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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Türkiye’de üretimi çok eskilere dayanan fındık, geleneksel ihraç ürünü olma niteliğini
devam ettirmekte ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde fındık,
Karadeniz Bölgesi’nde; Ordu, Giresun, Trabzon, Sakarya, Bolu ve Samsun İlleri başta olmak
üzere 12 ilde yaklaşık 3150 köyde yetiştirilmektedir.

Dünya fındık ihracatındaki ülkemizin payının yüksek olması, fındık çeşitlerimizin
kaliteli olmasına ve dünya fındık üretim alanının büyük çoğunluğunun elimizde olmasına
bağlı bulunmaktadır. Fındık çerezlik olarak tüketildiği gibi pastacılık ve şekerleme
sanayisinde de geniş ölçüde kullanım alanına sahiptir.

Fındığın birçok üretim sorunu bulunmaktadır. Üretim sorununun başında verim
düşüklüğü gelmektedir. Fındık bahçelerinin yaşlı ve çok sık dikilmiş olması, tozlayıcı
noksanlığı, budama, gübreleme ve mücadele gibi teknik uygulama noksanlıkları verim
düşüklüğünün en önemli sebepleridir. Fındık ayrıca tarımın yapılmadığı çok meyilli, toprak
derinliği az olan arazilerin değerlendirilmesinde ve erozyona karşı korunmasında da etkili
olmaktadır.

Fındık Yetiştiriciliği modülü, ülkemizde fındık üretimine verim ve kalitenin
yükseltilmesine büyük katkılar veren sulama, gübreleme, ilaçlama ve budama gibi konuların
zamanında ve tam olarak yapılması, doğru tekniklerin kullanılması hakkında bilgiler
vermeye yönelik hazırlanmış bir öğrenme materyalidir.

Sizler, bu modülde alacağınız bilgilerle fındık yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun fındık bahçesi kurabileceksiniz.

 Arazilerin değerlendirilmesi açısından fındığın önemini araştırınız.

 Fındık yetiştiriciliğinin ülke ekonomisindeki yerini ve önemini araştırınız.

 Fındık çeşitleri arasındaki başlıca farkları araştırınız.

 Araştırmalarınız sonunda edindiğiniz bilgileri rapor hâline getirerek bu bilgileri
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. FINDIK

1.1. Fındık Yetiştiriciliği

1.1.1. Tanımı ve Önemi

Ülkemizde ekonomik, sosyal ve doğal kaynakların korunması yönünden fındık önemli
bir yere sahiptir. Fındık üreten ülkeler arasında saha, üretim ve ihracat bakımından ilk sırada
yer almamıza karşın birim sahada alınan ürün bakımından diğer üretici ülkelerin gerisinde
bulunmaktayız.

Fotoğraf 1.1: İç fındık

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Bilimsel sınıflandırması:

 Âlem : Plantae

 Bölüm : Magnoliophyta

 Sınıf : Magnoliopsida

 Takım : Fagales

 Familya : Betulaceae

 Cins : Corylus

 Tür : Corylus colurna L.

 Türkçe adı : Türk fındığı

Fındığın Kuzey Yarım Küre’nin ılıman iklim kuşağını, Japoya’dan Çin, Mançurya,
Kafkasya, Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya kadar yabani formlar biçiminde kapladığı
bilinmektedir. Kültür formlarını oluşturan en önemli türler ise Artvin’den Kırklareli’ne kadar
uzanan Kuzey Anadolu Dağları ve kuzey geçit bölgelerinde yoğun olarak bulunmaktadır.

Fındığın kültüre alınma tarihi 2500 yıl öncelerine kadar dayanmaktadır. Enophen, MÖ
400 yıllarında Kuzey Anadolu’da Pontus Euxinus’da (Kerasus(Giresun)) Pontus Yemişi
adını verdiği ufak bir meyveden bahsetmektedir. Bu kadar eski kültür izine rastlanması
sonucu fındığın anavatanının yurdumuzun Karadeniz Bölgesi olduğu ve kültür fındığının
dünyaya buradan yayıldığı kabul edilmektedir. Bu meyvenin 600 yıldan beri ticareti
yapılmaktadır.

Kültür fındığı, Kuzey Anadolu’dan önce Yunanistan’a oradan da İtalya’ya
götürülmüş; bu ülkede Avella Şehri civarında yaygın olarak yetiştirilmeye başlanmış ve
önemli türü olan Corylus Avellana L. adını bu yöreden almıştır.

Fotoğraf 1.2: Fındık ve zurufları
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Sicilya ve İspanya'ya Araplar eli ile ulaşmıştır. Fransa’da çok yakın zamanlara kadar
önemli bir kültür bitkisi olarak ele alınmıştır. İngiltere ve Almanya’da çoğunluğunu Corylus
Maxima Mill.’in oluşturduğu ve doğal flordan seçilmiş tipler büyük ilgi uyandırmıştır.

ABD’de ise fındık yetiştiriciliği son 70 yıl içinde gelişme göstermiş, güçlü araştırma
ve geliştirme programları ile desteklenerek önemli bir sıçrama yapmıştır.

1.1.2. Bitkisel Özellikleri

 Kök: Saçak kök şeklinde olan fındık kökleri fazla derine gitmez. Genellikle taç
izdüşümüne kadar gelişme göstermektedir. Kök gelişmesi meyilli arazilerdeki
ocakların üst kısımlarında az, yan ve alt kısımlarında ise daha fazladır.

 Yaprak: Şubat ayında gelişmeye başlayan ve kısa bir sap ile yıllık sürgünler
üzerinde almaşıklı olarak dizili bulunan yapraklar, yuvarlak veya hafif uzunca
ve genellikle kalp şeklinde olup 10-12 cm uzunluğunda ve 8-10 cm
genişliğindedir.

Yaprakların kenarları dişli ve yer yer derin dişli, altyüzleri hafif tüylü ve mat,
üst yüzleri ise açıktan koyu yeşile kadar değişebilen renge sahiptir. Yaprak
damarları üst yüzde içeriye doğru girintili alt yüzde ise çıkıntılıdır.

Fotoğraf 1.3: Fındık yaprağı
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 Çiçekler: Fındık tek evcikli bir bitki olup erkek ve dişi çiçekleri aynı bitki
üzerinde fakat ayrı ayrı yerlerde bulunmaktadır.

Fotoğraf 1.4: Erkek ve dişi çiçekler

 Erkek çiçekler: Püs, kedicik ve şeton adı da verilen erkek çiçekler
haziran içerisinde yıllık sürgünler üzerindeki yaprakların koltuklarında
tek tek veya gruplar hâlinde gelişmeye başlar. Başlangıçta renkleri yeşil,
gelişmesi ilerledikçe açık yeşil ve fenerlenme esnasında da açık sarı renk
alır. Fenerlenmesi sona eren püslerin renkleri kahverengileşir, esmer renk
alır ve dökülür. Gelişmiş ve fenerlenme durumuna gelmiş erkek çiçek
başakları çeşitlere göre değişmekle beraber 6–10 cm boyunda olup her bir
erkek çiçek başağında 200 civarında çiçek bulunmakta ve olgunlaşmış
olan bir püs 5,5 milyon dolayında çiçek tozu yayabilmektedir. Olgunlaşan
püsler kasım ayından itibaren çiçek tozu yaymaya başlar ve çeşitlere göre
değişmekle beraber çiçek yaymaları şubat sonu ve mart ayı ortalarına
kadar devam etmektedir.

 Dişi çiçekler: Karanfil adı verilen dişi çiçek kümeleri bir tepe tomurcuğu
veya yan tomurcuk olarak haziran ayında gelişmeye başlar. Dış
görünüşleri yumurta biçiminde olan tomurcuklar birbiri üzerine binmiş
pulcuklardan meydana gelmiş ve her pulcuk bir brakte yaprağı ile iki
çiçekten oluşmuştur. Bir dişi çiçek kümesi 4–24 pistil ihtiva etmektedir.
Bir çift pistil bir çiçeğe karşılıktır.
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Dişi çiçek kümeleri gelişmelerini kasım ayından itibaren tamamlamakta
ve karanfil adı verilen pistilleri görülmeye başlamaktadır. Başlangıçta
açık renkli olan pistiller daha sonra koyu kırmızı renk alır. İşte bu kırmızı
uç safhasından sonra çiçek tozu kabul edebilir olgunluğa ulaşmış olur.
Çiçek tozu kabul etmemiş olan karanfiller kırmızı renklerini 40 gün kadar
muhafaza etmektedir. Karanfiller çiçek tozu kabul edebilecek olgunluğa
(receptiv) gelmelerinden itibaren en ideal çiçek tozu kabul etme süresi 15
gün olup 30 güne kadar çiçek tozu kabul edebilmektedirler.

Çiçek tozu kabul etmiş olan karanfiller bir hafta içersinde kırmızı
renklerini kaybederek esmerleşir.

Fotoğraf 1.5: Dişi çiçek (karanfil)

Yurdumuzda erkek çiçekleri dişi çiçeklerinden daha önce açan
(protandry) çeşitler bulunmasına karşılık (sivri, palaz, foşa),
çeşitlerimizin büyük bir çoğunluğu dişi çiçeklerini erkek çiçeklerinden
daha önce (protogny) olgunlaştırmaktadır.

Çeşitlere göre değişmekle birlikte karanfiller kasımdan itibaren açılmaya
başlamakta şubat sonu ve mart ortalarına kadar devam etmektedir.

 Tomurcuklar: Yıllık sürgünler üzerindeki yaprak koltuklarında haziran
ayından itibaren gelişmeye başlayan tomurcuklar, yumurta biçiminde ve yeşil
renktedir. Yaprakları oluşturan tomurcuklar küçük ve sivri, yaprak ve çiçeklerin
bir arada bulunduğu tomurcuklar ise daha küt ve iridir. Tomurcuklar üst üste
binmiş pulcuklardan meydana gelmiştir.
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 İç: Bütün fındıklarda yenilebilen iki parçalı bir kotiledondan meydana gelen iç,
dış kabuğun şekline uygun olarak yuvarlak, sivri veya badem şeklindedir. İçin
uca yakın orta kısmında küçük bir embriyo bulunmaktadır. İçin dış kısmı
çeşitlere göre açık kahverengi, kahverengi veya kırmızı ince bir zarla örtülü ve
üzerinde göbek bağı bulunmaktadır.

Fotoğraf 1.5: Kabuklu iç fındık

 Çotanak: Zurufun meyveli şekli olan çotanak, küçük bir sap ile yıllık
sürgünlere bağlı bulunmaktadır. Bir karanfildeki döllenen çiçek sayısı kadar
çotanaklarda meyve oluşmakta ve çeşitlere göre sayısı değişmektedir.

Fotoğraf 1.6: Çotanak
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 Yumurtalık: Yumurtalık iki bölmelidir. Her bir bölme içersinde asılı bir
yumurta bulunur. Genel olarak bunlardan bir tanesi gelişir diğeri dunura uğrar.
İki yumurta döllenip gelişirse ikiz fındık meydana gelir.

 Zuruf: Fındık meyvesini dıştan saran kısımdır.

Fotoğraf 1.7: Değişik zuruf yapıları

Bazı çeşitlerde meyve boyunu kısmen aşmakta, bazı çeşitlerde ise meyve
boyunun birkaç katı büyüklükte olabilmektedir. Gelişmiş olan zuruf yeşil
renkli olup hasat olumunda tabandan itibaren sarımtırak kırmızı renk alır.
Çeşitlere göre değişmekle beraber zurufun uçları az veya çok derin
dilimli ya da boru şeklinde tek parçalı olmaktadır.

1.1.3. Tozlanma ve Döllenme

Fındık, kasım ayından itibaren çiçek açmaya başlamakta ve çeşitlere göre değişmekle
beraber çiçeklenme mart ortalarına kadar devam etmektedir.

Püslerin olgunlaşması ve anterlerin patlaması ile etrafa yayılan çiçek polenleri dişi
çiçek pistilleri üzerine rüzgârlarla taşınmakta ve tozlama olayı meydana gelmektedir. Çiçek
pistilleri üzerine gelen polenler çimlenmekte ve çim boruları ile yumurtalık tabanına kadar
uzantı teşkil ettirmektedir. Yumurtalık tabanına ulaşan çim boruları yumurtalığın
gelişmesine kadar 3–5 ay sakin bir devre geçirerek beklemektedir.

Çiçek pistilleri üzerindeki polenlerin çimlenmesi üzerine birçok faktörler etki
yapmaktadır. Polen yayılmasından hemen önceki bir devrede nispeten düşük bir sıcaklık ve
yüksek rutubet iyi kaliteli çiçek tozu için uygun olan iklim faktörüdür. En önemli olanlardan
bir tanesi de çiçek polenlerinin çimlenmesinin genetik özellik göstermesidir.
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Dişi çiçekler tamamen açıldıktan sonra bir ay kadar bir süre kırmızı renklerini
muhafaza eder ve çiçek tozu kabul edebilir (receptiv) durumdadırlar. Optimum çiçek tozu
kabul edebilme süresi ise 15 gündür.

Dişi çiçeğin styl kısmına nazaran stigma kısmı daha uzun, üst yüzeyleri girintili
çıkıntılı olup çiçek tozu kabul edebilme yüzeyleri geniştir. Polenler stigma üzerinde
çimlendikten sonra polen tüpü styl içersindeki doku demetleri içersine girer ve giriş, stigma
içerisindeki hücreler arası yolla olmaktadır. Polen tüpünün gelişmesi hızlı olup iletken doku
demetleri ilerlemesi ve styl'in tabanına ulaşması için 10 gün yeterlidir.

Bu süre polenin çimlenme kabiliyeti ve çevre ısısına göre de değişir. Stigma üzerine
ulaşan çiçek tozlarından ancak birkaç tanesi stylin tabanına kadar ulaşır ve döllenme
olayında rol oynar. Onun için polenlerin miktarından çok kalitesi önemlidir. Stylin tabanına
ulaşan polen tüpü dinlenme peryoduna girer. Çünkü yumurtalık teşekkül etmemiş ve bir
doku yığını (Primordium ovarien) hâlindedir. Dişi çiçekler tozlandıktan sonra bu doku yığını
gelişerek yumurtalık hâlini alır.

Başlangıçta yavaş gelişme gösteren yumurtalık nisan ayının sonuna kadar normal
hacminin ancak % 10'u kadar gelişme gösterir ve mayıs ayı başından itibarende hızlı bir
gelişme peryodu içersine girer. Gelişmenin % 90'ı takip eden 3–4 hafta içersinde gerçekleşir.
Bu gelişmenin sonunda iki yumurtalık oluşur. Tozlanmadan yumurtalığın gelişmesine kadar
3–5 ay gibi bir süre geçer ve çimlenen çiçek tozları stylin tabanında sakin olarak
yumurtalığın gelişmesini bekler. Mayıs sonu ve haziran başlangıcında oluşan
yumurtalıklardan genellikle bir tanesi döllenir ve gelişir, diğer yumurtalık dumura uğrar.
Eğer her ikisi döllenip gelişirse ikiz fındık meydana gelir. Karşılıklı tozlanan çeşitler kendi
kendini tozlayan çeşitlere göre daha fazla meyve tutumu sağladığından bahçede iyi bir çeşit
karışımının yapılmasını gerekmektedir.
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Tozlayıcı seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 İdeal bir tozlayıcı ana çeşide uygun zamanda bol ve çimlenme kabiliyeti yüksek
çiçek tozu vermelidir.

 Tozlayıcı çeşit ana çeşidin meyve bağlamasında etkili olmalıdır.

 Ana çeşidin homojenliğini bozmayacak meyve şekil ve kalitesine sahip
olmalıdır.

 Tozlayıcı çeşit uzun süre çiçek tozu yayabilmelidir.

Şekil 1.1: Fındığın çiçek yapısı
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1.2. Çeşitleri

Fındık türlerinin ayrılmasında dikkate alınan en önemli özellik zuruf şekli ve yapısıdır.
Bunun yanında bazen yaprak morfolojileri ve göbek bağının yönü de dikkate alınmaktadır.

Aynı tür içerisinde meyve şekilleri farklı varyeteler de bulunabilmektedir.

Tombul Palaz Foşa Mincane

Çakıldak Kalınkara Cavcava Uzunmusa

Kargalak Kan Sivri Incekara

Kuş Acı Yassıbadem Yuvarlakbadem

Fotoğraf 1.8: Fındık çeşitleri

Ülkemizde yetiştirilen fındık çeşitleri meyve şekil ve özelliklerine göre üç grupta
toplanır.

Bunlar;

 Yuvarlak fındıklar

 Sivri fındıklar

 Badem fındıklar
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1.2.1. Yuvarlak Gruba Giren Fındık Çeşitleri

Fotoğraf 1.9: Tombul fındıklar

 Tombul fındık:

Ülkemizde yetişen en önemli fındık çeşididir. Daha ziyade Giresun ilinde yaygın
olarak yetiştirilmektedir. Meyve kalitesinin çok iyi olması uluslararası pazarlarda kolayca
tutunmasını sağlamış ve Türk fındığı dünya ülkelerince aranır duruma gelmiştir. Periyodisite
özelliği gösteren tombul fındık çeşidi iyi ve bakımlı bahçe koşullarında her yıl düzenli ve
oldukça yüksek verim vermektedir. Olgun, meyvesi dolgun ve muntazam şekillidir. Tabla
kısmına doğru genişlemekte, uca doğru muntazaman daralarak sivri bir uç ile
nihayetlenmektedir. Meyvenin üzeri bariz olukludur.

