududular  

Tablo 2.1: Temel budama iĢlemleri özeti 
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Resim 2.5: Ahududuların budama takvimi 

Ahududu bitkisinin sürgünleri gevrek ve tam odunlaĢmamıĢtır. Bu yüzden sürgünler, 

yere yatma eğilimindedir. Ticari bahçelerde bakım ve hasat iĢlemlerinin daha rahat yapılması 

için ahududu sürgünlerinin bir herek veya tel ile dik durmalarının sağlanması gereklidir. 

Ahududu bahçesinin telli terbiye sistemi ile tesis etmenin getireceği faydalar Ģunlardır:  

 YetiĢtiriciliğin daha kolay olmasını sağlar.  

 Budama, ilaçlama gibi bakım iĢlerinde kolaylık sağlar. 

 Sürgünlerin yere temasını önleyerek meyvelerin daha temiz ve daha kolay  

 toplanmasını sağlar.  

 Mekanizasyon ile hasat iĢlemlerinde büyük kolaylık sağlar. Özellikle dikenli  

 çeĢitlerin bakım ve hasat iĢlemeleri kolaylaĢır.  

 Meyvelerin toprağa temas etmesi engellendiği için çürüme ve hastalıklar azalır.  

 Sürgünlerin dik durması sonucu güneĢlenme ve havalanma daha iyi gerçekleĢir. 

Bu 

 meyvelerin daha güzel renkli ve lezzetli olmasını sağladığı gibi sürgünlerin 

hastalık ve zararlılardan daha az etkilenmesine yol açar.  

 Verim düzeyinde belirgin bir artıĢ elde edilir.  

 

Terbiye sistemleri yetiĢtiricilik tekniklerinin geliĢmesiyle birlikte çeĢitlilik 

kazanmıĢtır. Özellikle telli terbiye sistemleri ciddi geliĢme göstermiĢ ve çeĢitlenmiĢtir. Ticari 

yetiĢtiricilik yapılması planlanıyorsa mutlaka telli terbiye sistemi uygulanmalıdır. Merak 

veya küçük ev bahçelerinde telsiz veya herek sistemi ile yetiĢtiricilik yapılabilirse de basit 

telli sistemler kurmak daha faydalı olur. Kısaca terbiye sistemlerine değinecek olursak;   
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Herek (ocak) sistemi; Eski bir yöntemdir. Günümüzde ticari yetiĢtiricilik tiplerinde 

pek kullanılmamakla birlikte ev veya merak bahçelerinde kullanılabilir. Telli sistemlerin 

kurulamadığı, çok eğimli, yerlerde kurulabilir. Bu terbiye sisteminin esası yetiĢtiricilik 

tipinden kaynaklanır. Ocak sistemi yetiĢtiricilik herek kullanmayı çoğu kere zorunlu kılar. 

Çizgi halinde yetiĢtirilen ahududu bahçelerinde, çizgi boyunca 1–1,5 m aralıklarla dikilen 

kazıklara çevrelerinde yer alan sürgünlerin bağlanması biçiminde de uygulanabilmektedir. 

 
Resim 2.6: Kırmızı ahududu sürgünleri yere çakılı bir herek üzerine terbiye sistemi 

Bu terbiye sistemine, daha çok,  kırımızı ahududular uygundur. Ocakta yer alan 5–7 

kırmızı ahududu sürgünü, tam ortalarına çakılı bir herek üzerine bağlayarak kurulur. Herek 

boyu ahududu çeĢidine göre değiĢebilir, ancak 1,5–2 m boyunda ve 5–10 cm kalınlığında 

olması yeterlidir. Bir bağlama ipiyle uca yakın bir bölgeden ve ortadan olmak üzere iki 

yerden bağlanmalıdır. Sürgünlerin herek üzerine bağlanması esnasında zarar görmemeleri 

için uygun bir malzemenin seçilmesi önemlidir. Keskin ve sert bağlama malzemesi yerine 

yumuĢak bağlama malzemeleri tercih edilmelidir. Rüzgarlı havalarda veya aĢırı yüklü 

sürgünlerde sürgünlerin zarar görmesine neden olmayacak bağ malzemeleri kullanılmalıdır.  

