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Eriğin İklim İstekleri  

 Soğuk ılıman, ılıman, sıcak ılıman ve hatta kış 

dinlenme süreleri kısa olanları yarı tropik iklime 

sahip bölgelerde de yetişmektedir.  

 Mevcut erik türleri içerisinde değişik iklim şartlarına 

iyi uyum sağlayabilenler can erikleridir.  

 Avrupa erikleri ise kışı nispeten soğuk geçen, 

soğuk ılıman iklim meyvesidir.  

 Bazı çeşitlerin çiçek tomurcukları elmalardan 

önemli derecede az, bazılarınınki ise elmalar kadar 

dayanıklıdır. 



Eriğin İklim İstekleri  

 Japon erikleri kışı soğuk geçmeyen bölgelerde 

daha iyi sonuç verirler.  

 Aynı türün çeşitleri arasında da soğuklara 

dayanıklılık bakımından farklılıklar 

bulunmaktadır.  

 Bazı Amerikan erik çeşitleri, mesela siyah erik 

(Pyrus nigra) soğuğa karşı çok dayanıklıdır.  

 Bazı erikler kış dinlenme döneminde -35 oC, 

hatta -40 oC’ye dayanabilmektedirler.  



• İlkbaharda havaların ısınmasıyla soğuğa olan 

dayanıklılık azalmaya başlar. Çiçeklenme 

döneminde duyarlılık iyice artar.  

• İlkbaharda önce can erikleri, sonra Japon erikleri 

(Pyrus salicina), en sonra da Avrupa erikleri (Pyrus 

domestica) çiçek açar.  

• Can erikleri (Pyrus cerasifera) ile Avrupa erikleri 

erken çiçeklendiklerinden kış ve ilkbahar 

donlarından zarar görme riskleri daha fazladır.  

• Ülkemizde erik yetiştirilen yöreler dikkate 

alındığında ilkbahar donları kış donlarından daha 

zararlıdır.  

Eriğin İklim İstekleri  



• Eriklerde taç yapraklarının ucu görünen kapalı 
tomurcuklar -3.1 ile -1.1 oC’ye ve açmış çiçekler ise     
-2.2 ile -0.6 oC’ye dayanmaktadırlar.  

• Genç meyve devresi soğuğa karşı en duyarlı devredir. 
Bu meyveler ancak -1.1 ile -0.6 oC’ye 
dayanabilmektedir. 

• Japon grubu ve can grubu erikler Avrupa grubu 
eriklere göre 3-4 hafta erken çiçek açtıkları için sık sık 
ilkbahar geç donlarına maruz kalırlar.  

 

Eriğin İklim İstekleri  



• Erik yetiştiriciliği bakımından üzerinde durulması 
gereken diğer bir konu da kış dinlenmesi veya 
ağaçların soğuklanma ihtiyacıdır.  

• Genellikle Avrupa eriklerinin soğuklanma ihtiyacı 
Japon eriklerininkinden daha fazladır.  

• Avrupa erikleri 7.2 oC’nin altında 1000 saatten daha 
fazla bir süre soğuklanmaya ihtiyaç duyarlar.  

• Japon eriklerinde ise bu süre 600 saat kadardır.  

• Can eriklerinin soğuklanma süreleri ise Japon 
eriklerinin ki kadar veya ondan biraz azdır.  

• Soğuklanma süreleri kısa olan çeşitler kışı ılık geçen 
ve soğuk dönemi kısa olan yöreler için uygundur.  

Eriğin İklim İstekleri  



• Can eriklerde kış soğuklanma süresi toplam 600-800, 
Japon eriklerinde 700-1000, Avrupa eriklerinde ise 
800-1200 saat arasında değişmektedir. 

• Yurdumuzda Ankara şartlarında yapılan bir 
araştırmada Can eriğinin dinlenme süresi 1179, 
Köstendil eriğinin ki ise 1998 saat olarak belirlenmiştir.  

Eriğin İklim İstekleri  



• Ülkemizde Hatay, Adana, İçel, Antalya, Muğla, İzmir, 
Aydın ve Manisa gibi iller yeşil veya olgun turfanda 
Can eriği yetiştiriciliği bakımından önemlidir.  

• İlkbaharda çiçeklenme zamanında havaların sürekli 
yağışlı olması erik ağaçlarında meyve tutumunu 
olumsuz yönde etkiler.  