Ortalama uzunluğu 17.58 mm ve genişliği 17.04 mm olan tombul fındığın randımanı
% 50-52'dir. Kabuk açık, parlak, kahverengi, uçtan itibaren yarısına kadar kirli beyaz havlı
olup ortalama kabuk kalınlığı 1.10 mm ve kolay kırılmaktadır. Tablası geniş, yayvan, ortası
kabarık, meyve bu kısım üzerinde bir tarafa meyilli olarak durabilmektedir. İç meyve zarı
(testa) açık kahverengi, parlak, pürüzsüz, ince, ete yapışık ve üzeri hafif damarlıdır.

Depolama ve taşımada önemli olan iç meyve zarları kolay soyulmakta ve
beyazlatılmaya elverişlidir. İç meyve kabuk şekline uyum sağlamış, meyve eti beyaz, parlak
ve gevrek olup göbek boşluğu küçük, yağ oranı % 69-72'dir.

Yağ oranının yüksek olması için mekaniksel basınca dayanıklılığını azaltmakta ve
kolay bozulmaya neden olmaktadır. Bu yüzden kırma, ambalajlama, depolama ve taşıma da
itinalı olmayı gerektirmektedir.

670–730 adet kabuklu fındığı 1 kg gelen bu çeşidin zurufları meyve boyunun 2,5 katı
büyüklükte ve çoğunlukla 3 ve 4'lü çotanak oluşturmaktadır.

 Palaz fındık:

Lezzet ve kalitesi orta olan bu fındık çeşidi daha ziyade Ordu İlinde yaygın olarak
yetiştirilmektedir. Tombul fındıktan oldukça iri olan meyvesi dolgun, yuvarlak ve basık,
tabla kısmı geniş, uç kısmı ise havlıdır. Ortalama 16.01 mm uzunluk ve 19.26 mm genişlikte
olan meyvelerinin kabuğu donuk kahverengidir. Kabuk kalınlığı ortalama 1.66 mm ve kolay
kırılır.
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İç meyvenin üzerinde kahverengi, ince ve ete yapışık zar bulunmaktadır. Meyvesi
beyaz ve göbek boşluğu nispeten büyüktür. 600-650 adet kabuklu fındık 1 kg gelmekte ve
randımanı % 49-51, yağ oranı 64-68'dir. Kökleri yüzlek ve daha çok yanlara gelişme
gösterdiğinden toprak derinliği az, killi, kumlu ve çakıllı topraklarda dahi yetişmektedir.
İlkbaharda diğer fındık çeşitlerinden daha önce uyandığından dondan daha fazla zarar
görmekte ve meyveleri daha çok haşere zararına uğramaktadır. Genellikle 2 ve 4'lü çotanak
oluşturan bu fındık çeşidinin zurufları meyve boyunun 1,5 katı büyüklüğündedir.

 Acı fındık:

Verim ve kalitesi düşük olan bu fındık çeşidinin meyvesi yaş iken acıdır. Kabuğu
girintili çıkıntılı olan bu fındık çeşidi, sivri fındıktan iri, yassı ve daha enlidir. Kabuk açık
kahverengi ve ortalama kalınlığı 1 mm'dir. Kabuklu meyve ortalama 18.68 mm uzunluk ve
16.63 mm genişliktedir. İç meyve üzerinde açık kahverengi ve kalınca zar bulunmaktadır.
Meyve eti kirli beyaz, orta büyüklükte göbek boşluğu bulunmaktadır. Randımanı % 50-52 ve
yağ oranı % 63-65'dir. 630-690 adet kabuklu fındığı 1 kg gelmektedir. Zurufları meyve
boyunun iki katı büyüklükte ve çoğunlukla 3'lü ve 4'lü çotanak oluşturmaktadır.

 Foşa fındığı:

Daha çok Trabzon yöresinde yetiştirilen iri ve gösterişli bir fındık çeşididir. Kabuğu
kırmızımtırak-kahverengi, ortalama 1.20 mm kalınlıkta ve orta derecede serttir. Ortalama
17.87 mm genişlikte kabuklu meyveye sahiptir. İç meyve zarları koyu kiremit, kahverengi,
üzeri kaba damarlı, kalınca, meyve etine yapışık, içi fildişi renkte, sertçe ve göbek boşluğu
büyük olan iç, meyve kabuğunu iyice doldurmuştur.

İç randımanı % 50–53 ve yağ oranı % 66.69'dur. Tabla kısmı darca olan bu çeşidin
475–550 adet kabuklu meyvesi 1 kg gelmektedir. Genellikle 2'li çotanak oluşturmakta ve
zurufları meyve boyunun 2 katı büyüklüğündedir.
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Fotoğraf 1.10: Foşa fındığı

 Çakıldak fındık:

Ordu ilinde yaygın olarak yetiştirilen bu fındık çeşidi Batı Karadeniz Bölgesi’nde
Delisava adı ile tanınmakta ve geniş ölçüde üretimi yapılmaktadır. Diğer fındık
çeşitlerimizden çok daha geç uyandığından ilkbaharın geç donlarından az zarar görmekte,
her türlü iklim ve toprak koşullarına kolay uyabilmekte olan bu çeşidin verimi çok yüksektir.
Oldukça iri ve nispeten uzunca olan meyvelerin lezzet ve kalitesi iyi değildir. Meyve kabuğu
açık kahverengi, 1.2 mm kalınlıkta ve kolay kırılmaktadır. Tabla kısmı geniş, düz ve dışa
nispeten bombe yapmıştır. İç meyve kabuk içerisini iyice doldurmuştur. Meyve etine
yapışık, damarlı ve kalınca zarları bulunmaktadır. Meyve eti fildişi renkte, gevrek ve göbek
boşluğu orta derecede büyüktür. Kabuklu meyve ortalama 18.41 mm uzunluk ve 17,76 mm
genişliktedir. 580-610 adet kabuklu fındık 1 kg gelmektedir.

Randımanı % 52–54 ve yağ oranı % 58-63'dür. Genellikle 4'lü çotanak oluşturmakta
ve zurufları meyve boyunun 1,5 katı büyüklüğündedir.

Fotoğraf 1.11: Çakıldak fındık

 Kalınkara fındığı:

Diğer fındık çeşitlerinin zor yetiştiği zayıf topraklarda dahi kolayca yetiştirilen bu
fındık çeşidine fındık bahçeleri içersinde sık rastlanmaktadır. Ancak bu çeşidin ömrü azdır.
Kabuğu mat, kirli kahverengi olup uç kısmı boz renkli ve hav tabası ile kaplıdır. Meyvesi
yuvarlak, tabla kısmının ortası kabarık ve bu kısım üzerinde meyve meyilli bir şekilde
durabilmektedir. İç meyve üzerinde meyve etine yapışık kalın pürüzlü ve koyu kahverengi
zar bulunmaktadır.
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Fotoğraf 1.12: Kalınkara fındığı

Meyve eti donuk beyaz renkte ve gevrek olup göbek boşluğu büyük olduğu için çabuk
bozulur. İç meyve randımanı % 48–49 ve yağ oranı % 59-64'tür. Kabuğu ortalama 1,3 mm
kalınlıkta olan bu fındık çeşidinin kabuklu meyvesi 19.27 mm uzunluk ve 19.03
genişliktedir. 450–525 adet kabuklu fındık 1 kg gelmektedir. Zurufları gösterişli ve meyve
boyunun iki katı büyüklükte olup çotanaklarındaki meyve sayısı genellikle üçlüdür. İç
meyvenin % 30-44'ü ikiz olmakta ve istenmeyen bu özellik ticari değerini düşürmektedir.

 Kargalak fındık:

Trabzon ve Hopa dolaylarında kısmen yetiştirilen çok iri bir fındık çeşididir. Kabuğu
kalın ve iç doldurması zayıf olduğundan yetiştiriciliği yapılmamakta, fındık bahçeleri
içersinde az da olsa rastlanılmaktadır. Kabuklu meyve tabla ve uçtan basık, ortalama 18.58
mm uzunlukta ve 23.75 mm genişliktedir. Kabuğu oldukça kalın ve sert; ortalama 1.33 mm
kalınlıktadır. İç meyve üzerinde oldukça kalın, kahverengi zar bulunmaktadır.

Fotoğraf 1.13: Kargalak fındık
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Meyve eti beyaz, gevrek, göbek boşluğu büyük ve kolay bozulmaktadır. İç meyve
randımanı % 46–58 ve yağ oranı % 57-63'tür. 340–370 adet kabuklu fındık 1 kg gelmektedir.
Çoğunlukla 2'li ve 4'lü çotanak oluşturan bu fındık çeşidinin zurufları meyve boyunun 1,5
katı büyüklükte ve uç kısmı sık parçalıdır.

 Uzunmusa fındığı:

Daha çok Ordu yöresinde yetiştirilme alanı bulunan bu fındık çeşidi iri, dolgun, ince
kabuklu, oldukça verimli ve kalitelidir. Meyve kabuğu kırmızımtırak kahverengi, ortalama
0.99 mm kalınlıkta ve tabla dışa çıkıntı yapmıştır. Kabuklu meyve ortalama 18.85 mm
uzunluk ve 17.52 mm genişliktedir. İç meyve kabuğunu iyice doldurmaktadır. İç meyvenin
üzerinde ete yapışık, ince, parlak ve pürüzsüz zar bulunmaktadır. Beyazlatılmaya elverişli
olan iç meyvenin eti beyaz, gevrek, lezzetli ve göbek boşluğu küçüktür. Randımanı % 54-56
ve yağ oranı % 64-68'dir. 620-670 adet kabuklu fındık 1 kg gelmektedir. Zurufları kısa ve
meyve boyunun 1-1,5 katı büyüklükte olup uçları sık parçalıdır. Genellikle 4 ve 5'li çotanak
oluşturmaktadır.

 Mincane fındığı:

Tombul fındık çeşidine çok benzeyen mincanenin üzerinde koyu kırmızı çizgiler
bulunmaktadır. Daha ziyade Trabzon yöresinde yetiştirilmektedir. Verimi düşük ve
periyodisite göstermektedir. Kabuğu açık kahverengi ve tablası nispeten dışa çıkıntı
yapmıştır. Kabuk kalınlığı ortalama 1.2 mm ve kırılması kolaydır. Kabuklu meyve ortalama
18.96 mm uzunluk ve 17.50 mm genişliktedir. Randımanı % 48-50 ve yağ oranı % 59-65'dir.
İç meyve zarı açık renkli, ince, meyve eti beyaz, gevrek ve göbek boşluğu nispeten
büyükçedir. 730-760 adet kabuklu meyve 1 kg gelmektedir. Zuruf meyve boyunun 1,5-2 katı
büyüklüktedir. Çoğunlukla 4'lü çotanak oluşturmaktadır.

Fotoğraf 1.14: Mincane fındığı
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 Cavcava fındığı:

Yetiştirilme alanı çok az bulunan bu fındığın kabuğu kahverengi, ortalama 0.9-1 mm
kalınlıktadır. Tablası dışa çıkıntılı olan bu fındık çeşidinin kabuklu meyvesi ortalama 18.46
mm uzunluk ve 17.33 mm genişliktedir. İç meyve üzerinde kalınca ve kahverenkli zar
bulunmaktadır. Meyve eti fildişi renkte ve göbek boşluğu büyükçedir. Randımanı % 52-54
ve yağ oranı % 63-66'dır. 700-780 adet kabuklu fındığı 1 kg gelmektedir. Zurufları meyve
boyunun 2 katı büyüklükte ve çoğunlukla 3 ve 4'lü çotanak oluşturmaktadır.

Fotoğraf 1.15: Cavcava fındık

 Kan fındığı:

Çok lezzetli olan bu fındık çeşidinin kabuğu koyu kırmızı-kahverengidir. Nispeten
Trabzon yöresindeki fındık bahçelerinde yer yer rastlanılmaktadır. Tabla düz uca doğru
muntazam olarak daralmakta ve sivri bir uç ile nihayetlenmektedir. Kabuk kalınlığı ortalama
0.9 mm'dir. Kabuklu meyve 18.29 mm uzunluk ve 17.32 mm genişliktedir. İç meyve
üzerinde ete yapışık ve kırmızı, oldukça kalın zar bulunmaktadır.
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Fotoğraf 1.16: Kan fındığı

Meyve eti fildişi renkte, gevrek ve göbek boşluğu ortadır. Randımanı % 52–54 ve yağ
oranı % 66-69'dur. 680–715 adet kabuklu meyve 1 kg gelmektedir. Zurufları boru şeklinde,
koyu kırmızı renkli ve meyve boyunun iki katı büyüklüktedir. Çotanakta meyve sayısı
çoğunlukla 3'lü ve 4'lüdür.

1.2.2. Sivri Gruba Giren Fındık Çeşitleri

Fotoğraf 1.17: Sivri fındıklar

 Sivri fındık:

Hemen hemen fındık üretilen bütün yörelerde bu fındık çeşidine rastlanılmaktadır.
Olgun meyve iki yandan basıkca, uzun ve sivridir. Meyve kabuğu parlak, açık kahverengi,
uç kısmı nispeten kirli beyaz renkte havlı, ortalama 1.05 mm kalınlıkta ve kolay kırılır.
Tablası dışa çıkıntı yapmıştır ve meyve bu kısım üzerinde dik duramaz. Kabuklu meyve
ortalama 20.71 mm uzunluk ve 14.88 mm genişliktedir. İç meyve üzerinde bulunan zar ince
ete yapışık, açık parlak kahverengi ve üzeri damarlıdır. Meyve eti fildişi renkte olup tatlı ve
gevrektir. Göbek boşluğu nispeten iridir. Randımanı % 49-50 ve yağ oranı % 65-68'dir. 580-
650 adet kabuklu fındık 1 kg gelmektedir. Zuruf uzunluğu meyve boyunun 1,5-2 katı
büyüklüğünde ve çoğunlukla 3'lü çotanak oluşturmaktadır.

 İncekara fındığı:

Diğer fındık çeşitlerinin üretildiği fındık bahçelerinde yer yer rastlanılmakta olan bu
çeşit zayıf topraklarda dahi kolaylıkla yetiştirilebilmektedir. Tabla kısmı küçük ve dışa
kabarıktır. Meyvenin uç kısmında hav tabakası geniş bir yer işgal etmektedir. Kabuğu mat ve
koyu kahverengidir. Meyvesi iri ve sivridir. Kabuk kalınlığı ince ve 0.96 mm kalınlıktadır.
Kabuğu kolay kırılan bu çeşidin kabuklu meyvesi 21.19 mm uzunluk ve 17.47 mm
genişliktedir. İç meyve kabuk şekline uyum sağlamış, meyve etine yapışık, kalınca ve
kahverengi zar bulunmaktadır. Meyve eti gevrek, fildişi renkte ve göbek boşluğu büyüktür.
Randımanı % 50-52 ve yağ oranı % 68-70 ile tombul fındıktan sonra en fazla yağ oranına
sahip olan fındık çeşididir.

590–670 adet kabuklu fındık 1 kg gelmektedir. Zurufları meyve boyunun iki katı
büyüklükte olan incekara fındığı çoğunlukla 4 ve 5'li çotanak oluşturmaktadır. Bu fındık
çeşidinin ikiz fındık oluşturması fazla olup arzu edilmeyen bu özellik ticari değerini
düşürmektedir.
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Fotoğraf 1.18: İncekara fındığı

 Kuş fındığı:

Sivri fındığa çok benzeyen bu fındık çeşidinin tablası düz ve kabuğu ince olup kuşlar
tarafından kolay kırıldığı için bu adı almıştır ve verimi oldukça düşüktür.

Fotoğraf 1.19: Kuş fındığı

Kabuğu parlak kahverengi, ortalama 1,1 mm kalınlıkta, meyve ise 19.08 mm uzunluk
ve 16.28 mm genişliğindedir. Meyvenin uç kısımlarında kirli beyaz hav tabakası
bulunmaktadır. İç meyve üzerindeki zar ince ve açık kahverengi olup göbek boşluğu
büyüktür. Randımanı % 49–51 ve yağ oranı % 56-61'dir. 570 – 640 adet kabuklu fındık 1 kg
gelmektedir. Çotanaktaki meyve sayısı genellikle 3'lü olan kuş fındığının zurufları meyve
boyunun iki katı büyüklüğündedir.
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1.2.3. Badem Fındık Grubuna Giren Çeşitleri

Resim 1.11: Badem fındıklar

 Yuvarlak badem fındığı:

Meyveleri oldukça uzun ve sivri olan bu fındık çeşidinin kabukları incedir. Kabuklu
meyve ortalama 24.35 mm uzunluk ve 15.14 mm genişlikte olup kabuk kalınlığı 1 mm
civarında bulunmaktadır. Meyvesi silindirik ve uzun olup sivri bir uç ile son bulmaktadır.
Tablası düz, kısmen dışa bombe yapmıştır. İç meyve üzerinde kahverengi zar bulunmakta,
meyve eti gevrek olup göbek boşluğu nispeten büyüktür.

Randımanı % 51- 52 olan bu fındık çeşidinin yağ oranı % 58-61'dir. 620–670 adet
kabuklu fındık 1 kg gelmektedir. Zurufları meyve boyunun 1,5 katı büyüklükte uçları az
parçalı ve boru şeklindedir. Çotanaklarındaki meyve sayısı genellikle 3'lüdür.