 

Herek sistemi uygulanması zaman ve masraf açısından sorunludur. Kâr yükünün fazla 

olduğu bölgelerde kırılmalara neden olabilir. AĢırı rüzgarlı alanlarda ciddi hasarlar ortaya 

çıkabilir. Bu yüzden pek tercih edilmez. Elde edilen meyvelerin kalitesi oldukça yüksektir, 

ancak meyve miktarı düĢük kalır. Hasat iĢlemi zordur.   

 

Son yıllarda sonbahar ürünü veren kırmızı ahududularda, siyah ve mor ahududularda 

telli terbiye sisteminin kurulması, avantalarından yararlanmak amacıyla, yaygınlık 

kazanmıĢtır. Günümüzde tüm ahududu çeĢitlerinde telli terbiye sistemi kurulumu yaygın bir 

yetiĢtiricilik anlayıĢı olarak geliĢmiĢtir. Telli terbiye sistemi çit sistemi ile birlikte 

uygulanmaktadır. Çit sistemi, ahududu sürgünlerinin 40–60 cm geniĢliğinde bir alan içinde 

yetiĢtirilmesi esasına dayanır. Bu geniĢliğin dıĢında sürgün geliĢimine kesinlikle izin 

verilmez. Çit içersinde sürgünler arasında 10–20 cm kadar mesafe bulunur. Dinlenme 

döneminde budama yapılırken bu esaslara dikkat edilerek sürgünler bırakılır. AĢırı 

rüzgârların mevcut olduğu alanlarda bu sistem sorun çıkartabilir. Bu yüzden aĢırı rüzgâr alan 

bölgelerde gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.  
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Telli terbiye sistemi maliyeti arttırıcı ve uygulaması zor bir sistem olmasına karĢın 

çeĢitli faydaları nedeniyle yaygınlık kazanan bir terbiye sistemidir.   
 

Telli terbiye sistemleri, sürgünlerin en fazla iki yıllık olması nedeniyle, bitkinin 

alacağı Ģekil üzerinde etkili olmaz. Bununla birlikte sürgün üzerinde sürgün üzerinde daha 

fazla meyve oluĢumu için yüzey alanının büyümesine yardımcı olur.  Telli terbiye 

sistemlerinde isimlendirmeler dikilen kazıkların Ģekli ve sürgünlere verilen Ģekillerle 

iliĢkilidir. Genelde, ahududularda, telli terbiye sistemlerinde toprak yüzeyi üzerinde olmak 

üzere 1,6–2 m uzunluğunda “I”, “T”, “+”, “X” ve “V” biçimindeki destekler kullanılır. 

Günümüzde kurulum kolaylığı nedeniyle daha çok “I” ve “T” sistemleri kullanılmaktadır.  

Bu destekler ahĢap olabileceği gibi beton ya da demirden de imal edilebilir. Telli terbiye 

sistemlerinde, Ģayet en üstte çift tel bulunacaksa iki tel arasındaki mesafenin 50–100 cm 

olması faydalı olur. Teller arasındaki mesafeyi çeĢitlerin kuvvetli sürgün oluĢturup 

oluĢturmadığına ve destek sistemine göre belirlemelidir. Zayıf sürgün geliĢimi gösteren 

çeĢitlerde iki tel arası mesafe daha dar tutulmalıdır. “X” ve “V” destek biçimlerinde daha 

geniĢ tel aralığı bırakılabilir. Destek sistemleri sıra üzerinde 5–6 m aralıklarla yerleĢtirilerek 

inĢa edilmelidir. Teller sıranın baĢından sonuna kadar gergin biçimde tutturulmalıdır. 

