
AHUDUDUNUN 

TOPRAK İSTEKLERİ  

VE GÜBRELENMESİ  

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN 
 

 

 



AHUDUDU 
 

• Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. 

• Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari 
amaçla yetiştirilmektedir. 

• Taze tüketildikleri gibi konserve, reçel, 
marmelat, meyve suyu, pasta sanayii ve likör 
yapımında kullanılmaktadır.  

• Aynı zamanda bol miktarda C vitamini ihtiva 
ettiklerinden tedavi edici özelliğe de sahiptir. 

• Ahududu şoklamaya elverişli olduğu için iyi 
muhafaza edilerek dış ülkelere ihracatı 
mümkündür.  

• Özellikle aile işletmeciliği ve iş gücünün 
değerlendirilmesi açısından gelecek için ümit 
vericidir.  





Ahududu yetiştiriciliği niçin orman içi 
köylerine tavsiye edilmektedir? 

• Toprak ve iklim koşulları ahududu yetiştiriciliği 
için daha uygundur. 

• Bu bölgelerdeki araziler daha küçük parçalar 
halindedir. Makineli tarım daha azdır. 

• Orman arazilerinin meyilli oluşu nedeniyle 
toprak kaymalarına karşı iyi bir bitkidir. 

• Aile tipi tarıma uygundur. 

• Karlı bir tarım koludur. Orman tahribatının 
önlenmesi açısından çok önemlidir. 

• Yapılan gözlem ve çalışmalarda en iyi 
yetiştiricilik 800-1500 m rakımda olmaktadır. 



İKLİM İSTEKLERİ 

   Ahududu yetiştiriciliği için 
en uygun bölgeler, yazları 
serin ve hasat zamanı 
yağmur olmayan 
yerlerdir. 

   Yazları sıcak, kurak ve 
rüzgarlı olan yerlerde 
büyüme geriler, meyveler 
küçük ve çok çekirdekli 
olur.  

   Çok sıcak bölgelerde 
yetiştiricilik 
yapılmamalıdır. 



İKLİM İSTEKLERİ 

  * Hasattan önceki çok şiddetli sıcaklar 
meyvelerin olgunlaşmadan 
yumuşamasına neden olur. 

  * En iyi yetiştiricilik yıllık yağış 
ortalaması 750-800 mm olan bölgelerde 
yapılabilmektedir. 

   * Ahududu bitkisi -25 °C'ye kadar 
dayanabilmektedir. 



TOPRAK İSTEKLERİ 
• Toprak bakımından çok seçici değildir. 

• Ancak uygun topraklarda yetiştirildiği 
takdirde, daha yüksek verim alınır.  

• En uygun topraklar; organik maddece 
zengin, su tutma kapasitesi yüksek ve iyi 
direne olabilen topraklardır.  

• Çok hafif, ağır ve kötü direne olan 
topraklardan kaçınılmalıdır. 

• Hafif asidik (pH 6-7) topraklar tercih 
edilmelidir. 



TOPRAK İSTEKLERİ 
• Toprak derinliği 120-180 cm olmalıdır.  

• Aksi halde kökler derine inemez ve toprak 
neminden istifade edemezler.  

• Ahududu bahçesi kurulurken kuzey 
yamaçlar tercih edilmelidir.  

• Güney yamaçlar ilkbahar donları 
yönünden tehlikelidir. 

• İlkbahardan hasat zamanına kadar ot 
mücadelesi amacıyla toprak işlemesine 
sık aralıklarla devam edilir. 



AHUDUDUNUN YETİŞTİRİLMESİ 

• Ahududunun tam olgunluğuna erişebilmesi için 

bol güneş ışığı ve suya ihtiyacı vardır.  

• Kuş dışkısı ile yayılan tohumlarla ahududular 

bahçelerde sık sık yabani ot olarak baş 

gösterirler. 

• Ahududuların yetiştirilmesine normalde kışın dip 

sürgünlerden başlanır.  

• Bu sürgünler 1 m aralıklarla verimli topraklara 

dikilmelidir.  

• Dikimden önce organik gübreler verilerek toprak 

derince işlenir. 



      * Toprak hazırlığı yapılırken fosforlu ve 

potasyumlu gübrenin tamamı ile azotlu gübrenin 

üçte biri verilerek derin sürüm yapılır. 

      * Azotlu gübrenin geri kalan kısmı ikiye bölünüp, 

birincisi ilkbaharda çapa ile, ikincisi ise 

çiçeklenmeden sonra verilmelidir. 

      * Toprağı organik maddece zenginleştirmek için 

dekara 3-4 ton çiftlik gübresi verilmelidir. 



Gübreleme 

   * Toprağın su tutma kapasitesinin yükseltilmesi, 
fiziksel yapısının ıslahı ve bitki besinlerince 
zenginleştirilmesi için toprağa çiftlik gübresi ile 
ticari gübreler verilir.  

   * Azotlu gübrelere çok dikkat edilmelidir. Çünkü 
azotun fazlası meyveyi yumuşatarak pazar değerini 
düşürür.  

   * Uygun dozda verilen azot, fosfor ve potasyumlu 
gübreler meyve rengi, kokusu ve lezzeti üzerinde 
olumlu etki yapar. 

   * Yüksek verim alabilmek için en uygun şekil, ocak 
usulü veya banta gübrelemedir.  

   * Her yıl ocak başına 2-3 kg çiftlik gübresi 
verilmelidir. 

   * Gübre çeşit ve miktarları toprak analiz sonuçlarına 
göre tespit edilirse daha uygun olur. 



 Sulama 
   * Ahududu meyvesinden iyi verim alabilmek için 

sulama önemli faktörlerden biridir.  

   * Özellikle hasat zamanı daha fazla sulama gerekir.  

   * Sulama karık veya yağmurlama şeklinde yapılır.  

   * Ancak hasat döneminde yağmurlamadan 
kaçınılmalıdır. 

   * Orman içi bölgelerde yağışlar daha fazla 
olduğundan ve yazı serin geçtiğinden sulama 
ihtiyacı en aza düşer veya hiç yapılmaz. 

   * Ahududu yetiştiriciliği, tekniğine uygun şekilde 
yapıldığında    1 dekardan 1000-2500 kg meyve 
alınabilir.  

 * Ancak ülkemizde bu miktar dekara ortalama 600-
800 kg arasındadır. 



TEŞEKKÜR EDERİM 