 Yassı badem fındığı:

Verimi oldukça düşük olan bu fındık çeşidinin meyvesi her iki yandan basıkça ve
oldukça uzundur. Kabuklu meyve tabladan itibaren genişlemekte ve daha sonra daralarak küt
bir uç ile son bulmaktadır. Kabuk parlak kahverengi, ortalama 1.3 mm kalınlıkta ve 24.45
mm uzunluk, 14.93 mm genişliğindedir. İç meyve kabuk şekline uyum sağlamış, üzeri
kahverengi kalınca zar ile kaplıdır. İç meyvenin göbek boşluğu oldukça büyüktür.

İç randımanı % 48–49 ve yağ oranı % 57-62'dir. 530–620 adet kabuklu fındık 1 kg
gelmektedir. Zurufları boru şeklinde meyve boyunun 2,5 katı büyüklükte ve daha çok 3'lü
çotanak oluşturmaktadır.

 Değirmendere fındığı:

Taze olarak tüketilen, iri, kalın kabuklu, turfanda ve çok lezzetli bir fındık çeşidi olup
daha ziyade İzmit civarında yetiştirilmektedir.

İç meyve randımanı % 47–48 yağ oranı % 52-56'dır. 520–590 adet kabuklu fındık 1
kg gelmekte olup zurufları oldukça uzun ve meyve boyunun iki katı büyüklüktedir.
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Fotoğraf 1.18: Değirmendere fındığı

1.3. Genel İstekleri

1.3.1. İklim İstekleri

Fındığın iyi bir gelişme göstermesi ve bol ürün vermesi nemli, mutedil iklim
bölgelerinde olmaktadır. Karadeniz kıyı bölgesi fındık yetiştiriciliği bakımından en uygun
iklim özelliğine sahip bulunmaktadır. Yarı nemli, kurak iklim bölgelerinde fındık
yetiştirilebilirse de yağışın yetersiz olması mutlak surette sulamayı gerektirmektedir.

Fındık, Karadeniz Bölgesi’nde sahilden 60 km içeriye ve 750 m yüksekliğe kadar
ekonomik olarak yetiştirilebilmektedir. Deniz seviyesinden 0–250 m yükseklik ve 10 km iç
kısma kadar olan yöreler sahil kol olarak isimlendirilmekte olup fındık yetiştiriciliği için en
uygun olan alanlardır. 251–500 m yüksekliğe sahip ve 10–20 km içerde olan yöreler orta kol
olup iyi, 501–750 m yükseklik ve 20 km'den fazla iç kısımda kalan yöreler ise yüksek kol
olarak isimlendirilmekte ve ikinci derecede fındık yetiştiriciliğine uygun bulunmaktadır. Bu
nedenle 750 m yükseklikten itibaren uygun iklim koşulları olmadığından ekonomik anlamda
fındık yetiştiriciliği yapılmamaktadır.

Yıllık ortalama sıcaklığın 13–16°C olduğu yörelerde fındık uygun olarak
yetişmektedir. Ayrıca bu yörelerde en düşük sıcaklığın -8,-10°C'yi ve en yüksek sıcaklığında
36–37°C'yi geçmemesi, yıllık yağış toplamının 700 mm'nin üstünde olması ve yağışın aylara
dağılımının dengeli olması gerekmektedir. Bunun yanında haziran ve temmuz aylarındaki
oransal nem de % 60'ın altına düşmemelidir.

Fındık diğer kültür bitki çeşitlerinden farklı olarak kış aylarında çiçek açmakta ve
çiçek tozları açıkta iken -5°C, anterler içerisinde -8°C'den itibaren büyük ölçüde zarar
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görmektedir. Karanfiller ise -8°C'den itibaren zarar görmeye başlamakta ve -16°C'den
itibaren de büyük ölçüde ölmektedir. Fındığın sürgün gözleri de -14 °C'den itibaren zarar
görmeye başlamakta ve -22° C'den itibarende tamamen ölmektedir. Fındığın genç sürgünleri,
çiçek ve yaprak tomurcukları ile çiçek tozlarının zarar görmesinde düşük ısının etkisi
yanında düşük ısıda kalma süresi de önemlidir.

Zarar gören çiçek ve yaprakların oluşturduğu tomurcukların dış kısmı
kahverengileşmekte, içleri esmer renk almakta ve daha sonra kuruyarak düşmektedir. Zarar
gören karanfil uçları ise esmerleşmekte ve bu renk bozulması çiçek tomurcuğu içersinde
stylin tabanına kadar ilerlemektedir. Genç dalların floem kısmıda kahverengi-siyah renk
almakta ve daha sonra kurumaktadır.

Daha ziyade ilkbahar başlangıcında hava ısınması ile uyanan tomurcuklar, meydana
gelecek ilkbaharın geç donlarından etkilenmekte ve bu etkilenme üşüme şeklinde de
olabilmektedir. Bu zarar soğuk hava akımının olduğu vadi içlerinde ve soğuk havanın
birikim yaptığı taban ve çukur alanlarda daha fazla meydana gelmektedir.

Kış aylarındaki şiddetli rüzgâr ve yağışlar tozlanmayı engellediği gibi ilkbaharda
meydana gelen uzun süreli sisler de fındıkta döllenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Ayrıca haziran ve temmuz aylarının fazla sıcak ve kurak geçmesi fındıkta su dengesinin
bozulmasına ve meyve içinin iyi teşekkül etmemesi ile hasat önü dökümünün artmasına
sebep olmaktadır.

1.3.2. Toprak İstekleri

Fındık saçak köke sahip bir kültür bitkisi olduğundan kökleri fazla derine gitmeyip
özellikle meyilli arazilerde 80 cm toprak derinliğine ulaşabilmektedir. Toprak istekleri
bakımından fazla seçici olmakla beraber besin maddelerince zengin, tınlı-humuslu ve derin
topraklarda iyi bir gelişme gösterir.

Taşlı, kumlu, çakıllı ve ağır topraklar ile taban suyunun yüksek olduğu yerlerde
toprağın havalanması iyi olmadığından fındık kökleri besin maddelerinden yeterince
faydalanamaz. Bundan dolayı ileriki yıllarda sararma ve büyük oranda dallarda kurumalar
meydana gelir.

Fındık üretiminin yoğun olarak yapıldığı Karadeniz Bölgesi'nde arazi meyli genellikle
% 40'ın üzerinde ve çok engebelidir. Bölge topraklarının büyük çoğunluğu killi-tınlı, bir
kısmı da tınlı ve killi bünyededir. Topraklar çok kuvvetli asit-nötr arası olup büyük
çoğunluğu organik maddece fakirdir. Bölge toprakları genellikle potasyumca orta, fosforca
az ve orta, kireçce çok fakirdir.
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1.4. Üretimi

Ülkemizde yetiştirilen fındık çeşitleri Corylus avellana L. x Corylus maxima L. melezi
olup çalı formundadır ve orta ve yüksek düzeyde dip sürgünü oluşturma eğilimindedir.
Ağacın kök ya da kök boğazı kısmından çıkan istenmeyen sürgünler dip sürgünü olarak
tanımlanır. Yeni fındık bahçelerinin tesisinde ya da yaşlı fındık ocaklarının
gençleştirilmesinde ocak diplerinden çıkan 1-2 yaşlı dip sürgünleri kullanılmaktadır. Fındık
fidanları (dip sürgünleri) sağlıklı, iyi gelişmiş verimli ocaklardan alınmalıdır. Normal
koşullarda yılda en az bir kez dip sürgünlerinin temizlenmesi gerekirken üreticiler yaşlı
fındık dallarının yerine ocak içerisinde taze dip sürgünlerinin bir ya da birkaçının
gelişmesine izin vererek (ocak içerisinde) bir gençleştirme yapmış olurlar.

Fındıkta genel olarak çelikle çoğaltma başarı şansı düşüktür. Fındık Araştırma
Enstitüsü’nde yapılan çalışmalarda Türk fındık çeşitlerinin yeşil ve odunsu çeliklerinin
köklenme kabiliyetlerinin zayıf olduğu belirlenmiştir.

Diğer meyve türlerinde olduğu gibi fındık yetiştiriciliğinde de genetik açılmalara
neden olması nedeniyle tohumdan elde edilen bitkilerin kullanılması önerilmez (tohumdan
çıkan her bitki farklı özelliklere sahip olup ana bitkiden tamamen farklı olmaktadır). Ancak
tek gövdeli fındık yetiştiriciliği yapılan ABD gibi ülkelerde ağaç formunda olan Corylus
colurna L. (Türk fındığı) tohumlarından elde edilen anaçlara standart çeşitler aşılanarak dip
sürgünü vermeyen, mekanizasyona ve tek gövde yetiştiriciliğe uygun fidanlar elde edilmekte
ve bu fidanlarla bahçeler kurulmaktadır.

1.5. Bahçe Tesisi

1.5.1. Arazi ve Toprak Hazırlığı

Ekonomik ömrü oldukça uzun olan fındığın dikimden önce arazi ve toprak hazırlığının
çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Üzerinde tek yıllık bitkilerin yetiştirildiği
arazilerde fındık bahçesi tesis edilebileceği gibi çok yıllık bitkilerin yetiştirildiği arazilerin,
eski ve yaşlanmış fındık bahçelerinin yenilenmesi şeklinde de fındık bahçesi tesisi
yapılabilmektedir.

Çok yıllık bitkilerin yetiştirildiği arazilerde bitki kökleri ve parçaları temizlenir. Tek
yıllık bitkilerin yetiştirildiği arazilerde ise fazla bir arazi temizliğine ihtiyaç
bulunmamaktadır. Arazi üzerinde yapılan genel temizlikten sonra bu arazilerde toprak-su
muhafaza ve drenaj tedbirleri alınmalıdır. Bu tedbirlerin alınması meyilli arazilerde erozyonu
önleme, düztaban arazilerde taban suyunun drene edilmesi şeklindedir.

1.5.1.1. Düz Arazilerde Toprak-Su Koruma Önlemleri

Yeni tesis edilecek fındık bahçesi için düz arazilerde uygulanacak toprak tesviyesi
meyilli arazilere göre daha kolay olmakta ancak taban suyunun alçak ve yüksek olmasına
göre bazı farklı uygulamalar yapılmaktadır. Taban suyunun fazla sorun olmadığı arazilerde
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tümsek olan yerlerden alınan toprak çukur olan yerlere doldurularak arazinin düzgün bir
yüzey alması sağlanır.

Taban suyunun yüksek olduğu arazilerde fındığın dikileceği çukurlar arasına taban
suyunu en az 1,2 m derinde tutacak şekilde drenaj kanallarının açılması gereklidir.
Kanallardan çıkarılan toprak iki kanal arasına konularak bir sırt meydana getirilir ve fındık
fidanları bu sırt üzerinde açılacak olan çukurlara dikilmelidir.

Şekil 1.2: Taban suyu yüksek olan arazilerde yapılan balık sırtı teras şekli

1.5.1.2. Meyilli Arazilerde Toprak-Su Koruma Tedbirleri

Meyli % 5'den fazla olan arazilerde muntazam bir dikimin yapılması, yağmur sularının
depo edilmesi, gübrenin yıkanıp gitmemesi, hasadın kolay yapılabilmesi, budama, gübreleme
ve mücadele gibi kültürel uygulamaların kolay yapılabilmesi için arazinin teraslanması (sete
alınması) gerekmektedir.

Arazinin meyil durumuna göre aşağıdaki teraslama sistemlernden bir tanesi uygulanır:

 Cep teraslar: Arazi meyli % 75'den fazla olduğu ve diğer teras sisteminin
uygulanamadığı arazilerde cep teraslar uygulanır. Bu teraslar 2x2 m en ve
boyda, 4–5 m aralıklarla ve sacayağı şeklinde yapılmalıdır. Yine bu teras
sisteminde verimli olan üst toprağın üst kısma getirilmesine dikkat edilmelidir.

Şekil 1.3: Cep terasların yapılma şekli
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 Hendek teraslar: Arazi meyli % 25–75 arasında ise hendek teras sistemi
uygulanır. Diğer teraslama sisteminde olduğu gibi teras yapımına arazinin üst
kısmından 3–4 m aşağıdan olmak üzere başlanır. Burada önemli olan verimli
üst toprağın aşağıya çekilmeyip üste atılmasıdır. 20–30 cm kalınlıktaki üst
toprak alındıktan sonra alt toprak 20–30 cm kazılarak aşağıya atılır ve 1.5-2 m
eninde teraslar meydana getirilir. Fazla suların kolayca dışarı atılması için her
15–20 m'de bir teras boyunca ve teras tabanına dik olacak şekilde su akıtma
kanalları açılır. Daha sonra açılan bu kanallar çakıl ve taşlarla döşenir. Arazinin
üst kısmına atılan verimli toprak setlere çekilerek düzgün bir şekilde yayılır. Bu
sete alma işlemi arazinin tabanına kadar 4–5 m aralıklarla devam ettirilir ve
arazinin teraslanması bitirilir.

Şekil 1.4: Hendek terasların yapılma şekli

 Kanal teraslar: Arazi meyilinin % 5–25 olduğu durumlarda bu teras şekli
uygulanır. Bu teras sistemi arazide 15–20 m aralıklarla arazi meyline dik ve bir
tarafa meyilli olarak yüzey akışını önleyecek şekilde en ve derinlik verilerek
kanallar açılır. Açılan bu kanallar arasında kalan kısma uygun aralık ve mesafe
verilerek açılan çukurlara dikim yapılmalıdır.

Arazi hazırlığı bu şekilde yapıldıktan sonra dikimden önce iyi bir toprak
hazırlığının da yapılması gerekmektedir. Toprak hazırlığında aşağıdaki
uygulamalar yapılmalıdır:

 Toprak analizi: Arazi hazırlığı yapıldıktan sonra dikimden önce toprakta
noksan olan besin maddeleri için temel gübrelemenin yapılması, toprağın asitlik
durumunun tespiti ve uygulanacak olan kireç miktarının tayini için mutlak
surette toprağın analizi yapılmalıdır.
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 Toprağın krizma yapılması: Krizma toprağın derince işlenmesidir. Krizma ile
alt toprak kabartılarak havalanması sağlanır, mikroorganizma faaliyeti artırılır,
su tutma kapasitesi de artırılarak toprağın fiziksel ve kimyasal yapısı nispeten
düzeltilmiş olur. Yapılan toprak analiz neticelerine göre tavsiye edilen
miktarlardaki çiftlik gübresi ve kireç arazi üzerine eşit bir şekilde dağıtıldıktan
sonra kazma ve kürek gibi el aletleriyle toprağa iyice karıştırılır.

 Toprak yoğunluğunun giderilmesi: Fındıklık tesis edilecek olan arazide uzun
yıllar çok yıllık bitkiler yetiştirilmiş ise toprak yorgunluğu meydana gelmiştir.
Toprak yorgunluğunun giderilmesi için bu arazilerde 1-2 yıl mısır ve sebze gibi
tek yıllık bitkiler yetiştirilerek toprak dinlendirilmelidir.

1.5.2. Çeşit Seçimi

Fındık bahçesi tesis ederken üzerinde dikkatle durulması gereken noktalardan bir
tanesi de çeşit seçimidir. Bahçe içersinde yer verilen çeşitlerin:

 Verimli ve kaliteli olmasına dikkat edilmelidir.

 Pazarda tutulan ve yüksek fiyat bulan çeşitler olmalıdır.

 Bahçe içersinde çeşit standardizasyonunun sağlanmasına dikkat edilmelidir.

 Ana çeşitlerin meyve tutumunun yüksek olması bakımından bahçe içersinde
tozlayıcı çeşitlere yer verilmelidir.

Tombul fındık çeşidinde görülen yüksek orandaki periyodisite iyi bakım şartlarında en
aza indirilebilmekte ve her yıl düzenli olarak verim alınabilmektedir. Pazarda yüksek fiyat
bulan ve bunu da kaliteli olmasına borçlu olan tombul fındık, yetiştiricilikte en önemli olan
çeşittir.

Ana Çeşitler Tozlayıcı Çeşitler

Tombul
Palaz, Çakıldak, Kalınkara, Sivri, İncekara, Yabani Sivri,
Yabani Tombul ve Yabani Palaz

Palaz Yabani Sivri, Yabani Tombul

Çakıldak Tombul, Yabani Sivri, Palaz ve İncekara

İncekara Yabani Palaz

Sivri Palaz, İncekara ve Tombul

Kalınkara Çakıldak, Palaz ve Sivri

Tablo 1.1: Bazı fındık çeşitleri için önerilen tozlayıcı çeşitler
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Bahçe içersinde karışık çeşitlere yer verilerek daha başlangıçta standardizasyonun
bozulmasına müsaade edilmemelidir. Fındığın işlenmesi esnasında çeşit karışıklığından
doğan güçlükler, iç fındık ihracatında da karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bahçe içersinde
yer verilecek tozlayıcı çeşitlerin de ana çeşidin meyve şekil ve iriliğinde olmasına ayrıca
kalitesinin de iyi olmasına özen gösterilmelidir. Meyve tutumunun yüksek olması
bakımından bahçe içersinde 1/10 oranında tozlayıcı çeşitlere yer verilmelidir. Bahçede
bulunan esas çeşidin karanfil açım başlangıcı, yoğun karanfil açım dönemi ve karanfil
açımının sonlarına doğru yüksek kaliteli çiçek tozu veren, meyve şekil ve kalitesi
bakımından ana çeşide benzerlik gösteren yabani fındık çeşitleri bahçe kenarlarında hakim
rüzgâr geliş yönünde ve bahçe içersinde üç sırada bir sıraya gelecek şekilde serpiştirilerek
dikilmelidir.