Sürgünlerin düzgün kalmalarını sağlamak için yerden 0.75–1.20 m yüksekliğinde tellerde 

çekilebilir. Yüksekliğin düzeyi çeĢidin sürgün boyu ile iliĢkili olarak düĢünülmelidir.     

 

Resim 2. 7: “I” telli sisteminde sürgünlerin demet biçiminde bir arada bağlanması 

Sürgünlerin yerleĢim biçimlerine göre demet ya da yaygın diye terimler kullanılır. 

Demette, 5–7 adet sürgün en üstteki tel üzerinde birlikte bağlanır. Destek olması için ikinci 

bir bağ sürgünlerin orta bölümüne de yapılabilir ya da tüm sürgünler bağımsız olarak tel 

üzerine tutturulur veya yatırılır. ġayet en üstte iki tel var ise sürgünlerin eĢit Ģekilde her iki 

tel üzerinde yer almasını eĢit sayıda bulunmasına özen gösterilmelidir. Sürgünlerin geliĢtiği 

yaz döneminde veya sonbahar döneminde sürgünlerin bağlama iĢi yapılabilir.   

  

Resim 2.8: “I”  ve “T”  telli sisteminde sürgünlerin farklı bir demet uygulama biçimi 
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Resim 2.9: “I” ve “T”  telli terbiye sisteminde sürgünlerin yaygın formda yerleĢtirilmesi 

 

Resim 2.10: “+” telli terbiye sistemin uygulanmasıyla ilgili bir örnek 
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Resim 2.11: “T” telli terbiye sisteminin uygulanması 

 

Resim 2.12: “T” telli terbiye sisteminin uygulanması 
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Resim 2.13: “T” telli terbiye sisteminde ortadaki teller alınması 

 

Resim 2.14: Altta ve merkezde tellere izin verilmeyen farklı bir “T” telli terbiye sistemi 

2.5. Yardımcı Kültürel ĠĢlemler 
 

Ahududu bitkisinin sürekli toprak neminin karĢılanmasında ve yabancı ot kontrolü için 

malçlama yapılır. Malçlama, ahududu sürgünlerinin oluĢturduğu çit boyunca serilmesidir. Ek 

bir iĢ gücü ihtiyacına karĢılık, toprak nemini muhafazası yanında, yabancı ot mücadelesini 

kolaylaĢtırmakta, meyve kalitesi ve verimlilikte artıĢ sağlamakta, sulama suyu ihtiyacını 

azaltmaktadır. Yeni tesis edilen ahududu bahçelerinde ilk 2–3 yıl uygulanmamalıdır. Dikilen 

fidanların kök boğazı ve köklerinden sürgün çıkıĢı ve sıra boyunca fidan aralarını doldurması 

beklenmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Zamanında ve tekniğine uygun olarak kültürel bakım iĢlemlerini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bakım yapacağınız ahududu fidanınızı 

tespit ediniz. 

 ÇeĢit, iklim ve toprak yapısına göre 

sulama yapınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Hastalık ve zararlılara karĢı dikkatli 

olunuz. 

 Görülen hastalık ve zararlılara karĢı 

mücadele ediniz. 

 Destekleme yapınız. 

 Bölgenize uygun ahududu çeĢidini 

seçmeye dikkat ediniz. 

 Toprak yapısına ve iklime göre sulamaya 

dikkat ediniz. 

 Fazla sulama yapmaktan kaçınınız. 

 Koruma amaçlı ilaçlama yapınız. 

 Hastalık belirtisi görüldüğünde hemen 

mücadele ediniz. 

 Ġlaçlamaları serin ve geç saatlerde 

yapmaya dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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 zamanda meyve hasadını zamanı yaptınız mı?   

2. Ekim – kasım aylarında kuruyan dalların çıkarabildiniz mi?   

3. Bahçedeki fazla sürgünlerin çıkarabildiniz mi?   

4. Ġlkbahar ve yazın sulamaya ağırlık verebildiniz mi?   