• Sürekli yağış, tozlayıcı böceklerin faaliyetlerini azaltır 
veya engeller. Yağmurun etkisiyle dişicik tepesi yıkanır 
ve burada bulunan çimlenmemiş çiçek tozları taşınır.  

• Mantari hastalıklar çoğalır. Monilia mantarı çiçek, genç 
meyve ve sürgünlere zarar verir.  

• Genç meyveler mantarın etkisiyle mumyalaşır ve ürün 
kalitesi düşer. 

Eriğin İklim İstekleri  



Eriğin Toprak İstekleri 

• Erikler toprak bakımından fazla seçici değildirler.  

• Can erikleri (Pyrus cerasifera) anaçlarına aşılı ağaçlar 
yüzeysel bir kök gelişimine sahiptirler.  

• Bunlar daha çok saçak kök meydana getirdiklerinden 
sığ topraklarda da yetişirler. Ancak yüzeye yakın sert 
ve geçirgen bir tabaka olmamalıdır.  

• Besin maddelerince zengin, geçirgen, orta derin veya 
derin, yeteri kadar nemli topraklarda iyi gelişirler.  

• Böyle topraklarda ağaçlar kuvvetli büyür, bol ürün verir 
ve uzun ömürlü olurlar.  

• Kumlu veya sığ topraklarda erik yetiştiriciliği yapılsa da 
ağaçlar az gelişir ve kısa ömürlü olurlar.  

• Bu tip topraklarda ağaçların su ve besin maddesi 
ihtiyaçları karşılanmalıdır.  



Eriğin Toprak İstekleri 

• Japon erikleri için en uygun topraklar humuslu, besin 
maddelerince zengin ve yeteri kadar nemli 
topraklardır.  

• Ağır tekstürlü (killi) topraklarda Avrupa erikleri, Japon 
eriklerine göre daha iyi sonuç verirler.  

• Avrupa erikleri Avrupa, ABD ve Kanada’da ağır ve 
nemli topraklarda yetiştirilmektedir.  

• Erikler geçirimsiz topraklarda badem, kayısı, kiraz ve 
şeftaliden daha iyi sonuç verirler.  

• Uygun toprak pH’sı 6.5-7’dir.  

• En iyisi erik bahçesi kurulmadan önce toprak analizleri 
yapılmalı ve ona göre uygun anaç çeşitleri seçilmelidir.  



Eriğin Toprak İstekleri 

• Can erikleri fakir, kuru ve kireçli toprakların 
değerlendirilmesinde kullanıldıkları gibi nemli 
topraklarda da iyi sonuç verirler. Şeftaliye göre kireçli 
topraklara daha iyi dayanırlar.  

• Erik ağaçları toprak istekleri bakımından orta 
derecede seçicidirler.  

• Saçak köklü olduklarından sığ topraklarda bile 
yetiştirilebilmektedirler.  

• Japon grubu erikler diğer erik çeşitlerine göre daha 
seçicidir.  

• Bu erikler derin, bitki besin maddelerince zengin 
topraklarda yetiştirilmelidirler.  

• İyi drene edilmemiş ağır topraklarda erikler diğer sert 
çekirdekli meyve türlerine göre daha iyi sonuç verirler. 



Eriğin Toprak İstekleri 

• Son yıllarda meyve bahçelerinde sıra aralarının 
sürülmesi yerine otlu bırakıldığı, sıra üzerindeki otların 
ise ağaçlarla bitki besin maddesi rekabetine 
girmemeleri için ya herbisitlerle yok edildiği ya da 
çapalanarak yok edildiği görülmektedir.  

• Bu şekilde bahçe toprağının sıkışması önlendiği gibi 
bahçede işçilerle alet ve ekipmanlar daha rahat 
çalışmakta, eğimli bahçelerde erozyonla toprak kaybı 
önlenmekte, ayrıca sürümlerin azaltılmasından dolayı 
mekanizasyon masrafları da azalmaktadır. 

• Eğer bahçede sürüm uygulaması tercih edilmişse bir 
sefer sonbahar, iki sefer de ilkbahar aylarında olmak 
üzere üç sefer sürüm yapılabilir.  

• Erikler yüzlek köklü oldukları için derin sürümden 
kaçınılmalıdır.  