Rakımı yüksek olan (500 m ve daha fazla) yerlerde diğer çeşitlere göre daha geç
uyanan ve geç donlardan az etkilenen standart çeşitlere yer verilmesi daha uygundur.

1.5.3. Fidan Seçimi ve Dikime Hazırlanması

Fındık kök sürgünü (piç) oluşturan bir bitkidir. Belli kurallar dâhilinde üretimi bu
sürgünlerle yapılmaktadır. Amaca uygun olan kök sürgünlerinde şu özellikler aranmalıdır:

 Ocakların güneş gören, pişkin, hastalıksız ve 1-2 yaşlı kök sürgünleri olmalıdır.

 İyi teşekkül etmiş tomurcukları bulunan kök sürgünleri olmalıdır.

 Kök teşekkülü iyi olan ve ocak içerisine yakın olmayan yerlerde gelişme
gösteren kök sürgünleri olmalıdır.

Bu özelliklere sahip kök sürgünleri seçildikten sonra köklere zarar vermeden çepin ile
çıkarılmalıdır. Alınan bu kök sürgünlerinden dikimden önce ''Dikim budaması'' yapılmalıdır.
Bunun için yaralı, bereli ve zedelenmiş olan kökler sağlam doku noktasından kesilmeli, uzun
olan kökler kısaltılmalıdır. Fidanlar yaklaşık 35–40 cm uzunluğunda ve bir göz üzerinden
tırnak bırakılmadan, gözün ters istikametinden keskin bir makas ile kesilmelidir. Hazırlanan
bu fidanlar bekletilmeden daha önce hazırlanan dikim çukurlarına dikilmelidir.

1.5.4. Dikim Zamanı

Dikim için en uygun olan zaman sonbahar aylarıdır. Kışı sert geçen yörelerde ve
dikime geç kalınması hâlinde ilkbaharda da dikim yapılabilir.

1.5.5. Dikim ve Terbiye Sistemleri

Fındık yetiştiriciliği genellikle ocak dikim sistemine göre yapılmaktadır. Bu sistem
fındık üretim bölgesinde uygulanan geleneksel dikim şeklidir. Bunun yanında diğer bir
dikim şekli de çift dikim sistemidir.

Çift dikim sisteminin ocak dikim sistemine göre avantajlı yanları şunlardır:
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 Çift dikim sisteminde ocak dikim sistemine göre bir kat daha fazla verim
alınmaktadır.

 Meyilli arazilerde bu dikim sistemi için 1.5-2 m genişliğindeki terasların
yapılması aynı arazide ocak dikim sistemi için 3.5-4 m genişliğindeki terasların
yapılmasına oranla daha kolay ve daha az masraflıdır. Bu nedenle meyilli
arazilerde bu dikim sistemi ön plana çıkmaktadır.

 Çapalama, budama, gübreleme, mücadele ve hasat gibi işlemler daha kolaylıkla
yapılabilmektedir.

1.5.5.1. Çift Dikim Sistemi

Çift dikim sistemi gerek dikim ve gerekse de şekil bakımından ocak dikim
sisteminden farklıdır. Bu dikim sistemi düz arazilerde uygulanabildiği gibi daha çok meyilli
ve toprak derinliği az olan arazilerde önem kazanmaktadır. Meyilli arazilerde arazinin meyil
derecesine göre 1,5–2 m teras üstü genişliği ve 3,5–5 m teraslar arası mesafe olacak şekilde
teraslama yapılır. Düz arazilerde ise sıralar arasındaki mesafe 4–5 m olmalıdır. Arazi
hazırlığı bu şekilde yapıldıktan sonra 1.5–2 m aralıkla 50 cm genişliğinde ve 30–40 cm
derinliğinde çukurlar açılır, ikinci sıradaki açılacak olan çukurlar birinci sırada açılmış olan
iki çukurun orta aralığına gelecek şekilde ayarlanır.

Yapılan toprak tahlil neticesine göre önerilen çiftlik gübresi, fosforlu, potaslı gübre ve
kireçleme uygulamaları yapıldıktan sonra fidan dikimine geçilir. Dikimde ana çeşitler
arasında 1/10 nispetinde ve araziye dengeli dağılacak şekilde tozlayıcı çeşitlere yer verilir.

Açılan her çukurun ortasına gelecek şekilde bir fidan dikilir. Dikimi takip eden ilk
gelişme yılında fidanlara müdahale yapılmaz. Ancak dikkatli bir şekilde ot temizliği ve
özellikle genç sürgünlere zarar veren haşerelere karşı mücadele yapılmalıdır. Fidan başına
yarısı mart ayı başında, diğer yarısı da mayıs ayı sonu haziran ayı başlarında olmak üzere %
26'lık Kalsiyum Amonyum Nitrat gübresinden 40 g verilmelidir.

Şekil 1.5: Çift dikim sisteminde ilk 5 yılda uygulanan şekil budaması

İkinci yılın ilkbahar başlangıcında gözler uyanmadan önce fidanlar budama makası ile
toprak seviyesinden kesilir ve kesim yerlerine aşı macunu sürülür. Yaklaşık iki ay sonra
kesim yerinin altından ve yanlarından çıkan yeni sürgünlerden düzgün ve kuvvetli
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gelişenlerden bir tanesi meyilin üstüne, bir tanesi de meyilin alt kısmına gelecek şekilde iki
adet sürgün bırakılır. Diğer sürgünler budama makası ile dipten temizlenir. Sürgünler toprak
yüzeyi ile ve birbirleri arasında 60 derecelik açı olacak şekilde geliştirilir. Gelişme düzensiz
ise bu gelişmeyi sağlamak için fidanlar kazıklara bağlanır.

Üçüncü yılbaşında ana dalı teşkil edecek olan bu iki sürgün 60–70 cm yükseklikten ve
bir dış göz üzerinden kesilir. Yıl içerisinde kesim yerinin altında oluşan sürgünlerden
karşılıklı iki tanesi sonbaharda bırakılır, diğerleri kesilir. Böylece birinci katın iskeleti
kurulmuş olur.

Dördüncü yılın başında birinci katın iskeletini oluşturan yan dallar 40–50 cm'den ve
bir önceki yıl kesilen sürgün ucunda bırakılan gözden süren doruk dal ise 60–70 cm'den ve
yine bir dış göz üzerinden kesilirler. Yıl içersinde kesim yerinin altında oluşan sürgünlerden
karşılıklı ikişer sürgün bırakılır, diğerleri sonbaharda kesilir. Böylece birinci kat
oluşturulmuş, ikinci katın da iskeleti kurulmuş olur.

Beşinci yıl başında bir önceki yıl kesilen sürgün ucunda bırakılan gözden süren doruk
dal 60–70 cm'den ve ikinci katın iskeletini oluşturan iki yan dal ise 40-50 cm'den kesilir. Yıl
içersinde kesim yerinin altında oluşan sürgünlerden sonbaharda karşılıklı ikişer dal
bırakılmak suretiyle ikinci kat oluşturulur.

Dalların birbiri içersine girmemesini sağlamak için seçilecek sürgünlerin dar açılı
olmamasına dikkat edilir. Böylece iki ana dal üzerinde iki katlı taç sistemi kurulmuş olur.
İleriki yıllarda kazandırılan bu taç şeklinin bozulmaması için şeklin dışına gelişme gösteren
sürgünlere müsaade edilmez.

1.5.5.2. Ocak Dikim Sistemi

Daha ziyade düz arazilere uygun olan bu dikim şekli meyilli arazilerde arazi meyil
durumuna göre teraslama yapıldıktan sonra uygulanmalıdır. Ocak dikim sisteminde dikim
çukurları dikimden en az bir ay önce 120 cm çap ve 60 cm derinlikte açılmalıdır. Ocak
çukurlarının açılmasında dikkat edilecek en önemli husus ocaklara verilecek aralık ve
mesafedir.

Ocaklara verilecek aralık ve mesafe ayarlamasında ilerde ocaklar maksimum taç
gelişmesini sağladıktan sonra birbirlerine gölge yapmaması ve birbirleri içersine
girmemesine dikkat edilmelidir. Bu nedenle toprak yapısı da dikkate alınarak ocak çukurları
merkezleri arasında kuvvetli topraklarda 5-6 m, zayıf topraklarda 4.5-5 m aralık ve mesafe
verilmelidir.

Toprak analiz neticesine göre önerilen ölçüde çiftlik gübresi, fosforlu, potaslı gübre ve
kireçleme uygulamaları yapıldıktan sonra fidan dikimine geçilir.

Hazırlanan dikim çukurlarına çukur kenarından 10 cm içerden, 45–50 cm aralıklarla
ve karşılıklı fidanlararasında 1/10 nispetinde ve araziye dengeli dağıtılacak şekilde tozlayıcı
çeşitlere yer verilmelidir.
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Şekil 1.6: Ocak sistemine göre dikim şekli

Dikimi takip eden ilk gelişme yılında fidanlara müdahale edilmez ancak dikkatli bir
şekilde ot temizliği ve özellikle genç sürgünlere zarar veren haşerelere karşı mücadele
yapılmalıdır. Fidan başına yarısı mart ayı başında yarısı da mayıs ayı sonu haziran ayı
başında olmak üzere % 26'lık kalsiyum amonyum nitrat gübresinden 40 g verilmesi fidan
gelişmesini olumlu yönde etkilemektedir.

İkinci yılın ilkbahar başlangıcında gözler uyanmadan önce fidanlar budama makası ile
toprak seviyesinden kesilir ve kesim yerine aşı macunu sürülür. Kesimden yaklaşık iki ay
sonra kesim yerinin altından ve yanlarından bol miktarda çıkan yeni sürgünlerden dışa doğru
gelişme gösterenlerden birer sürgün bırakılır diğerleri budama makası ile kesilir.

Üçüncü yılbaşında sürgünler 100 cm'den ve bir dış göz üzerinden kesilir. Yıl içersinde
kesim yerinin altında oluşan sürgünlerden birinci katın yan dallarını oluşturmak üzere
sonbaharda amaca uygun olan ve almaşıklı gelişme gösteren iki tane sürgün bırakılır
diğerleri kesilir.

Dördüncü yıl başında bir önceki yıl sürgün ucunda bırakılan gözden oluşan doruk dal
ve ana dal üzerinde birinci katı oluşturacak olan iki adet yan dal 60-70 cm'den ve bir dış göz
üzerinden kesilir. Yıl içersinde kesim yerinin altında oluşan sürgünlerden o yılın
sonbaharında yanlarda almaşıklı gelişme gösteren amaca uygun ikişer adet sürgün bırakılır,
diğerleri kesilir. Böylece birinci kat teşekkül ettirilir ve ikinci katı oluşturacak olan yan
dalların iskeleti kurulmuş olur.

Beşinci yılbaşında doruk dal ve ikinci katı oluşturacak iki yan dal 60-70 cm'den
kesilir. Sonbaharda ikinci katın yan dalları üzerinde ikişer adet tali dallar bırakılır, diğerleri
kesilir. Bu taç oluşturulurken dar açı yapmayan ve ocak içersine gelişme göstermeyen
dalların seçilmesine dikkat edilmelidir.

Bu terbiye sisteminde 6 ana dalın her birisi üzerinde iki kat teşekkül ettirilmiş ve her
katta da tali dal gelişmesi sağlanmış olan ortası açık ve yanlara doğru gelişme gösteren bir
yapı kazandırılmış olur.
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Şekil 1.7: Ocak dikim sisteminde ilk 5 yılda uygulanan şekil budaması
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları Öneriler

 Uygun kazma ve kürek alarak fide
dikilecek çukuru açınız.

 Çukurun 50 cm genişliğinde ve 30–40
cm derinliğinde olmasını sağlayınız.

 Çukurun dibine 1-2 kürek yanmış ahır
gübresiyle karıştırılmış toprağı koyunuz.

 Fidanlar dikilmeden önce çukura
konulacak harcı hazırlayınız.

 Fidan torbada ise köklere zarar
vermemeye çalışınız.

 Plastik torbayı iki taraftan keserek
uzaklaştırınız. Fidanın köklerini kontrol
ediniz.

 Fidanı toprağa yerleştiriniz.
 Fidanı açılan çukurun ortasına gelecek

şekilde dikiniz.

 Fide köklerinin bakımından sonra
toprağını dağıtmadan çukura
yerleştiriniz.

 Köklerin temizlenmesinden sonra fidanı
harçla doldurulmuş toprak üzerine
koyarak dikimi yapınız.

 Kökün duruşunu bozmadan çukuru
toprakla doldurunuz.

 Köklerin zedelenmemesine dikkat
ediniz.

 Ayakla basarak fidan dibini sıkıştırınız
ve ardından can suyu veriniz.

 Dikimden sonra toprağı sıkıştırınız.

 Dikimden sonra mutlaka can suyu
veriniz.

 Dikim yapılırken arazide dengeli
dağılacak şekilde tozlayıcı çeşitlere yer
veriniz.

 Düz arazilerde; sıralar arasındaki
mesafenin 4–5 m olmasına dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda fındık dikim
uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Fındık fidelerini dikecek çukuru açtınız mı?

2. Çukurun dibine 1–2 kürek yanmış ahır gübresiyle karıştırılmış
toprağı koydunuz mu?

3. Fidanı toprağa yerleştirdiniz mi?

4. Fide köklerinin bakımından sonra toprağını dağıtmadan çukura
yerleştirdiniz mi?

5. Kökün duruşunu bozmadan çukuru toprakla doldurdunuz mu?

6. Fidan dibini sıkıştırıp ardından can suyu verdiniz mi?

7. Dikim yapılırken araziye dengeli dağılacak şekilde tozlayıcı
çeşitlere yer verdiniz mi?

8. Düz arazilerde sıralar arasındaki mesafenin 4–5 m olmasına
dikkat ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.



35

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.

1. Aşağıdakilerin hangisinde zurufun tanımı doğru olarak verilmiştir?
A) Fındık meyvesini dıştan saran kısımdır.
B) Küçük bir sap ile yıllık sürgünlere bağlı bulunan bölümdür.
C) Yıllık sürgünler üzerindeki yaprak koltuklarında haziran ayından itibaren

gelişmeye başlayan yapraklardır.
D) Şubat ayında gelişmeye başlayan ve kısa bir sap ile yıllık sürgünler üzerinde

almaşıklı olarak dizili bulunan tomurcuklardır.

2. Aşağıdakilerden hangisi tozlayıcı seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri
değildir?
A) Tozlayıcı çeşit ana çeşidin meyve bağlamasına etkili olmalıdır.
B) Ana çeşidin homojenliğini bozmayacak meyve şekil ve kalitesine sahip

olmalıdır.
C) Tozlayıcı çeşit uzun süre çiçek tozu yayabilmelidir.
D) Ana çeşide uygun zamanda bol ve çimlenme kabiliyeti düşük çiçek tozu

vermelidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi fındık türlerinin ayrılmasında dikkate alınan özelliklerden biri
değildir?
A) Zuruf şekli ve yapısı
B) Çiçek açma zamanı
C) Yaprak morfolojileri
D) Göbek bağının yönü

4. Aşağıdakilerden hangisi yuvarlak gruba giren fındık çeşitlerindendir?
A) Palaz fındık
B) Kuş fındığı
C) İncekara fındığı
D) Değirmendere fındığı

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sivri gruba giren fındık çeşitleri doğru olarak
verilmiştir?
A) Kan fındığı - cavcava fındığı
B) İncekara fındığı - kuş fındığı
C) Uzunmusa fındığı - foşa fındığı
D) Kargalak fındık - kalınkara fındığı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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6. Aşağıdakilerden hangisi fındık dikiminden önce iyi bir toprak hazırlığında yapılması
gereken uygulamalardan biri değildir?
A) Toprak analizi
B) Toprağın krizma yapılması
C) Toprak yoğunluğunun giderilmesi
D) Toprak su koruma önlemleri

7. Aşağıdakilerden hangisi çift dikim sisteminin ocak dikim sistemine göre avantajlı
yanlarından biri değildir?
A) Çift dikim sisteminde ocak dikim sistemine göre bir kat daha fazla verim

alınmaktadır.
B) Çapalama, budama, gübreleme, zaralılarla mücadele işlemleri daha kolaylıkla

yapılabilmektedir.
C) Çiçeklenme daha erken olmaktadır.
D) Hasat daha kolay yapılmaktadır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Zamanında ve tekniğine uygun olarak fındık bahçesinde kültürel bakım işlemlerini
yapabileceksiniz.

 Zararlıllarla mücadelede, kültürel önlemlerin önemini araştırınız.

 Verim çağındaki fındık bahçelerinde çiftlik gübresi uygulanmasının amaçlarını
araştırınız.

 Fındık yetiştiriciliğinde budama sırasında dikkat edilmesi gereken faktörleri
araştırınız.

 Araştırmalarınız sonunda edindiğiniz bilgileri rapor hâline getirerek bu bilgileri
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. KÜLTÜREL İŞLEMLER

2.1. Sulama

Ülkemizde Karadeniz kıyılarındaki fındık bahçeleri, iklim çok yağışlı olduğu için
genellikle sulanmaz. Bununla birlikte ilk üç büyüme sezonu boyunca sulanan bahçelerdeki
ağaçların, verime yatacak büyüklüğe daha erken ulaşacağı bildirilmektedir. Ancak daha
kurak alanlarda kurulan fındık bahçelerinde sulama, mutlaka gereklidir.