5. Erken ilkbaharda sürgün uçlarını alabildiniz mi?   

6. Bitkinize gübre verdiniz mi?   

 

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 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Ahududu bitkisi hasat zamanı daha fazla………………………….gerekir. 

 

2. Ahududu bitkisinin hasat döneminde…………………………………kaçınılmalıdır. 

 

3. Ahududu bitkileri………………………………duyarlıdır. 

 

4. Çiftlik gübrelerinin ahududu bitkileri üzerinde yapılan araĢtırmalarda 

………………………………zararlı sonuçlar doğurabilir. 

 

5. Ahududularda……………………….fazlası meyveyi yumuĢatarak pazar değerini 

düĢürür. 

 

6. Fosforlu gübreler…………………………………………oluĢumunu düzenler. 

 

7. Dikim …………………..dikimden hemen sonra çubuklar 20–30 cm. yüksekliğinde 

kesilirler. 

 

8. Budama, meyve sayısını biraz azaltsa da, meyvenin irileĢmesi ve kaliteyi yükselttiği 

için …………………………………….artırır. 

 

9. Yazın meyve veren kırmızı ahududular yılda ………………………kez budanır. 

 

10. Ticari bahçelerde bakım ve hasat iĢlemlerinin daha rahat yapılması için 

………………………………………….bir herek veya tel ile dik durmalarının 

sağlanması gereklidir.  

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 
 

Tekniğine uygun olarak meyvelerin hasadını yapabileceksiniz.  

 

 
 

 Erken ve geç hasadın zararlarını araĢtırınız? 

 Ahududunda depolama Ģartlarını araĢtırınız? 

 

3.HASAT ĠġLEMLERĠ 
 

3.1. Hasat Zamanı 
 

Ahududu bitkileri, ılıman iklim bölgelerinde çeĢitlere göre de farklılıklar göstermekle 

beraber mart ortasında ve nisan baĢında ilk çiçekleri açar. Meyve sürgünleri üzerindeki 

dalcıklarında, ilk çiçeklerden meyveler oluĢup olgunlaĢmaya doğru giderken bir taraftan 

çiçeklenme de devam eder. Böylece bu uzun çiçeklenme dönemi, ilk meyvelerin olgunlaĢtığı 

haziran ayı baĢına veya ortalarına kadar devam eder. Buna paralel olarak ahududu 

meyvelerinin de 1–1,5 ay gibi uzun bir olgunluk dönemi vardır. Meyveler bu dönem içinde 

2–3 günde bir toplanmalıdır.  

 

Fotoğraf 3.1: Olgun ahududu meyveleri  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Ahududu meyveleri, normal kırmızı rengi aldığı ya da çeĢidinin rengini aldığında ve 

bütün olarak çiçek tablasından kolayca ayrılabildiği dönemde toplanırlar. En iyi hasat 

ölçüleri meyve rengi ve meyvelerin kolaylıkla dallardan ayrılmasıdır. Meyve kolaylıkla 

daldan ayrılma özelliği kazanmadan önce kendine has rengini alır. ġayet meyveler yeteri 

kadar renklenmeden toplanırsa kendine has tat ve koku oluĢmaz. Toplamada gecikme, 

meyvenin yumuĢaması normal rengini kaybederek daha koyu renk alması ile anlaĢılır. Derin 

dondurma ve gıda sanayi için ahududu tipik rengini aldıktan sonra hasat edilmelidir.  

 

3.2. YapılıĢı 
 

Ahududu meyveleri saplarından kolayca ayrılmaya baĢladıktan sonra sabah erken 

saatlerde hasadı yapılmalıdır. Haftada 2–3 defa hasadı yapılmaktadır. Sıcak ve kuru 

havalarda daha sık hasat edilebilir.  

 

Fotoğraf 3.2: Hasat 

Ahududu hasadı için günün serin saatleri tercih edilmelidir. Genellikle sabah 8–10 

arası en uygun saatlerdir. Meyveler avuç içine alınarak parmakla tutulur ve yavaĢça yukarı 

doğru kaldırmak suretiyle toplanır. Hasat edilen meyveler en kısa zamanda serin, gölge bir 

yere taĢınmalı, mümkünse hemen soğuk depoya konulmalıdır. Böylece depo ömürleri uzar. 