Eriğin Toprak İstekleri 

• Yeni kurulan erik bahçelerinde hem fidanlar arasındaki 

alanları boş bırakmamak hem de gelir elde etmek 

amacıyla birkaç yıl ara ziraatı yapılabilir.  

• Ara  ziraatı genç erik fidanları veya ağaçlarının taç 

izdüşümleri arasında kalan kısmında yapılmalıdır. 

• Ağaçların tacı büyüdükçe ara ziraatı yapılan alan 

daralır.  

• Ara ziraat bitkileri olarak sebze, kavun, karpuz; toprak 

yapısı uygunsa patates ve çilek yetiştirilebilir.  

• Fazla su kullanan tahıllar ve kökleri derine inen yonca 

yetiştirilmesi önerilmez. 



Eriğin Toprak İstekleri 

• Erik ağaçlarından her yıl kaliteli ve yeterli ürün 
alınabilmesi için ağaçların dengeli beslenmesi, 
hastalık ve zararlılardan korunması gerekir.  

• Bu amaçla her yıl meyve bahçelerinde toprak işlemesi, 
sulama, gübreleme, budama, meyve seyreltmesi, 
hastalık ve zararlılarla mücadele gibi bakım işleri 
yapılmalıdır. 

• Toprak işlemesinin amacı toprağın kabartılması, 
havalandırılması, yabancı otların yok edilmesi, yağış 
sularının toprak içine daha iyi nüfuz etmesinin 
sağlanması, sulama ve yağışlarla oluşan kaymak 
tabakasının kırılması ve toprakta bulunan besin 
maddelerinden ağaçların daha iyi yararlanmalarının 
sağlanmasıdır. 



Eriğin Toprak İstekleri 

• Toprak işleme şekli, içinde bulunulan bölgenin iklim 
şartlarına göre değişir.  

• Yağışlı ve nispi nemi yüksek bölgelerde devamlı veya 
geçici örtülü sistem uygulanır. Devamlı örtülü sistemde 
arazi yüzeyi devamlı olarak örtü bitkisi ile kaplı olur.  

• Örtü bitkisi olarak genellikle kendiliğinden yetişen çayır 
otları kullanılır. Bu otlar zaman zaman biçilerek fazla 
büyümelerine ve tohum bırakmalarına izin verilmez.  

• Ağaçların iyi gelişmelerini sağlamak için ilk yıllarda 
gövde diplerindeki toprak çapalanır.  

• Örtü bitkisi ağaç diplerinin dışında kalan alanda 
yetiştirilir.  

• Ağaçlar yeterince büyüyünce her tarafta örtü bitkisi 
yetiştirilebilir.  



Eriğin Toprak İstekleri 

• Geçici örtülü işlemede örtü bitkileri sonbahar başında 
ekilir.  

• Toprak yüzeyi sonbahar ve kış boyunca örtülü kalır.  

• İlkbahar başında toprak tavlandığı zaman diskaro 
çekilerek ve toprak sürülerek örtü bitkisi toprağa 
gömülür.  

• Örtü bitkisi olarak bakla, fiğ, yonca, korunga gibi 
bitkiler yetiştirilir.  

 



Eriğin Toprak İstekleri 

• Kurak iklim şartlarının hüküm sürdüğü ülkemizde erik 
bahçelerinde sonbahar, ilkbahar başı, ilkbahar sonu 
ve yaz olmak üzere yılda dört kez toprak işlemesi 
yapılır. 

• Sonbaharda sürülen toprak kesekli bırakılır. Bunda 
amaç sonbahar yağışlarından daha iyi yararlanmaktır.  

• Diğer dönemlerde bahçe sürüldükten sonra diskaro 
veya tırmık çekilerek toprak yüzeyi düzlenir.  

• Yazın toprak işleme yerine daha ucuz olması 
bakımından otlar biçilebilir. Hem de böylece sulama 
sistemleri bozulmamış olur.  

• Anaç olarak can eriklerinin kullanıldığı bahçelerde 
toprağı derin sürmekten kaçınılmalıdır. Yüzlek köklü 
olduklarından derin sürümden zarar görerek 
gelişimleri engellenebilir. 



Eriğin Gübrelenmesi 

• Meyve ağaçları her yıl sürgün, yaprak, çiçek, 

meyve ve çeşitli organlarını geliştirmek için 

topraktan çok farklı besin maddelerini sömürürler.  