2.2. İlaçlama

2.2.1. Fındık Zararlıları

2.2.1.1. Fındık Kurdu (Balaninus nucum L.)

Erginleri 6–9 mm boyda, kirli sarı veya kül renginde hortumlu bir böcektir.
Kahverengi ve aşağı doğru kıvrık olan hortum dişilerde vücut boyuna yakın, erkeklerde daha
kısadır. Bütün bahçelerde bulunmasına rağmen daha çok orman kenarlarına yakın ve kuzeye
bakan bahçelerde bulunur. Fındık kurdunun fındıktaki zararı iki şekilde olur.

Bunlar:

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Fındık kurdunun beslenme nedeni ile yaptığı zararlar:

Fındık kurdu mart ayı başından itibaren sürgünleri ve yaprakları kemirerek zarar
yapar. Böceğin esas zararı fındık taneleri üzerinde beslenmeye başladığı zamandan itibaren
görülür.

Bu zarar şekli dönemlere göre değişir.

Balaninus nucum

Fındık Kurdu-Larva Çıkışı

Fotoğraf 2.1: Fındık kurdu lavra çıkışı ve ergin fındık kurdu

 Sarı karamuk: Mercimek iriliği büyüklüğüne ulaşan fındık meyveleri
fındık kurdu tarafından sokulup içersindeki etli kısım kemirilince (böcek
bu etli kısımla beslenir) burada bir ölü tabaka meydana gelir. Yumuşayan
bu ölü tabaka sarı bir renk alır. Kabuk içinde oluşan bu renk daha
sonraları kabuk üzerine çıkar. Bu arada meyve beslenemediği için küçük
kalır ve kabukta çüküntüler oluşur. Bu tip zarar şekline "Sarı karamuk"
denir. Bu tip zararın çoğu mayıs ayında görülmektedir.

 Kara karamuk: Fındık kurdunun beslenmek için yaptığı ikinci bir zarar
şeklidir. Fındık meyveleri normal büyüklüğüne ulaştığı zaman zarara
uğrarsa meyve içi kararır. Kabukta oluşan çatlaklardan dışarı sızan siyah
sıvı zuruf ve kabuğu kirletir. Bu zarar şekline "Kara karamuk" denir. Bu
tip zarar genellikle haziran ayında olur.
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 Yumurta koymak için yaptığı zararlar:

Hasattan sonra harmanda görülen delikli fındıklar bu tür zararın sonucu oluşmaktadır.
Dişi fındık kurdu fındık meyvesinin kabuğunu delerek altına yumurtasını koyar. Yumurtadan
çıkan larva veya kurtcuk iç fındığı yer ve onun bozulmasına sebeb olur. Böylece bir dişi
böcek yumurta koymak suretiyle ortalama 42 meyveyi zarara uğratır.

Bir fındık kurdu beslenme yoluyla ortalama 200 meyveyi zarara uğratır. Buradan da
anlaşılacağı gibi bir çift fındık kurdu ölünceye kadar ortalama 440 meyveyi zarara uğratır.
Görüldüğü gibi fındık kurdunun beslenmek için yaptığı zarar yumurta koymak için yaptığı
zarardan daha fazladır.

 Mücadelesi: İlaçlama, bahçedeki erkenci çeşitlerin yarıdan fazlası
mercimek büyüklüğüne (3–4 mm) yaklaşınca yapılmalıdır. Ergin
çıkışının tamamlanmak üzere olduğu bu dönem bölgede nisan ayı sonuna
rastlar.

İlaçlamaya başlamadan önce bahçedeki zarar yoğunluğunun saptanması
gerekir. Bu amaçla 1–10 dekar büyüklüğündeki bahçelerden 10 ocak, 10–
30 dekar büyüklüğündeki bahçelerden 20 ocak ve 30 dekardan büyük
bahçelerden de 30 ocak bahçeleri temsil edecek şekilde işaretlenir.
İşaretlenen bu ocaklar, sabahın erken saatlerinde veya akşamüzeri sakin,
rüzgârsız ve yağışsız günlerde (Kapalı ve yağışsız havalarda bu işlem
günün her saatinde yapılabilir.) 3*3,5 m boyutlarındaki beyaz bir bez
üzerine silkelenmelidir. Bez üzerine 10 ocaktan 3 veya daha fazla fındık
kurdu ergini düşmüşse bu bahçede mutlaka ilaçlama yapılmalıdır. Eğer
3'ten az veya hiç düşmemişse ilaçlama yapmaya gerek yoktur.

2.2.1.2. Fındık Filiz Güvesi (Gypsonoma dealbana FröhI.):

Erginler 4,5 mm boyunda, ön kanatları sütlü kahverengi olup beyazdır. Larvaları açık
sarı renkte baş ve ense siyah kahverengi seyrek ve kısa kıllarla kaplıdır. Özel bir fındık
zararlısıdır. Tırtılları yeni oluşan tomurcuk ve sürgünlerin özüne girerek onların
kurumalarına sebep olur.

Fotoğraf 2.2: Fındık filiz güvesinin larvası ve yapmış olduğu zarar
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 Mücadelesi: Mücadeleye fındık toplandıktan sonra yapraklarda orta damarla
yan damarların meydana getirdiği üçgen şeklinde tırtılların beslenme arazları
iyice belirlenince başlanmalı, tırtılların erkek organlara (püslere) veya
kozalaklara göç ettiği yaprak döküm başlangıcında (eylül sonları) son
verilmelidir.

İlaçlamaya başlamadan önce bahçedeki zarar yoğunluğunun saptanması gerekir.
Bu amaçla 1–10 dekar büyüklükteki bahçelerde 10, 10–30 dekar büyüklükteki
bahçelerden 20 ve 30 dekardan büyük bahçelerden 30 Ocak işaretlenir.

Her ocaktan alt, orta ve üst kısımlardan olmak üzere toplam 30 yaprak alınır.
Sonra bu yapraklar üzerindeki kahverengi tırtıl beslenme arazları sayılır.
Buradan 100 yaprağa isabet eden ortalama araz bulunur.

100 yapraktan en az 15 veya daha fazla araz var ise o bahçede ilaçlama
yapılmalıdır.

2.2.1.3. Fındık Kozalak Akarı (Eriophyes avellana Nal)

Zararlı çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük, ortalama 0,09 mm uzunluğunda, ince,
uzun silindir veya havuç şeklinde mat beyaz renkli bir akardır. Üreticiler tarafından mantar
veya fındık gülü olarak da adlandırılan fındık kozalak akarı, fındıkların meyve ve sürgün
gözlerine girerek onları şişirir, gal hâline sokar.

Fotoğraf 2.3: Fındık kozalak akarı tarafından gözlerde meydana gelen zarar

 Mücadelesi: Yapraksız dönemlerde kozalakların toplanıp imha edilmesi
yoğunluğu azaltır. İlaçlı mücadeleye yeni sürgünler üzerinde dipten itibaren
üçüncü yaprak, uçtaki yaprakcık grubundan ayrılıp arkaya devrildiği zaman
başlanır. Ancak ilaçlanacak bahçedeki sürgünlerin çoğunluğu bu dönemde
gelmiş olmalıdır. Sürgün diplerinde karşılıklı olarak bulunan ve gelişmeyen
muhafaza yaprakcıkları dikkate alınmamalıdır. En uygun ilaçlama zamanı nisan
ortalarıdır. İlk ilaçlamadan 15 gün sonra yapılacak ikinci bir ilaçlama ile daha
iyi sonuç alınır.



41

İlaçlamaya başlamadan önce bahçedeki kozalak yoğunluğunun saptanması
gerekir. Bu amaçla 1–10 dekar büyüklüğündeki bahçelerden 10, 10-30 dekar
büyüklüğündeki bahçelerden 20 ve 30 dekardan büyük bahçelerden 30 ocak
tesadüfen işaretlenir. İşaretli her ocağın birer dalındaki kozalaklar sayılır.

Bir dalda ortalama 5 veya daha fazla kozalak varsa o bahçede ilaçlama
gereklidir.

2.2.1.4. Mayıs Böceği (Melolontha melolontha L.)

Erginleri 2,5–3 cm boyunda genellikle kızıl kahverengi görünüştedir. Larvalar
karakteristik olarak karın etrafında kıvrık, tombul ve beyazdır. Tam gelişmiş larvanın boyu
4–4,5 cm’dir.

Mayıs böceği larvaları köklerin kabuk ve kambiyum tabakalarını kemirerek zarara
uğratır. Ayrıca odun kısmında yarım silindir şeklinde oyuklar meydana getirir. 1-2 cm
çapındaki kökleri kopararak dalların ve neticede ocakların kurumasına sebeb olur. Üreticiler
tarafından ''Kadı lokmasu'' veya ''Manas'' olarak da adlandırılan mayıs böceklerinin erginleri
nisan-mayı aylarında topraktan çıkarlar. Güneş battıktan sonra uçuşarak ağaçlar üzerine
konar, yaprak ve çiçeklerle beslenirler.

Fotoğraf 2.3: Mayıs böceği lavrası ve ergini

 Mücadelesi: Mücadele larvaların zararını önlemek için yapılır. Erginler
görüldükleri zaman toplanıp öldürülmelidir. Toprağın işlenmesi sırasında
görülen larvaların toplanıp imha edilmesi yoğunluğun düşmesine katkıda
bulunur. Larvalara karşı ilaçlı mücadele, sonbahar yağmurlarını müteakip hava
sıcaklığının uygun durumda olduğu eylül başından itibaren ekim ayı ortalarına
kadar yapılabilir. Bu devrede hem larvaların çoğu kolayca mücadele yapılacak
ikinci dönemdedir ve hem de toprak ilacın karıştırılması için uygun durumdadır.
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2.2.1.5. Dalkıran (xyleborus (Anisandrus) dispar fabr)

Dalkıran zararlısının dişileri 3–3,5 mm erkekleri 2 mm uzunluktadır. Yarım küre
görüşündeki erkekler açık kestane renklidir. Dişilerin rengi erkeklerden daha koyudur. Ergin
dişiler fındık dallarında galeriler (delikler) açarak zayıflamaya, kırılmaya ve yoğun
saldırılarda kurumaya sebep olurlar.

Larva Pupa Ergin

Xyleborus dispar - Dalkıran

Fotoğraf 2.4: Dalkıran lavrası, pupası ve ergini

 Mücadelesi: Dalkıran mücadelesi ergin dişilerin galeri açmalarını önlemek
gayesiyle yapılır. Bunun için de ergin böcek çıkışı döneminde dalları ilaçlı
bulundurmak ve mekaniksel yollarla zararlı yoğunluğunu azatmak
gerekmektedir. Dalkıran daha ziyade bakımsız, zayıf kalmış, budaması
yapılmamış, toprağı işlenmemiş ve gereği gibi gübrelenmemiş fındık
bahçelerinde zarar yapar.

Xyleborus dispar

Dalkıran-Ergin

Fotoğraf 2.5: Ergin dişilerin açtığı fındık dalında galeril (delik)

Kış boyunca bulaşık, delikli, kuru ve zayıf dallar kesilerek yakılmalıdır. Zira dalkıran
kesilip bahçede bırakılan dallarda daha iyi barınmaktadır. Ergin çıkışı genel olarak takriben
haziran ayının ikinci yarısında başlar. Bu dönemde ilaçlama yapılacak bahçelerde taze odun
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talaşlarının varlığı ile görülebilen yeni galeriler aranmalı ve tespit edilince ilaçlamaya
başlanmalıdır. Ayrıca kitlesel yakalama için kırmızı kanatlı yapışkan tuzaklar
kullanılmalıdır.

Fotoğraf 2.6: Kırmızı kanatlı yapışkan tuzaklar

2.2.1.6. Uç Kurutan (Obera Linearis L.)

Erginler 3–4 mm eninde, 11–16 mm boyunda, siyah renkli ve uzunca görünüşlüdür.
Larvaları mum sarısı renkte 20–25 mm uzunlukta olup bacakları yoktur. 1–2 yıllık genç
sürgünlerin özünde beslenen larvalar, uzunluğuna galeriler açarak sürgünlerin kurumalarına
sebep olurlar.

Fotoğraf 2.7: Uçkurutan ergini, larvası ve zararı

 Mücadelesi: Genç sürgünlerde kurumaların iyice belirdiği temmuz ortalarından
yaprak dökümüne kadar olan süre içinde kurumakta olan tüm uç sürgünler
kesilerek yakılmalıdır. Yoğunluk fazla ise ilaçlama yapılmalıdır.

İlaçlı mücadele, çıkan erginlerin yumurta bırakmalarının önlenmesini
amaçladığından ilaçlamaya mayıs ayı ortalarından sonra başlanabilir. Bu
zamandan itibaren ergin çıkışı izlenmeli ve çıkış başlayınca ilaçlama
yapılmalıdır. Fındık kurdu ilaçlaması yapılan yerlerde ayrıca uç kurutan
ilaçlamasına gerek yoktur.
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2.2.1.7. Fındık Gal Sineği (Mikomyia coryl Kieffer)

Erginleri yaklaşık 2 mm boyunda, kırmızı renkli ve narin yapılı sineklerdir. Antenler
her iki eşeyde de 14 parçalı olmasına karşın segmentlerin seyrek dizilmesi nedeniyle erkeğin
anteni daha uzundur. Larvalar beyaz renkli 2,5–3 mm uzunluktadır.

Zararı yalnız larvalar yapar. Larvalar yaprakta damar boyunca, çotanakta yeşil zuruf
üzerinde ya da sürgünlerin uç kısımlarında galler oluşturarak zararlı olurlar. Larva çıkışından
sonra önce galler, sonra da galler arası kurumaya başlar. Fazla sayıda gal yaprağın tümünü
kurutup dökebilir. Meyvelerde ise döküm olmaz. Ancak meyve gallerin basıncı altında
gelişemez ve biçimsiz bir durum alarak zarara uğrar. Yine sürgün uç tomurcuklarında oluşan
galler sürgün gelişmesini engeller. Bu bakımdan sürgün ucu ve özellikle meyve galleri
yaprak gallerine oranla daha önemli olmaktadır.

 Mücadelesi: İlaçlamalar koruyucu olarak yapıldığında ilaçlanacak olan
bahçelerin bir yıl öncesinden tespit edilmesi gerekir. İlaçlı mücadeleye ergin
çıkışı ile birlikte, diğer bir deyimle o bahçedeki yeni fındık sürgünlerinin
çoğunluğu iki yaprakcıklı olduğu dönemde (sürgün dibindeki iki koruma
yaprakçığı dikkate alınmaz) başlanır. Yaklaşık mart ayı sonu nisan ayı başlarına
rastlayan ilk ilaçlamadan 20 gün sonra ikinci bir ilaçlama yapılır.

2.2.1.8. Fındık Yaprak Bitleri (Myzzzocallis coryli Goeze)

Yaprak biti kışı yumurta döneminde geçirir. Yumurtalar mart başından itibaren
açılmaya başlar ve 4-5 hafta kadar devam eder. Zararı, yaprak altında bitki öz suyunu
emerek beslenmesi ile olur. Beslenme ağacın zayıflamasına ve verimin düşmesine neden
olabilir. Bu zararlı aynı zamanda ballı madde salgılayarak fumajin (karaballık) oluşumuna da
neden olur. Ayrıca virüs hastalıklarının taşıyıcılığını da yapabilmektedir.

Fotoğraf 2.8: Fındık yaprak bitleri
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 Mücadelesi: Kışı dallarda yumurta döneminde geçirdiği için budama
yapılmalıdır. Fındıklığın çok sık olmamasına dikkat edilmelidir. Popülasyon
çok yoğun ise ilaçlama yapılmalıdır.

2.2.1.9. Virgül Kabuklu Biti (Lepidosaphes ulmi L.)

Ergin dişisinin kabuğu geniş virgül veya midye şeklindedir. Koyu kahverenkli ve 2,5–
3 mm uzunluktadır. Daha ziyade yüksek rakımlı fındık bahçelerinde zarar yapan virgül
kabuklu bitinin erginleri ve larvaları bitkinin öz suyunu emerek zayıflamasına,
yoğunluğunun fazlalaştığı yerlerde kurumalara sebep olurlar.

 Mücadelesi: Bulaşmanın az ve sınırlı olduğu bahçelerde bulaşık dallar
yumurtanın açılmasından önce kesilip bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

İlaçlı mücadele zararlının kışlayan yumurtalarına karşı şubat-mart aylarında ve
tomurcuklar patlamadan önce yapılır.

Tomurcukların patlamasından sonra yapılacak ilaçlamalar fındık yapraklarında
yanmalar yapabileceğinden ilaçlamada geç kalınmamalıdır. İlaçlamada başarı
bulaşık dal ve sürgünlerin ilaçlı su ile iyice ıslatılmasına bağlıdır. O nedenle
bulaşık kısımların iyice ıslatılmasına özen gösterilmelidir. Yumurtadan çıkan
larvalara karşı mayıs ayında ve çıkışın % 70-80’i bulduğu dönemde
yapılabilecek yaz ilaçlaması zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır. Fazla soğuk
rüzgârlı veya don olma ihtimali olan günlerin kışlık yağışların yakıcı etkisini
artırdığı göz önüne alınarak böyle zamanlarda ilaçlama yapılmamalıdır.

2.2.1.10. Fındıkta Kahverengi Koşnil

Ergin dişinin kabuğu başlangıçta esmer kahverengi olup sonraları açık kahverengiye
dönüşür. Yumuşak ve yarım küre biçiminde olan kabuğu boyu 3–4 mm, yüksekliği ise 1,5–2
mm’dir. Larvalar başlangıçta açık sarı sonraları kahverengi olurlar.