Bir iĢçi 1 saatte ortalama 4–6 kg ahududu meyvesi toplayabilir.    

 

3.3. Pazara Hazırlama 
 

Toplamadan sonra meyveler gölgede ve mümkünse soğuk bir depoda tutulmalıdır. 

Meyveler hasat edildikten sonra derin olmayan kaplar veya kasalar içersine konur. Böylece 

meyve yığılması olmaz. Aksi takdirde en altta kalan meyveler ezilerek sularını kaybedecek 

ve biçimleri bozulacaktır. Bu durum aynı zamanda meyve üzerinde hastalık oluĢumunu da 

teĢvik eder. 
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Özellikle taze olarak pazarlanacak meyveler 100, 250 veya 500gr'lık kutulara toplanır. 

Kaplar kasalara dizilerek doğrudan pazara gönderilir. Kapların üzeri ince, Ģeffaf plastik veya 

film malzemeleriyle kapatılabilir. Meyve toplanmıĢ kaplar bahçede veya toplama-nakletme 

merkezinde kısa süre de bekletilse, gölge yerlerde bulundurulmalıdır. Hatta ön soğutma 

yapılmalıdır. Gıda endüstrisi kuruluĢlarına iĢlenmeye gönderilecek meyveler 0,5–1kg'lık 

kutulardan 3–5 kg'lık küçük kasalara kadar daha büyük kaplara gene doğrudan toplanır. Bu 

kapların seçiminde alıcı fabrikanın talepleri gözetilir.    

  

Fotoğraf 3.3: Ahududu ambalajına örnekler 

 

3.4. Depolama 
 

Ahududu meyvelerinin uzun süre taze olarak muhafazaları genel olarak düĢünülmez. 

Ancak olağanüstü durumlarda -0,5 – 0 
0 

C de % 85–90 oransal nem koĢullarında 5–7 gün 

süreyle depolanabilirler. Bunun dıĢında 15 – 20 dakikalık süre ile SO2 fümigasyonuna tabi 

tutulmuĢ olan ahudutları normal saklamaya göre birkaç gün daha fazla saklanmalılarını 

sağlar. Genelde soğuk zararı olmaması için 12 – 15 
0 

C de muhafaza edilmelidirler. 

Muhafazayı kısıtlayan en önemli faktör meyvelerin çürümeleridir. Ayrıca ahududu 

meyveleri kurutularak da çeĢitli değerlendirmelere hazır halde (örneğin meyve çayı) uzun 

süre saklanabilirler. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Tekniğine uygun olarak meyvelerin hasadını yapınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ahududu bahçesine gidiniz. 

 Hasada gelmiĢ meyveleri tespit ediniz. 

 Hasat yapınız. 

 Pazara hazırlayınız. 

 Depo edilecek ahududuları depo ediniz. 

 Hasada gelmiĢ meyvelere dikkat ediniz. 

 Mümkünse hasadı erken saatlerde 

yapınız. 

 Meyveleri döndürerek yavaĢça koparınız. 

 Toplama sepetlerine doldururken 

meyvelere zarar vermeyiniz. 

 Sınıflama yaparken her sınıfın özelliğini 

göz önüne alarak yapınız. 

 ÇürümüĢ ve ezilmiĢ meyveleri 

sınıflandırmaya almayınız. 

 Ambalaj kaplarının steril olmasına dikkat 

ediniz. 

 Meyve özelliğine göre ambalaj kabı 

seçiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. Ahududu bahçesine gittiniz mi? 
  