• Eğer bu besin maddeleri toprağa tekrar bir şekilde 

geri verilmezse toprak zayıflar ve fakirleşir.  

• Bu durum ağaçların gelişmesi ve verimi üzerine 

olumsuz etki yapar.  

• Bu nedenle bütün bitkilerin zaman zaman 

gübrelenmesi gerekir.  



Eriğin Gübrelenmesi 

• Verilecek gübre miktarı toprağın yapısına, işlenme 

durumuna, ağaçların yaşına, gelişme durumuna ve 

alınan ürün miktarına göre değişir.  

• En doğru yol yapılacak toprak ve yaprak analiz 

sonuçlarına (Tablo 1) göre uygun gübre çeşit ve 

miktarının uygulanmasıdır.  

• Bu konuda en azından toprak analizlerinin mutlaka 

yapılması gerekir.  



Tablo 1. Erik Yapraklarında Bazı Besin Elementlerinin 

Normal Sınırları 

Besin elementleri Normal sınırlar 

N    (%) 

P    (%) 

K    (%) 

Ca  (%) 

Mg (%) 

Fe   (ppm) 

Zn  (ppm) 

Mn (ppm) 

Cu  (ppm) 

B    (ppm) 

Mo (ppm) 

2.20-3.20 

0.18-0.35 

1.50-2.50 

1.20-2.50 

0.30-0.60 

100-250 

15-50 

25-100 

5-12 

30-60 

0.1-0.3 



Eriğin Gübrelenmesi 

• Erik bahçelerinde toprak analizi yaptırılarak 

gübreleme tavsiyelerinde bulunulmalıdır.  

• Bahçenin ilk tesisinden itibaren dekara 2-3 ton 

yanmış ahır gübresi 2-3 yılda bir düzenli olarak 

erken ilkbaharda toprağa verilip sürülerek 

karıştırılmalıdır.  

• Böylece toprağın besin maddesi artırıldığı gibi 

fiziksel özellikleri de düzeltilmiş olur.  



Eriğin Gübrelenmesi 

*  Erik bahçelerinde uygulanacak gübreleme, 

ağaçlardan 15 Temmuzdan Ağustos ayı başına 

kadar olan dönemde alınacak yaprak örnekleri ile, 

hasattan sonra alınacak toprak örneklerinin besin 

maddesi içerikleri yönünden yapılacak analizlerle 

elde edilecek sonuçlara göre yapılmalıdır.  

• Değişik verim dönemlerine göre elma bahçelerinde 

uygulanacak saf besin madde miktarları Tablo 2’de 

verilmiştir.  



Tablo 2. Erik Ağaçlarına Değişik Verim Dönemlerinde 

Uygulanacak Saf Besin Madde Miktarları (kg/da) 

 

Ürün verinceye kadar Orta seviyede ürün Çok yüksek seviyede 

ürün 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

4 3 5 9 5 14 16 9 25 



Eriğin Gübrelenmesi 

• Verim çağındaki bir erik bahçesine yılda  

• 9 kg N/da, (amonyum sülfat; 43 kg/da) 

• 9 kg P2O5/da (normal süper fosfat; 45 kg/da)  

• 10 kg K2O/da (potasyum sülfat; 20 kg/da) önerilmektedir.  

• Azotlu gübrenin yarısı çiçeklenmeden yaklaşık bir ay kadar 
önce geriye kalanı ise Mayıs-Haziran aylarında sulamayla 
birlikte verilmelidir.  

• Fosfor ve potasyumlu gübreler ise Kasım-Ocak ayları arasında 
uygun bir zamanda ağaçların taç izdüşüm çevresinde açılacak 
15-20 cm derinliğindeki çukurlara yanmış ahır gübresiyle birlikte 
verilip toprakla kapatılmalıdır.  

• Bahçelerin gübrelenmesinde ahır gübresi ve yeşil gübre bitkileri 
de kullanılabilir.  

• Genç ağaçlarda sürgün gelişimini teşvik etmek için azotlu 
gübrelemeye önem verilmelidir.  



Eriğin Gübrelenmesi 

• Japon erikleri daha fazla meyve bağladıklarından 

gübrelemeye önem verilmelidir.  

• Bu eriklerde sürgün oluşumunu teşvik etmek için 

asıl azotlu gübrelemeye ek olarak vejetasyon 

dönemi başında dekara 5 kg N, amonyum nitrat 

formunda verilmelidir.  

