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NARIN İKLİM İSTEKLERİ  

• İklim bakımından seçici olmayan ve deniz 

seviyesinden 1000 m yüksekliğe kadar hemen 

hemen her yerde yetişebilir.  

• Nar sıcak ve kurak iklim meyvesidir.  

• Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlı 

geçen Akdeniz ikliminde iyi yetişir. 

• Bitki genellikle -10 oC’ye kadar dayanır. 

• Geç çiçek açtıklarından ilkbahar donlarından 

zarar görmezler.  



NARDA GÜNEŞ YANIKLIĞI 

• Olgunluk zamanında 
özellikle koyu renkli 
nar meyvelerinde gün 
boyu aşırı ışıklanma 
nedeniyle meyvenin 
güneşe bakan kabuk 
yüzeyi yanmaktadır.  
 



Yanmış bölge tamamen 
siyah bir renk almakta ve 
zamanla bu bölge 
üzerinde küçük çatlaklar 
oluşmaktadır. Meyve 
çatlamasının en büyük 
nedenlerinden biri olan 
güneş yanıklığının 
önlenmesi için meyveler 
olgunluk öncesi aşamada 
güneşe bakan yüzeyleri 
kağıt ile kapatılmakta 
veya torbaya 
alınmaktadır.   



NARIN TOPRAK İSTEKLERİ  

• Nar çok çakıllı kumlu topraklardan killi 

topraklara kadar hemen hemen her tip değişik 

toprakta yetişebilir.  

• Alkalin ve asidik toprak şartlarına uyabilir. 

• Tuzluluğa orta derecede dayanıklıdır (< 6 

mS/cm). 

• Bazı meyvelerin aksine aşırı toprak nemine 

dayanabilmektedir.  



 

• Narda optimal gelişme, kuru ve sıcak hava 

koşullarına karşılık derin, geçirgen nemli ve serin 

topraklarda görülmektedir.  

• Genç nar bahçelerinde ilk yıllar derin toprak 

işleme aletleriyle iki yönlü sürüm yapılır.  

• Daha sonraki yıllarda iş genişliği dar olan bahçe 

traktörleriyle ve diskli tırmık, rotovatör, kazayağı 

gibi toprağı yüzlek işleyen aletlerle sürüm 

yapılabilir. 

• Yabani ot kontrolünde istenirse ot öldürücü 

ilaçlar da kullanılabilir. 

 



NARIN GÜBRELENMESİ 

• Organik gübrelerin narların gelişme, verim ve 

kalitesine katkıları çok yüksektir. 

• Sonbahar-kış aylarında 2-3 ton iyi yanmış ahır 

gübresi/da dozunda bütün bahçeyi kaplayacak 

şekilde verilmeli ve çapalanarak toprağa 

karıştırılmalıdır.  

• Ayrıca nar bahçelerinde yeşil gübre bitkileri 

olarak fiğ veya bakla ekilerek çiçeklenme 

döneminde sürülüp toprağa karıştırılır. 



• Azot nar için oldukça önemlidir. Sürgün gelişimi 

ve meyve büyümesi için azotlu gübre kullanımı 

şarttır.  

• İlk yıllarda ağaç başına 50 - 100 g saf azot   

(250 -500 g AS) verilmesi faydalıdır.   

• Fosforlu gübreler ise narın çiçeklenme, meyve 

tutumu ve kök gelişmesiyle ilgilidir.  

• Narların fosfor ihtiyacı tam verim çağında    

100-200 g P2O5 (250-500 g TSP)’dir. 

• Potasyumlu gübre olarak ağaç başına 150-300 

g PS uygulanabilir. 



 

 

NARIN SULANMASI 

• Narlar sıcak ve kuru hava şartlarının yanı sıra, 
nemli ve serin toprak şartları isterler. 

• Kaliteli ve bol ürün elde etmek ve meyvelerin 
çatlamasını önlemek için 10-15 gün arayla 
düzenli sulamanın yapılması gerekir. 

• Narlar genellikle tava ve karık, mini spring ve 
damla sulama yöntemleri ile sulanmaktadır. 

• Damlama sulama ve mini spring sulamalar 
narlar için en uygun yöntemlerdir.  

•  Sulamalar az az ve sık sık yapılmalıdır. 

 



Düzensiz Sulamalar ve Olgunluk Dönemindeki Aşırı Sulamalar 
Sonucunda Narda Görülen Meyve Çatlamaları 



Meyvelerin son 
olgunlaşma 
döneminde, 
hasattan     
10-15 gün 
önce 
sulamaya son 
verilmelidir. 
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