2. Hasada gelmiĢ meyveleri tespit ettiniz mi? 
  

3. Hasat yaptınız mı? 
  

4. Hasat sonrası iĢlemleri yaptınız mı? 
  

5. Meyveleri pazara hazırladınız mı? 
  

6. Depolanacak ahududu meyvelerini belirlediniz mi? 
  

7. Uygun depolara yerleĢtirdiniz mi? 
  

 

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 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Meyve sürgünleri üzerindeki dalcıklarında, ilk çiçeklerden meyveler oluĢup 

olgunlaĢmaya doğru giderken bir taraftan ………………………………..devam eder. 

 

2. Ġlk meyveler ……………………ayı baĢında oluĢur. 

 

3. Ahududu meyvelerinin de ………………………..ay gibi uzun bir olgunluk dönemi 

vardır. 

 

4. Meyveler olgunluk dönem içinde ……………………..günde bir toplanmalıdır. 

 

5. Toplamada………………………….. meyvenin yumuĢaması normal rengini 

kaybederek daha koyu renk alması ile anlaĢılır. 

 

6. Ahududu meyveleri saplarından kolayca ayrılmaya baĢladıktan sonra 

……………………………………….hasadı yapılmalıdır. 

 

7. Ahududular ……………………………havalarda daha sık hasat edilir. 

 

8. Ahududu hasadı için günün ……………………….saatleri tercih edilmelidir. 

 

9. Bir iĢçi 1 saatte ortalama …………………….ahududu meyvesi toplayabilir. 

 

10. Özellikle taze olarak pazarlanacak meyveler ……………………………gramlık 

kutulara toplanır. 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Uç daldırmasında ………………………yıl sürgünleri kullanılır. 

 

2. Ġlkbahar dikimi için en uygun zaman…………………………………baĢına kadardır. 

 

3. Dikensiz çeĢitler daha………………………..aralıklarla dikilmesi tavsiye 

edilmektedir. 

 

4. Ahududu bitkisi……………………..,………………………….., hava akımı olan, 

nemli ve güneĢli yerlerde yetiĢmektedir. 

 

5. Ahududu bitkisinin sürekli toprak neminin karĢılanmasında ve yabancı ot kontrolü için 

……………………………..yapılır. 

 

6. Azotlu gübreler ……………………………………………….büyümesini arttırır. 

 

7.  Potasyumlu gübreler de sürgünlerin daha sık dokulu, ………………………ve 

……………………………daha dayanıklı olmasını sağlar. 

 

8. Ahududu genellikle sabah ………………………saatleri arası en uygun hasat edilir. 

 

9. Hasat edilen meyveler en kısa zamanda serin, gölge bir yere taĢınmalı, mümkünse 

hemen …………………………….konulmalıdır. 

 

10. Gıda endüstrisi kuruluĢlarına iĢlenmeye gönderilecek meyveler 0,5–1,0 kg'lık 

kutulardan ……………………kg'lık küçük kasalara kadar daha büyük kaplara gene 

doğrudan toplanır.  

 

 

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. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Üzümsü 

2 Meyve olgunlaĢma zamanı 

3 Yaz ortasında 

4 4–6 

5 Adventif 

6 1–2 m. 

7 ErdiĢi 

8 Sıcaklar 

9 Hafif asitli 

10 Dinlenme 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Sulama 

2 Yağmurlamadan 

3 Tuzluluğa 

4 AĢırı miktarda verilmeleri 

5 Azotun 

6 Çiçek tomurcuğu 

7 Budaması 

8 Pazar değerini 

9 Ġki 

10 Ahududu sürgünlerinin 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Çiçeklenme 

2 Haziran 

3 1–1,5 

4 2–3 

5 Gecikme 

6 Sabah erken saatlerde 

7 Sıcak ve kuru 

8 Serin 

9 4–6 kg 

10 100, 250 veya 500 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Birinci 

2 15 ġubat – Nisan 

3 GeniĢ 

4 KıĢları soğuk, yazları serin 

5 Malçlama 

6 Sürgün ve meyve 

7 
Hastalıklara ve kıĢ 

soğuklarına 

8 8–10 

9 Soğuk depoya 

10 3–5 
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