Kahverengi koşnilin larva ve erginleri yaprak ve sürgülerde emgi yaparak beslenirler.
Ayrıca çıkardıkları tatlı madde ile karaballık (fumajin) oluşumuna neden olurlar. Böylece
bitkilerin zayıflamasına, yoğun bulaşmalarda kurumalara ve neticede verimin azalmasına
sebep olurlar.

Fotoğraf 2.9: Fındık koşnili ve yumurtası
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 Mücadelesi: Zararlının yoğunluğunun az olduğu bahçelerde bulaşık sürgün ve
dallar kesilerek bahçeden uzaklaştırılmalıdır. İlaçlı mücadele zararlının hareketli
birinci dönemlerinde oluşan genç larvalarına karşı yapılır. Bu amaçla yumurta
açılımının tamamlanmasına yakın haziran ayı sonlarında ilaçlama yapılır.
Zararlının yoğunluğunun çok fazla olmadığı yerlerde ilaçlamaya gerek yoktur.

2.2.1.11. Fındık Kokarcası

Erginleri 11–14 mm boyunda yeşil-kahverengi, alttan koyu yeşil veya kırmızı renkli
ve çürük yumurta kokulu bir böcektir. Fındık ürününün dökülmesine ve şekilsiz olmasına
sebep olurlar.

Fotoğraf 2.10: Ergin fındık kokarcası

 Mücadelesi: Nimf çıkışının çok yoğun olduğu dönemlerde ilaçla mücadele
yapılmalıdır.

Fotoğraf 2.11: Fındık yeşil kokarcasının meyvede yapmış olduğu lekeli iç zararı

2.2.1.12. Kır Tırtılı (Lymantria dispar L)

Ergin dişiler sarımtırak beyaz renkte olup kanatları üzerinde açık kahverenkli lekeler
bulunur. Kışı yumurta hâlinde geçirirler. Mayıs ayı başında yumurtalardan larva çıkışı
başlar.
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Larvalar bitki yapraklarını yemek suretiyle zarar yaparlar. Temmuz ayı başlarında
ağaçların gövdesi üzerinde pupa olurlar. Pupa süresi 10–15 gündür. Dişi kelebekler
yumurtalarını ağaç gövdesi ve taş gibi yerlerin üzerine yapışık olarak bırakırlar.

Fotoğraf 2.12: Kır tırtılı yumurtası, larvası ve fındıkta yapmış olduğu zarar

 Mücadelesi: Bahçe kenarlarındaki yaşlı ağaçların kabukları üzerine bırakılan
yumurta paketleri bulunarak ezilmeli, yazın yapışkan kuşaklarla yakalanan
larvaları imha edilmelidir. Mayıs ayında larva çıkışı ile birlikte ilaçlama
yapılmalıdır.

2.2.2. Fındık Hastalıkları

 Fındık bakteriyel yanıklığı (xanthomonas coryline dowson):

Bu hastalık tomurcuk, yaprak, dal, gövde ve arada sırada zuruf ve meyve üzerinde
zarar yapar. Köklerde nadiren zarar yaptığı görülür. Yapraklar üzerinde oluşturduğu lekeler
yuvarlak veya gayri muntazam bir şekildedir. Bu lekelerin çapları 1-2 mm civarındadır. Yeni
oluşan lekeler donuk, sarımtırak yeşil renkte olup zamanla kırmızımtırak-kahverengiye
dönüşür. Bakterinin esas belirtisi kabukla odun tabakası arasındadır. Hasta dalların
epidermisi kesilerek kaldırıldığında iç kısımlarındaki dokuların küçük lekeler şeklinde
kırmızımtrak-kahverengiye dönüştüğü görülür.

Bakteri bitkiden bitkiye yağmur, rüzgâr ve budama aletleriyle geçer. Hasta
kısımlardan yağmurla yıkanan bakteri daha alt kısımlara bulaştığı gibi yağmur damlacığı
basıncıyla sıçrayarak rüzgârlarla çevreye yayılır.

Budama sırasında hasta ve sağlam bitkiler beraber budandığından bitkiden bitkiye
taşındığı gibi bahçeden bahçeye rahatça taşınabilmektedir.
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Fotoğraf 2.13: Fındıkta bakteriyel yanıklık hastalığı

 Mücadelesi: Bu güne kadar bakteriyel yanıklığa karşı pratik, kesin ve
etkili bir mücadele yöntemi bulunamamıştır. Buna karşın bakteriden zarar
görmüş dallar ve sürgünler kesilip derhal yakılmalı ve budama yapılırken
budama aletleri % 95'lik metil alkol ile dezenfekte edilmelidir.

 Dal kanseri hastalığı:

Hastalığa neden olan etmen Nectria galligena Bres. adlı bir fungustur. Genellikle
tomurcuk izleri, genç sürgünlerin etrafındaki çatlaklar, don, dolu, böcek veya diğer hastalık
etmenlerinden dolayı oluşan çatlaklardan giren hastalık etmeni kabuk dokusunda enine ve
boyuna ilerleyerek bu kısımlardaki hücreleri öldürerek küçük elips şeklinde kahverengi
kanser yaraları meydana getirir. Daha sonra bu alanın merkezi çöker ve siyahlaşır. Bu durum
hastalığın en tipik belirtisidir.

Fotoğraf 2.14: Fındıkta dal kanseri hastalığı
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 Mücadelesi: Hastalığın oluştuğu ince dallar, alt kısımlarındaki sağlıklı
dokulardan kesilmelidir. Daha yaşlı dallarda veya gövdede ise hastalık
dalı kuşatmadan kanserli doku sağlıklı dokuya kadar düzgünce oyulup
temizlenmelidir.

 Fındık mozaik virüsü hastalığı:

Hastalığa Elma Mozaik Virüsü (ApMV) neden olmaktadır. Hastalıklı ocaklarda
herhangi bir belirti görülmeyeceği gibi bazen de belirtiler tek bir dalda ortaya
çıkabilmektedir. Özellikle yaşlı yapraklarda klorotik halkalı lekeler, bant şeklinde veya
çizgiler hâlinde sararmalar görülebilir.

Fotoğraf 2.15: Fındık mozaik virüs hastalığı

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yoğun bulaşıklı dallar kesilmeli, yaprak biti
ve diğer emici böceklerin bahçede bulunması engellenmeli, yabancıot kontrolü yapılmalıdır.

2.3. Gübreleme

Dikimden itibaren fındık fidanlarının sağlıklı olarak gelişebilmesi, iyi taçlanma
gösterebilmesi ve verime yattıktan sonra da kaliteli ürün verebilmesi için fındık
yetiştiriciliğinde gübreleme büyük önem taşımaktadır.

2.3.1. Gübrelemenin Esasları

Fındık kökleri ile her yıl topraktan devamlı besin maddesi almaktadır. Zamanla
toprakta besin maddelerinin tükenmesi ile gelişim bozuklukları ve üründe azalmalar
meydana gelir. Toprakta noksan olan besin maddelerinin tekrar toprağa verilmesi işlemine
gübreleme, bu amaçla kullanılan materyale de gübre denilmektedir. Gübrelemeden
beklenilen faydanın sağlanması, toprakta hangi besin maddesinin noksan olduğunun ve
noksanlık derecesinin belirlenmesi ile mümkündür.
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Gerek yeni dikim yapılacak gerekse de verim çağında olan bahçelerde fındığın normal
bir gelişme gösterebilmesi için ihtiyacı olan besin maddelerinin belirlenmesinde mutlaka
toprak ve yaprak analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bahçelere analiz yapılmadan gübre
verildiğinde birçok sakıncalar ortaya çıkmaktadır. Bu sakıncalar şunlardır:

 Gereğinden fazla gübre kullanılabilir. Bu durumda hem ekonomik yönden çiftçi
zarara uğrar hem de fazla miktarda verilen gübreden dolayı fındıkta gelişim
bozuklukları olur. Ayrıca fazla verilen besin maddesi diğer elementlerin bitki
tarafından alımını da engelleyeceğinden gübrelemeden beklenilen fayda
sağlanamaz.

 Fındığın ihtiyacı olan miktardan daha az gübre kullanılabilir. Bu durumda
istenilen ürün alınamaz.

Kullanılacak gübrenin miktarı kadar gübrenin çeşidi, uygulama zamanı ve yöntemi de
önemlidir. Toprak yapısına göre yanlış cinste gübre kullanıldığında toprağın fiziksel
yapısında bozulmalar meydana gelir. Örneğin; asit karekterli bir toprağa asit karekterli gübre
verildiğinde toprak daha da asitleşir.

2.3.2. Yeni Dikim Fındık Bahçelerinde Gübreleme

Arazi ve toprak hazırlığı yapıldıktan sonra dikilen fındık fidanlarının sağlıklı olarak
gelişebilmesi ve verim yıllarında da bol ve kaliteli ürün verebilmesi için dikimden önce
temel gübrelemenin yapılması gereklidir. Temel gübrelemenin de alınan toprak örneklerinde
yapılacak analizler doğrultusunda olması zorunludur.

Toprağı organik maddece zenginleştirmek amacıyla dekara 3-5 ton çiftlik gübresi ve
toprak analiz sonuçlarına göre tavsiye edilen miktarlardaki kireç, fidan çukurları açılmadan
önce bütün arazi yüzeyine homojen olarak dağıtılmalı ve derince çapalanmalıdır. Ayrıca
temel gübreleme olarak dikimden önce fidan çukurlarına tavsiye edilen çeşit ve
miktarlardaki fosforlu ve potasyumlu gübreler karıştırılarak verilmelidir.

Dikimden önce yapılan bu temel gübrelemeden sonra birinci yıldan itibaren 5. yıla
kadar her yıl fidan başına 40 g azotlu gübrenin yarısı mart ayı başında; diğer yarısı da mayıs
sonu haziran başında olmak üzere fidanların etrafına muntazam bir şekilde verilmeli ve
çapalanmalıdır. Bu şekilde ilk 5 yılda yapılan gübreleme ile fındık fidanlarında istenilen
özellikte yıllık sürgün gelişmesi sağlanabilmektedir.

2.3.3. Verim Çağında Fındık Bahçelerinin Gübrelenmesi

Fındığın normal gelişebilmesi ve bol ürün verebilmesi topraktan aldığı besin
maddeleri ile mümkün olmaktadır. Bu besin maddelerinden en önemlileri ise azot, fosfor,
potasyum ve kalsiyumdur. Diğer besin maddeleri de fındık için çok önemli olmasına rağmen
bunlar önceki besin maddeleri kadar önemli değildir.
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Önemli besin maddelerinin noksanlık ve fazlalıklarında fındıkta görülen gelişim
bozuklukları, noksanlığında verilmesi gereken gübreler ve uygulama yöntemleri bir bütünlük
içinde ele alınmıştır.

 Azotlu gübreleme:

Azot fındığın vegetatif gelişmesi ile direkt ilgilidir; noksanlığında ocağın gelişmesi
zayıflar, sürgünlerin büyümesi gecikir, sürgünler kısa ve ince olup sürgün gelişmesi
vaktinden önce durur. Yaprak ve meyve gözleri az olur, yaprak normalden küçük olup
sarımsı-yeşil renk alır. Yapraklara elle dokunulduğunda sert bir his verir.

 Azot noksanlığı; önce yaşlı yapraklarda sararma şeklinde kendini
gösterir. Noksanlık ilerledikçe diğer yapraklar da sararmaya başlar ve
vaktinden önce dökülür. Karanfillerin çok azı meyve bağlar. Meyveler
fazla büyümez, küçük kalır ve dökülürler. Meyve zurufları kısa ve kıvrık
uçlu olup açık yeşil renklidir.

 Azot fazlalığında; ocakların gelişmesi çok kuvvetlidir. Sürgünlerin
boyları uzun ve sağlıklı bir görünüşte, yapraklar büyük ve koyu yeşil
renklidir. Buna karşılık dokuları yumşak ve fazla suludur. Sürgünler
yeterince pişkinleşemezler. Bu da gerek kış soğuklarından ve gerekse
hastalık ve zararlılardan fındıkların kısa sürede etkilenmesine sebep olur.
Ürün fazla olmasına rağmen meyveler küçüktür. Meyvelerin kabukları
kalınlaşır, iç meyvenin protein oranı artarken yağ oranı azalır. Dolayısıyla
meyve kalitesi de düşer.

 Fosforlu gübreleme:

 Fosfor noksanlığında; fındık bitkisinin gelişmesinde genel bir durgunluk
olur, sürgün gelişmesi gecikir, sürgünler kısa ve ince olur. Fosfor
noksanlığı önce yaşlı yapraklarda görülür. Yapraklar önce koyu yeşil
olmasına rağmen sonra yer yer morluklar görülür ve yaprakların alt yüzü
boyunca kırmızılıklara rastlanır. Aşırı noksanlıkta morluklar bronzlaşır ve
yapraklar dökülür. Yapraklar normal büyüklüğünü alamaz ve küçük kalır.
Fındık mahsüle geç yatar, meyveler küçük kalır ve meyve olumu gecikir.
Meyve dökümleri görülür, zuruflar kıvrık kenarlı ve kısa kalır.

 Fosfor fazlalığında; toprakta bulunan azot, potasyum, demir ve
aliminyum gibi önemli bitki besin maddelerinin alınması engellenir.
Dolayısıyla bu besin maddelerinin noksanlıklarında meydana gelen
arazlar ortaya çıkar.

 Potaslı gübreleme:

 Potasyum noksanlığında; sürgünler erken gelişmeye başlamasına
karşılık gelişme yavaştır. Sürgün boyları kısa ve ince kalır. Potasyum
noksanlığı önce yaşlı yapraklarda yaprağın küçük kalması şeklinde
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kendisini gösterir. Daha sonra yaprakların kenarlarında kavrulma
meydana gelir ve genelde yaprak renkleri açık yeşile döner. Ayrıca
yapraklarda kıvrılma görülür. Meyveler küçük kalır ve boş meyve oranı
artar. Zuruflar kavruk ve zuruf uçları kıvrıktır. Bitki dondan ve
hastalıklardan daha fazla zarar görür.

 Diğer besin maddeleri ve uygulama yöntemleri:

Fındığın gelişmesi için ihtiyacı olan besin maddeleri sadece azot, fosfor ve potasyum
olmayıp genel fonksiyonları ve yaptıkları işlem bakımından bunlar kadar önemli olan Ca,
Mg, Fe, Mn. Zn, Cu, B gibi besin maddelerini de kapsamaktadır. Bu besin maddelerinin
noksanlığı fındıkta son yıllarda yapraklarda sararma ve deformasyonlar, meyve dökümleri ve
boş fındık oluşumunun artması şeklinde yer yer görülmeye başlamıştır. Yapılan yaprak
analizlerine göre noksanlığı saptanan bu elementlerin uygulanması fındığın gelişmesi ve
verimi üzerine olumlu etki yapacaktır.

2.3.4. Verim Çağındaki Fındık Bahçelerinde Kireçleme

Toprakta kireç noksanlığının fındıkta meydana getireceği zararlar diğer besin
maddelerinin alınamaması ve toprak yapısının özelliği ile direkt ilgisi olup yaprakların
vaktinden önce sararmaları, tepe sürgünlerinde kurumalar, zayıf kök teşekkülü ve azot,
fosfor, potasyum noksanlığında görülen arazların meydana gelmesi şeklindedir.

Asit, toprakların kireçlenmesi ile toprakların fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikleri
düzeltilir. Toprağın havalanması, ısınma ve su tutma özellikleri de düzeltilmiş olur. Toprakta
mikroorganizma faaliyetleri artar, bazı besin maddelerinin ayrışması ve bazılarının da
topakta tutularak yıkanıp gitmesine engel olur. Özellikle asit karekterli olan toprak bünyesini
de fındığın gelişmesi için istediği normal pH derecesine yükseltir.

Fındık bahçelerinin toprak analizleri sonucuna göre kirece ihtiyacı olup olmadığı ve
ne kadar kireç verilmesi gerektiği tespit edilir.

2.3.5. Verim Çağındaki Fındık Bahçelerinde Çiftlik Gübresi Uygulanması

Toprağa verilecek çiftlik gübresi ve benzeri organik gübreler toprağın verimliliğinin
artmasına, toprakta besin maddelerinin tutulmasına, su tutma kapasitesinin ve katyon
değişim kapasitesinin yükselmesine, toprağın havalanma ve işlenmesine, toprağın erken tava
gelmesine ve agregat teşekkülüne olumlu etki yapmaktadır.

Çiftlik gübresinin özelliğini kazanabilmesi dolayısıyla toprak ve fındık bitkisi üzerine
olumlu etki gösterebilmesi için 6 ay veya 1 yıl kadar ihtimar yapmış olması gereklidir.

Çiftlik gübresinin bulunamadığı durumlarda toprağa organik madde kazandırmanın
diğer bir yöntemi de yeşil gübrelemedir. Fındık bahçeleri için yeşil gübre bitkileri fiğ, yabani
bezelye ve yulaf gibi bitkiler olup bunlar sonbaharda meyilli arazilerde dal iz düşümlerdeki
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50–100 cm’lik halka şeklindeki banda, düz arazilerde ise tüm bahçeye ekilir, ilkbaharda
çiçeklenmeden önce biçilerek toprağa karıştırılır.

Bu uygulamaya toprağın organik maddesi az olan yerlerde birkaç yıl üst üste devam
edilmelidir. Ayrıca bahçelerdeki yaprak, mısır sapı vb. maddelerden elde edilecek çürüntüler
de toprak verimliliğini artırmak için kullanılabilir. Bu artıkların çürümeleri yani yarayışlı
hâle geçmeleri çiftlik gübresinde olduğu gibi bazı işlemlerin yapılmasını gerektirir. Çürüntü
elde edildikten sonra fındık dal iz düşümlerine saçılarak toprağa 5-10 cm derinlikte
karıştırılmalıdır.

GÜBRELER UYGULAMA ZAMANI UYGULAMA YÖNTEMİ

AZOT

Tavsiye edilen miktarın
yarısı martta, kalanı ise
mayıs sonunda
verilmelidir.

Dal uçları altındaki 30–40 cm
genişliğindeki banda serpilip 5–10 cm
toprak derinliğine karıştırılır.

FOSFOR
3 yılda bir defa kasım-
şubat ayları arasındaki
dönemde verilir.

Dal uçları altında 16–32 adet 15–25 cm
derinliğindeki çukurlara eşit olarak
konularak üzeri toprakla kapatılır.

POTASYUM
2–3 yılda bir defa kasım-
şubat ayları arasındaki
dönemde verilir.

Dal uçları altında 16–32 adet 15–25 cm
derinliğindeki çukurlara eşit olarak
konularak üzeri toprakla kapatılır.
Fosforlu gübre ile birlikte verilebilir.

KİREÇ
3–5 yılda bir defa kasım-
aralık ayları arasındaki
dönemde verilir.

Dal uçları altındaki 40–50 cm’lik bant
şeklindeki halkaya muntazam serpilip
toprak 5–10 cm derinliğinde çapalanır.

AHIR
GÜBRESİ

3–4 yılda bir defa kasım-
mart ayları arasındaki
dönemde verilir.

Ocak dal altlarındaki 50 cm’lik banda
saçılıp 5–10 cm toprağa karıştırılır.

MİKRO
ELEMENTLER

M.g, Fe, B. vb.
Yapraktan: Mayıs
temmuz ayları arasında
15–20 gün ara ile 2–3
defa verilir.

Topraktan:
Yapraklanmadan önce bir
defa verilir.

Düşük konsantrasyonlardaki
solüsyonların (% 0,1–1) yapraklarda kuru
yer kalmayıncaya kadar püskürtülmesi ile
yapılır. Dal uçları altındaki 30 cm
genişlik 10 cm derinlikte bant hâlindeki
halkaya muntazam olarak dağıtılarak
toprakla kapatılır.

Tablo 2.1: Verim çağındaki fındık bahçelerine verilecek gübreler ve uygulama yöntemleri
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2.4. Budama ve Destek Sağlama

2.4.1. Budama Tekniği

Dikimde fidanlara şekil kazandırılması ile başlayan budama, fındıkta ekonomik
verimlilik çağının sonuna kadar yıllık sürgün gelişiminin sağlanması, verimin artırılması ve
ekonomik ömrün uzatılmasında olumlu sonuçlar sağlayan en önemli kültürel
uygulamalardan bir tanesidir.

Budama ile:

 Dikimde fidanlara şekil kazandırılmış ve bu şeklin muhafazası sağlanmış olur.

 Her yıl çok sayıda uzun sürgünler oluşturularak bol ve kaliteli ürün alınması
sağlanır.

 Aşırı büyüme gösteren dalların birbirine girmesi önlenerek bakım, tarımsal
savaş ve hasat işlemlerinin daha kolay yapılması sağlanır.

 Hastalıklı, yaşlı, kuru, karacakart ve ocak içlerine yönelen dal ve dalcıkların
çıkarılması ile ocakların yayvan bir taç kazanması sağlanmış olur.

 Ocaklar arası mesafenin en az 4.5 m en fazla 6 m olmasını sağlamak için
gerektiğinde ocakların çıkartılması ve ocaktaki ana dal sayısının 6-8'e
indirilmesi ile güneşlenme, havalanma ve bitki besin maddelerinden en iyi
şekilde istifade etmesi sağlanmış olur.

 Fındıklık içersinden yabancı ağaçların çıkarılması ile gölgelenmeden meydana
gelecek verim düşmesi önlenmiş olur.

 Kök sürgünü verme eğilimi fazla olan fındıkta her yıl kök sürgün temizliği
yapılmak suretiyle bunların besin maddelerini sömürmeleri önlenmiş olur.

2.4.2. Budama Zamanı

Genel olarak fındıkta budama zamanı sonbahar aylarıdır. Fındıkta budamaya
vegetasyonun durduğu ve büyük oranda yaprakların döküldüğü dönem dikkate alınarak
başlanmalıdır.
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Fotoğraf 2.16: Sonbaharda budama işlemi

2.4.3. Budamada Kullanılan Aletler

 Budama testeresi: Ana ve yan dalların kesilmesinde kullanılır. Budamada
kullanılan testerenin çeliği sert, ince, derin dişli ve keskin olmalıdır. Ayrıca
fazla enli ve uzun olmamalıdır.

Fotoğraf 2.17: Budama testeresi

 Budama makası: Yıllık sürgünler ile ince dalcıkların kesilmesinde kullanılır.
Makasın keskin olması gereklidir.

 Çepin: Bir tarafı keskin diğer tarafı çatal şeklinde olan çepinler kök sürgün
temizliğinde kullanılır.

Fındık üreticisinin büyük bir çoğunluğu bu aletleri tanımadıkları gibi budama işlerinde
yörelere göre ismi değişmekle birlikte ''Girebi'' kullanmaktadırlar. Bu aletle dip sürgün
temizliği, ana dal ve yan dalların kesimleri yapılmaktadır. Girebi ile yapılan budamada
kesim yerleri yüksek olduğu gibi kesim yerlerinde yarılmalar meydana gelmektedir. Yarılan
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bu kesim yerleri de haşerelere yataklık teşkil etmektedir. Arzu edilmeyen bu durum
nedeniyle budama işlemi testere, makas ve çepinle yapılmalıdır.

Fotoğraf 2.18: Girebi

2.4.4. Terbiye Sistemine Göre Şekil Kazandırılmış Fındık Bahçelerinde Budama
Tekniği

İlk beş yılda verilen terbiye sistemine göre şekil kazanan fidanlar, verim çağına girer
ve bu verimlilik 12. yaştan sonra azami seviyeye ulaşır. Bu yüksek verimlilik genel olarak
20–25 yaşlarına kadar devam eder. Bu verim döneminde her yılın sonbaharında kurumuş,
kırılmış, yaralanmış, hastalıklı, birbiri içersine giren dallar ile obur sürgünler ve verilen
şeklin dışına taşan yıllık sürgünler budama makası ile kesilir. 20–25 yaştan sonra yan dallar
üzerindeki dalcıklar sıklaşır ve yıllık sürgün uzunluğu da kısalarak verimde düşme başlar.

İşte verimin düşmeye başladığı fizyolojik dengenin bozulduğu bu dönemde yıllık
sürgün miktar ve uzunluğunu artırmak için mümkün olduğu kadar verilen şekle bağlı kalmak
kaydı ile 10 cm'den kısa yıllık sürgünler ve yan dallar üzerindeki dalcıklarda seyreltme
yapılır. Dal içlerine ve tacın dışına taşan uzun sürgünler kısaltılarak vegetatif ve generatif
gelişmeye hız kazandırılır. Dolayısıyle bozulan fizyolojik denge yeniden kurulacak şekilde
yıllık budama işlemleri ağırlaştırılarak uygulanır.

2.4.5. Terbiye Sistemine Göre Şekil Kazandırılmamış Halk Bahçelerinde
Budama Tekniği

Üretici bahçeleri tekniğe uygun dikim ve terbiye sistemine göre kurulmamış
olduğundan gelişigüzel dallanma göstermektedir. Bu tür bahçelerde budama uygulaması da
yapılmadığından her yıl düzenli olarak verim de alınamamaktadır.

Üretici bahçeleri:

 Çok dikilmiş ve yaşlanmıştır.
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 Ocaktaki ana dal sayısı istenilen sayıdan çok fazladır.

 Dikimde ana dallar arasında bırakılan mesafe çok dar tutulduğundan bir
noktadan dallanma göstermekte, kökleri birbiri içinde gelişmekte, yüksekten
dallanmakta ve dallar iç içe girmiş bulunmaktadır.

 Ocak içleri kapalı olup havalanma ve güneşlenme yeterli değildir.

 Ocaktaki ana dalların gelişmesi düzensiz ve dallar arasında yaş farkı
bulunmakta olup hasat sırasında dalların birbirine sürtünmesinden dal ve
dalcıklar kırılmakta, mahsul gözleri de dökülmektedir.

 Fizyolojik denge bozulmuş, özellikle güneş görmeyen kısımlarda kısa, cılız ve
birbiri içersine gelişme gösteren sıhhatsiz dallanma görülmektedir.

 Hastalıklı, kuru, yaşlı dallar ile dip sürgünlerinin kesimi yüksek yapılmakta, ana
kökler üzerinde bırakılan kök sürgünleri ile yıllardır üretime devam
edildiğinden kökler kütükleşmiş ve fonksiyonunu yerine getiremez duruma
gelmiştir.

Bu tür bahçelerde budamaya geçmeden önce ocaklar arsındaki aralık ve mesafeyi
genişletmek amacıyla aralardan ocak çıkarılarak işe başlanmalıdır. Ocaktaki ana dal
sayısının 6-8'e indirilmesi hedef alınmalı ve ocak içlerini açacak şekilde yanlara gelişme
gösteren dallar bırakılmak suretiyle yaşlanmış, kurumaya yüz tutmuş hastalıklı dallar ve
üstüste gelişme gösteren dallardan bir tanesi budama testeresi ile dipten kesilmeli ve kesim
yerlerine aşı macunu sürülmelidir.

Ocak boşluklarında kök sürgünleri geliştirilerek ocağın boş kalan kısımları
doldurulmaya çalışılır, geri kalan kök sürgünleri ana kökleri yaralamadan çepin ile dikkatlice
temizlenir.

Ocakta bırakılan ana dallar tek tek elden geçirilerek budama makası ile iç içe girmiş,
hastalıklı, kurumuş ve yaralanmış dal ve dalcıklar tırnak bırakılmadan kesilir. Ocak içlerine
gelişen obur sürgünler alınır, yanlara fazla taşan sürgünlerde tepe vurması yapılır. Yan
dallarda almaşıklı, uzun ve kuvvetli gelişen sürgünler bırakılır. Kısa gelişen sürgünler
kesilerek seyreltme yapılır. Böylece gübreleme ile birlikte bozulan fizyolojik dengenin
kurulmasına çalışılır.

Köklerde kütükleşme, ana dalların büyük çoğunluğunda karacakarta kaçma, sürgün
gelişmesinde zayıflama ve dallarda çıplaklaşma varsa bu tür bahçelerin bozulan fizyolojik
dengesini budama ve gübreleme ile sağlamak çok güçtür. Bu nedenle bu bahçelerin
sökülerek 1–2 yıl dinlendirildikten sonra yenilenmesi gerekmektedir.

2.4.6. Kök Sürgün Temizliği

Fındığın kök sürgünü verme temayülü çok fazladır. Ana dalların kökleri üzerinde her
yıl bol miktarda gelişme gösterirler. Gelişen bu kök sürgünleri ocağın besin maddesine ortak
olmakta, dalların sıklaşmasına sebep olmakta, havalanma ve güneşlenmeyi engellemektedir.
Bu nedenlerle üretim süresi boyunca dikilen ana dal sayısı sabit tutularak gelişen kök
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sürgünleri sonbaharda ve mayıs sonu haziran başında olmak üzere yılda en az iki kez çepin
ile temizlenmelidir. Ancak üretim süresi boyunca kurumuş, kırılmış, hastalıklı ve yaşlanmış
dalların çıkarılması durumunda boşalan dal istikametinde büyüyen kök sürgünlerinden bir
tanesi bırakılır ve geliştirilir. Böylece ocak içersinde boşalan dalların yeri doldurulmuş olur.

2.5. Yardımcı Kültürel İşlemler

Fındık yetiştiriciliğinde budama, gübreleme ve mücade uygulamaları yanında özellikle
eski dikim bahçelerde alınması gereken birtakım kültürel önlemler vardır. Bunların başında
çapalama, yabancı ot kontrolü, fındık ocaklarının arasında yetiştirilen meyve ağaçları,
kızılağaç ve diğer ağaçların kesilmesi gelmektedir.

Fotoğraf 2.19: Böğürtlen

Yeni dikilmiş olan fındık fidanlarının besin maddesi ve suyuna ortak olmasını
önlemek ve fidanların sağlıklı gelişmesini sağlamak için verim çağına kadar her yıl fidan
çukurlarında sık sık ot temizliği yapılmalıdır.

Diken ve yabancı otlar mayıs ayı başı ve haziran ayı sonlarında yılda en az iki kez
olmak üzere giribe veya tırpan ile temizlenmelidir. Bu şekilde yapılacak olan uygulamalar ile
bahçe içersinde yetişen bitkilerin fındığın besin maddesi ve suyuna ortak olması önlenmiş
olur.

Ayrıca büyük bir çoğunluğu % 40 meylin üzerinde olan fındık bahçelerinde yapılan
uygun çapalama ile erozyona engel olunmakta ve fındık köklerinin kesilmesine de meydan
verilmemektedir. Erezyon tehlikesi olmayan yerlerde sürüm yapılabilir.

Fındık bahçesi içersinde yetiştirilen meyve ağaçları, kızılağaç ve diğer yabancı ağaçlar
fındık bitkisine gölge yaparak güneşlenmesini önlemektedir. Ayrıca besin maddesine ortak
olmakta, gölgede yetişen fındığın yıllık sürgün gelişmesi cılız olmakta ve meyve tutum oranı
da düşmektedir. Bu nedenle sonbaharda bahçe içerisinde yetişen bütün yabancı ağaçlar
kesilerek bahçeden uzaklaştırılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Fındık bahçesine gidiniz.  Kontrolleri zamanında yapınız.

 Ağaçları dikkatlice inceleyiniz.  İncelemeyi yaparken dikkatli olunuz.

 Fındık kurdu olup olmadığını
belirleyiniz (Gerektiğinde uzman
kuruluşlardan yardım alınız.).

 Doğru teşhis yapınız.

 Öncelikle kültürel mücadele yapınız.

 İlaçlamaya başlamadan önce bahçedeki
zarar yoğunluğunu saptayınız.

 Fındık kurdu ile mücadeleye uygun ilacı
hazırlayınız.

Fotoğraf 2.20: Ergin fındık kurdu

 İlaçlamaya bahçedeki erkenci çeşitlerin
yarıdan fazlası mercimek büyüklüğüne
(3–4 mm) yaklaşınca başlayınız.

 İlaç karışımları hazırlanırken ilaç
karışım tablolarını dikkate alınız.

 Uygun tarım koruma ilaçları
kullanılarak zamanında, eksiksiz ve
aksatılmadan mücadeleyi sürdürünüz.

 En iyi etkiyi sağlamak için ilaçların
kullanım zamanına, dozuna dikkat
ediniz.

 İlaçlama aletlerinin bakımını,
temizliğini, kalibrasyon ayarını iyi
yapınız.

 İlaçlama zamanını ayarlayınız.

 Önerilen zamanlarda ilaçlama yapınız.

 Nisan sonuna kadar ilaçlama yapmaya
çalışınız.

 İlaçlama yapınız.

 İlaçlama yaparken sağlık kurallarına
uymaya dikkat ediniz.

 Rüzgârsız ve yağışsız havalarda
ilaçlama yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda fındık
bahçesinde fındık kurdu ile mücadele uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Fındık bahçesine gittiniz mi?

2. Fındık bahçesini düzenli aralıklarla kontrol ettiniz mi?

3. Ağaçları dikkatlice incelediniz mi?

4. Fındık kurdunu doğru teşhis ettiniz mi?

5. Teşhisinize uygun ilacı seçtiniz mi?

6. İlacı kurallara uygun olarak hazırladınız mı?

7. İlaçlamayı zamanında ve tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

8. İlaçlama yaparken sağlık kurallarına uydunuz mu?

9. Hava koşullarını dikkate aldınız mı?

DEĞERLENDİRME

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi fındıkta görülen hastalıklardan biri değildir?
A) Fındık bakteriyel yanıklığı
B) Dal kanseri hastalığı
C) Fındık mozaik virüsü hastalığı
D) Kahverengi çiçek yanıklığı

2. Erginleri 6–9 mm boyunda, kirli sarı veya kül renginde hortumlu bir böcek olan zararlı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fındık kurdu
B) Fındık filiz güvesi
C) Fındık kozalak akarı
D) Dalkıran

3. Fındık dallarında galeriler (delikler) açarak zayıflamaya, kırılmaya ve yoğun
saldırılarda kurumaya sebep olan zararlı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mayıs böceği
B) Dalkıran
C) Uç kurutan
D) Fındık kokarcası

4. Larva ve erginleri yaprak ve sürgülerde emgi yaparak beslenen, bitkilerin
zayıflamasına, yoğun bulaşmalarda kurumalara ve neticede verimin azalmasına sebep
olan zararlı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kahverengi koşnil
B) Kır tırtıIı
C) Virgül kabuklu biti
D) Yaprak bitleri

5. Aşağıdakilerin hangisinde verim çağındaki fındık bahçelerinde azotlu gübreleme
uygulama zamanı doğru olarak verilmiştir?
A) 3 yılda bir defa kasım-şubat ayları arasındaki dönemde verilir.
B) 4 yılda bir defa temmuz-ağustos ayları arasındaki dönemde verilir.
C) Tavsiye edilen miktarın yarısı martta kalanı ise mayıs ayı sonunda verilir.
D) 3–5 yılda bir defa kasım-aralık ayları arasındaki dönemde verilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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6. Fındık bahçelerinde budama zamanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) İlkbahar
B) Yaz
C) Sonbahar
D) Kış

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Tekniğine uygun olarak fındık hasadını yapabileceksiniz.

 Fındık bahçelerinde hasat zamanından önce bahçelerde yapılması gereken işler
nelerdir? Araştırınız.

 Hasat sırasında nelere dikkat edilmelidir? Araştırınız.

 Fındık depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Araştırınız.

 Araştırmalarınız sonunda edindiğiniz bilgileri rapor hâline getirerek bu bilgileri
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. HASAT İŞLEMLERİ

3.1. Hasat Zamanı

Hasada başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temizlik yapılmalıdır. Bölgenin
yağışlı olması ve buna bağlı olarak da yabancı ot ve dikenlerin bol ve hızlı gelişme
göstermesi fındık hasadını güçleştirdiği gibi yere düşen fındığın kaybolmasına sebep
olmaktadır. Onun için hasattan en az 5–10 gün önce bahçenin giribe adı verilen aletle
temizliğinin iyice yapılması gerekmektedir.

Fındık çeşitlerinin hepsi aynı zamanda hasat olumuna gelmemektedir. Bazı çeşitler
erken bazı çeşitler de daha geç olgunlaşmaktadır. Fındık bahçelerinin karışık çeşitlerden
kurulu bulunması, çeşitlerin de ayrı ayrı hasat olumuna gelmesi demektir.

Bu durumda toplanması için en uygun zaman, bahçedeki hâkim fındık çeşidinin
olgunlaştığında hasadın yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Fındıkların hasat olgunluğuna
geldiği bazı özelliklere bakılarak anlaşılmaktadır.

Bu özellikler ise şunlardır;

 Zurufların iyice sararıp kızarması,

 Fındık tanelerinin zuruf içersinde oynamaya başlaması,

 Sert meyve kabuğunun 3/4 nispetinde kızarması ve için kendine has sertlik ve
tadını alması,

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan dalların sallandığı zaman mevcut
meyvelerin 3/4`ünün daldan dökülmesi fındığın hasat olgunluğuna ulaştığını
gösterir.

Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda bazı olumsuzluklar meydana
gelmektedir.

Bu olumsuzluklar şöyle sıralanabilir:

 Tam hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklar kurutulduktan sonra
dıştaki sert meyve kabuklarının renkleri donuk kalır.

 İç iyice kabuğu doldurmaz, buruşuk iç oranı artar ve randıman düşük olur.

 Fındık çeşitleri kendine has sertlik, lezzet ve tada ulaşmadan hasat edilirse
meyve kalitesi düşer. Bu fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir ve
kolay bozulur.

Karadeniz fındık bölgesinde yetiştirilen çeşitlerin hasat zamanı yıllara göre
değişmekle beraber sahil kolda 1–10 ağustos, orta kolda 10-20 ağustos ve yüksek kolda 20
ağustostan sonradır.

3.2. Hasadın Yapılması

Fındığın en iyi hasat edilme şekli silkme suretiyle yerden toplanması ise de bölgede bu
tür hasada imkân verecek bahçeler çok azdır. Bu hasat şeklinde fındıklar, tam hasat
olgunluğunda toplandığından randıman ve kalite iyi olduğu gibi dal ve dalcıklar gelecek
yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklar da zarar görmemiş olur.

Fotoğraf 3.1: Fındığın elle hasat edilmesi
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Bölgede daha çok uygulanan hasat şekli daldan el ile toplanmaktır. Bu hasat şeklinde
dikkat edilecek olan en önemli hususlar şunlardır:

 Dallar birbirine sürtünmemelidir.

 Çotanakların dala birleştiği yerden tek tek koparılması gerekir.

 Gelecek yılın mahsulünü oluşturacak olan dal, dalcık ve tomurcukların
dökülmemesi için sıyırma şeklinde toplama yapılmaması gerekir.

 Hasadı yapılan dal dikkatlice yerine bırakılmalıdır.

 Ayrıca bahçe içerisinde bulunan fındık çeşitleri birbirine karıştırılmadan ayrı
ayrı toplanmalıdır.

Hasatta 5–7 kg’lık ve bele bağlanan sepetler kullanılmaktadır. Bir kişi ortalama
günde75–100 kg zuruflu fındık toplayabilmektedir. Toplanan bu zuruflu fındığın yaklaşık
1/3 nispetinde değirmenlik kuru fındık elde edilmektedir.

Fotoğraf 3.2: Sepette hasat edilmiş fındık

Fotoğraf 3.3: Bazı yerlerde hasat makinelerinin kullanımı
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3.3. Pazara Hazırlama

Sepetlere toplanan fındıklar yörelere göre harar, selek ve hey adı verilen 30–40 kg’lık
sepetler ile veya çuvallara doldurmak suretiyle sırtta ve ulaşım araçları ile harman yerlerine
taşınırlar.

Bölgede harman yerleri, genellikle düz, hafif meyilli çayırlık ve sert toprak olan
yerlerdir. Harman yerlerinin hafif bir meyil verilerek betondan yapılması bölgenin iklim
koşulları da dikkate alınırsa en uygun olanıdır.

Harman yerine getirilen fındıklar 3–5 gün yığın hâlinde bekletilir. Daha sonra tırmık
ile harman alanına 10–15 cm kalınlıkta bir tabaka hâlinde serilir. Güneşli havalarda tahta
kürek veya tırmık ile hergün karıştırılarak 3–5 gün kurutulur.

Fotoğraf 3.4: Harman yerine getirilen fındıklar

Belli bir miktar kuruyan bu fındıklar patoz denilen fındık ayıklama makinesine
verilmek süretiyle zuruflardan ayrılır.
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Fotoğraf 3.5: Zurufların elle çıkarılması

Ayıklanan bu fındıklar toprak harmanlarda bez, beton harmanlarda ise bez
kullanmadan 2–4 cm kalınlıkta serilir. Güneşli havalarda hergün 2–3 defa tırmık ile
karıştırılarak kurumaları sağlanır. Bu şekilde 3–4 gün kuruyan fındıklar vantilatörden
geçirilmek suretiyle toz, toprak, zuruf parçaları ve boşlarından ayrılırlar.

Fotoğraf 3.6: Kurutulan fındıkların tırmıkla karıştırılması
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Bu şekilde temizlenen fındıklar tekrar harman yerine serilerek içlerinde bulunan taş,
toprak gibi sert ve yabancı cisimler alınır. Kırık, kurt delikli fındıklar ile karışan diğer fındık
içlerinden seçilir, çuvallara doldurur ve ağızları dikilerek pazara götürülmek üzere hazırlanır.

Harmanlama işlemi genellikle 15 ağustosta başlayıp eylül ayının sonlarına kadar
devam eder. Harmanlama sırasında fındığın iyice kurumasına ve nem oranının kabuklu
fındıkta % 12, iç fındıkta % 6'yı geçmemesine dikkat edilmelidir.

Fotoğraf 3.7: Fındıkların seçilmesi

3.4. Depolama

Hasat edildikten sonra kurutularak nem durumu muhafaza şartlarına uygun hâle
getirilen fındığın depolanması önemlidir.

Özellikle ihracatçı kişi ve kuruluşlar bakımından önemli olan depolamada, bazı
noktalara dikkat etmek gereklidir. Depo olarak kullanılacak olan yer serin, kuru ve
havalanabilir nitelikte olmalıdır. Bu şartlarda fındık en fazla 1 yıl özelliği bozulmadan
muhafaza edilebilir. 1 yıldan daha uzun bir süre muhafaza için ısının 2–4.5oC’de ve nisbi
rutubetin % 55–60 arasında olması gerekir. Isının yükselmesi acılaşmaya, nisbi nem oranının
artması da küflenmeye yol açmaktadır.

Hasat olumundan önce toplanmış, iyi kurutulmamış ve fazla nemli fındıkların
muhafazası oldukça güç olup bu gibi fındıklarda küflenme, acılaşma ve kızışma olur.
Fındıkta % 55–70 oranında bulunan yağlar depolanması sırasında değişikliğe uğrayarak
oleik asit (% 75–80), palmitik asit (% 15–20) ve az miktardada stearik asit gibi serbest yağ
asitleri meydana gelir ve fındığı acılaştırır. Yine insan ve hayvan sağlığı için zararlı olan
alfatoxini oluşturan aspergillus ve penicillium cinsine bağlı mantar türleri fındıkta önemli bir
tür olup erken toplama, olumsuz harmanlama ve uygun olmayan depolama koşullarından
kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları Öneriler

 Hasat zamanını belirleyiniz.

 Hasada başlamadan önce fındık
bahçesinde genel bir temizlik yapınız.

 Zurufların iyice sararıp kızarmış
olmasına dikkat ediniz.

 Fındık taneleri zuruf içerisinde
oynamaya başlamış mı dikkat ediniz.

 Dalların sallandığı zaman mevcut
meyvelerin 3/4`ünün daldan dökülüp
dökülmediğine dikkat ediniz.

 Hasat yöntemini belirleyiniz.

 Fındıkları elle dikkatlice koparınız.

 Hasatta 5-7 kg’lık ve bele bağlanan
sepetler kullanınız.

 Hasat yapınız.

 Fındık toplarken dalların birbirine
sürtünmemesine dikkat ediniz.

 Çotanakları dala birleştiği yerden tek tek
koparınız.

 Hasadı yapılan dalı dikkatlice yerine
bırakınız.

 Sıyırma şeklinde toplama yapmayınız.

 Bahçe içerisinde bulunan fındık
çeşitlerini birbirine karıştırmadan ayrı
ayrı toplayınız.

 Toplanan ürünü 30–40 kg’lık sepetler
veya çuvallara doldurarak harman yerine
taşıyınız.

 Ürünü kurutunuz.

 Fındığı tırmık ile harman alanına 10–15
cm kalınlıkta bir tabaka hâlinde seriniz.

 Fındığı tahta kürek veya tırmık ile
hergün karıştırarak 3–5 gün kurutunuz.

 Küflenme ve bozulmaların olmaması
için ürünü sık sık karıştırınız.

 Kurutulan ürünü ayıklama makinesine
veriniz.

 Fındığın zuruflardan iyice ayrılmasını
sağlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Ayıklanan fındıkları seriniz.

 Serim kalınlığının 2–4 cm kalınlıkta
olmasına dikkat ediniz.

 Ürünü 3–4 gün güneşte kurutunuz.

 Hergün 2–3 defa tırmık ile karıştırarak
fındığın kurumasını sağlayınız.

 Kuruyan fındıkları vantilatörden
geçirerek toz, toprak, zuruf
parçalarından ve boşlarından ayırınız.

 Kırık, kurt delikli vb. fındıkları ayırınız.

 Temizlenen fındıkları çuvallara
doldurunuz.

 Depolama yapınız.

 Deponun serin, kuru ve havalanabilir
olmasına dikkat ediniz.

 Uzun süreli depolamalarda 2–4.5oC’de
ve nisbi rutubetin % 55–60 arasında
olmasına dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda fındık hasat etme
uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Hasat zamanını belirlediniz mi?

2. Hasat başlamadan önce bahçeyi temizlediniz mi?

3. Hasat yöntemini belirlediniz mi?

4. Hasat yaptınız mı?

5. Ağaca zarar vermemeye dikkat ettiniz mi?

6. Ürünü kuruttunuz mu?

7. Tırmık ile karıştırdınız mı?

8. Kurutulan ürünü ayıklama makinesine verdiniz mi?

9. Ayıklanan fındıkları yeniden serdiniz mi?

10. Kurutulan fındıkları çuvallara doldurdunuz mu?

11. Depolama yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
cevaplayarak değerlendiriniz.

1. Fındıkların hasat olgunluğuna geldiği bazı özelliklere bakılarak anlaşılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?
A) Zurufların iyice sararıp kızarması
B) Fındık tanelerinin zuruf içersinde oynamaya başlaması
C) İçin kendine has yumuşaklık ve tadını alması
D) Dalların sallandığı zaman mevcut meyvelerin 3/4`ünün daldan dökülmesi

2. Fındık hasadı hangi ayda yapılmaktadır?
A) Temmuz
B) Ağustos
C) Eylül
D) Mayıs

3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde harmanlama zamanı doğru olarak verilmiştir?
A) 15 ağustosta başlayıp eylül sonlarına kadar devam eder.
B) 15 Temmuzda başlayıp ağustos sonlarına kadar devam eder.
C) 15 Eylülde başlayıp ekim sonlarına kadar devam eder.
D) 15 Haziranda başlayıp temmuz sonlarına kadar devam eder.

4. Harmanlama sırasında fındığın iyice kurumasına ve nem oranının kabuklu fındıkta %
kaç, iç fındıkta % kaç olması beklenir?
A) Kabuklu fındıkta % 12, iç fındıkta % 6
B) Kabuklu fındıkta % 24, iç fındıkta % 8
C) Kabuklu fındıkta % 18, iç fındıkta % 4
D) Kabuklu fındıkta % 32, iç fındıkta % 12

5. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz?
A) Depo olarak kullanılacak olan yer soğuk, nemli ve havalanabilir nitelikte

olmalıdır.
B) Bir süre muhafaza için ısının 2–4.5oC’de ve nisbi rutubetin % 55–60 arasında

olması gerekir.
C) Fındıkta % 55–70 oranında bulunan yağlar yanlış depolanma sırasında

değişikliğe uğrar.
D) Depolarda ısının yükselmesi acılaşmaya, nisbi nem oranının artması da

küflenmeye yol açmaktadır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki sorular doğru ve yanlış olarak hazırlanmıştır. Verilen ifadeye göre

doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. ( ) Fındık çift evcikli bir bitki olup erkek ve dişi çiçekleri ayrı bitki üzerinde fakat
aynı yerlerde bulunmaktadır.

2. ( ) Gelişmiş olan zuruf yeşil renkli olup hasat olumunda tabandan itibaren sarımtırak
kırmızı renk alır.

3. ( ) Fındık eylül ayından itibaren çiçek açmaya başlamakta ve çeşitlere göre
değişmekle beraber çiçeklenme kasım ayı ortalarına kadar devam etmektedir.

4. ( ) Ülkemizde yetiştirilen fındık çeşitleri meyve şekil ve özelliklerine göre üç grupta
toplanır.

5. ( ) Mincane fındığı; daha çok Trabzon yöresinde yetiştirilen iri ve gösterişli bir fındık
çeşididir.

6. ( ) Cavcava fındığı; çok lezzetli olan bu çeşidin kabuğu koyu kırmızı - kahverengidir.

7. ( ) Yuvarlak badem fındığı; taze olarak tüketilen iri, kalın kabuklu, turfanda ve çok
lezzetli bir fındık çeşidi olup daha ziyade İzmit civarında yetiştirilmektedir.

8. ( ) Fındığın iyi bir gelişme göstermesi ve bol ürün vermesi nemli, mutedil iklim
bölgelerinde olmaktadır.

9. ( ) Fındık saçak köke sahip bir kültür bitkisi olduğundan kökleri fazla derine gitmeyip
özellikle meyilli arazilerde 80 cm toprak derinliğine ulaşabilmektedir.

10. ( ) Fındık ağacının kök ya da kök boğazı kısmından çıkan istenmeyen sürgünlere dip
sürgünü denir.

11. ( ) Fındıkta genel olarak çelikle çoğaltma başarısı yüksektir.

12. ( ) Bahçe içersinde yer verilecek tozlayıcı çeşitlerin de ana çeşidin meyve şekil ve
iriliğinde olmasına, ayrıca kalitesinin de iyi olmasına özen gösterilmelidir.

13. ( ) Kışı sert geçen yörelerde ve dikime geç kalınması hâlinde yaz mevsiminde de
dikim yapılabilir.

14. ( ) Ocak dikim sisteminde dikim çukurları dikimden en az bir ay önce 120 cm çap ve
60 cm derinlikte açılmalıdır.

15. ( ) Ülkemizde Karadeniz kıyılarındaki fındık bahçeleri, iklim çok yağışlı olduğu için
genellikle sulanmaz.

16. ( ) Azot noksanlığında ocağın gelişmesi zayıflar, sürgünlerin büyümesi gecikir,
sürgünler kısa ve ince olup sürgün gelişmesi vaktinden önce durur.

17. ( ) Çiftlik gübresinin bulunamadığı durumlarda toprağa organik madde
kazandırmanın diğer bir yöntemi de yeşil gübrelemedir.

18. ( ) Bir tarafı keskin, diğer tarafı çatal şeklinde olan çepinler kök sürgün temizliğinde
kullanılır.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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19. ( ) Fındık bahçelerinde, diken ve yabancı otlar eylül ayı başı ve kasım ayı sonlarında
yılda en az iki kez olmak üzere girinti veya tırpan ile temizlenmelidir.

20. ( ) Belli bir miktar kuruyan fındıklar, patoz denilen fındık ayıklama
makinesine verilerek çotanaklarından ayrılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız doğru ise bir
sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 D
3 B
4 A
5 B
6 D
7 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 A
3 B
4 A
5 C
6 C

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 C
2 B
3 A
4 A
5 A

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Y 11 Y
2 D 12 D
3 Y 13 Y
4 D 14 D
5 Y 15 D
6 Y 16 D
7 Y 17 D
8 D 18 D
9 D 19 Y

10 D 20 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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