• Yani % 33 N içeren amonyum nitrat gübresinden 

dekara 15 kg kullanılmalıdır.  



Eriğin Gübrelenmesi 

• Çinko yetersizliğinde yapraklar küçülür, rozetleşir 

ve damarlar arasında sarılık meydana gelir.  

• Bunu önlemek için çiçek taç yaprakları tamamen 

dökülünce % 0.5-1’lik çinko sülfat çözeltisi ve 

bunun yarısı kadar kireç eklenerek ağaçlara 

püskürtülür. Gerekirse 4-6 hafta sonra bir 

uygulama daha yapılabilir. 



Eriğin Gübrelenmesi 

• Bakır noksanlığında erik ağaçlarında genç yaprakların renginde 
koyulaşma ve kıvrılma, yaşlı yapraklarda ise damarlar arasında 
nekrotik lekeler meydana gelir.  

• Bunun için ağaç başına 0.5 kg bakır sülfat izdüşüm toprağına 
sonbahar veya kışın uygulanır.  

• Bakır sülfat çözeltisi yapraktan da verilebilir. Yaprakları 
yakmaması için içerisine yarısı oranında kireç karıştırılmalıdır.  

• Erik ağaçlarında bor noksanlığında zamklanma meydana gelir.  

• Tomurcukların kabarması ile çiçeklenme arasındaki dönemde 
bor elementi ihtiyacı artar.  

• Bor çiçek tozlarının çimlenmesi üzerine olumlu etki yapar.  

• Bor noksanlığında toprağa boraks veya tetraborat verilir.  

• Bunlar suda kolay çözündüğünden püskürtülerek de 
uygulanabilir.  



Eriğin Sulanması 
• Ağaçların sağlıklı gelişmesi, yeterli ve kaliteli bir 

meyve vermeleri için su ihtiyaçlarının 

karşılanmaları gerekir.  

• Su, canlıların en önemli maddelerinden biridir.  

• Ağaçların hem vegetatif gelişmesi (sürgün, dal, 

yaprak, kök gelişmesi) hem de generatif gelişmesi 

(çiçek ve meyve gelişmesi) üzerine etki yapar.  

• Meyvelerin daha cazip, renkli ve kaliteli olmalarını 

sağlar.  

• Ağaçların ihtiyaç duyduğu su yağışlarla 

karşılanamadığı takdirde sulama yapılmalıdır.  



Eriğin Sulanması 

* Yıllık yağış miktarı 750 mm’yi geçen ve yaz 

aylarında da yağış alan bölgelerde erik ağaçları 

sulanmadan da yetiştirilebilir.  

*  Yağış bu miktardan daha düşükse yazın erik 

bahçeleri mutlaka sulanmalıdır.  

*  Bir büyüme mevsimi boyunca yapılması gereken 

sulama sayısı toprağın yapısına, derinliğine, 

transprasyon ve evaporasyonun şiddetine, yıllık 

yağış miktarına, bu yağışın yıl içerisindeki 

dağılışına ve ağaçların yaşına göre değişir.  

*  Yazın susuz kalan ağaçlarda meyveler küçük kalır 

ve yapraklar erken dökülür. 



Eriğin Sulanması 

  * Meyvelerin büyüme döneminde ağaçların susuz 
kalması meyve dökümünü artırır.  

    
• Meyve olgunlaşma dönemindeki fazla nem 

meyvelerde çatlaklara sebep olur.  
• Erik türleri arasında Can erikleri kurağa karşı en 

dayanıklı olanıdır.  
• Bununla beraber kaliteli meyve almak için yağışın 

yeterli olmadığı yerlerde sulama kaçınılmazdır.  
• Mayıs-Haziran ayından Ekim ayının ortalarına 

kadar 8-10 kez sulama yapılmalıdır. Sulama 
sistemi olarak karık, çanak, yağmurlama veya 
damla sulama sistemlerinden biri kullanılır.  

• En iyisi damla sulama sistemidir.  



Eriğin Sulanması 

• Erikler saçak köklü oldukları için yağış durumuna 

bağlı olarak 8-12 günde bir sulanmalıdırlar.  

• Sulamada son yıllarda damla sulama sistemi tercih 

edilmektedir.  

• Ayrıca mini yağmurlama, çanak, karık ve tava 

yöntemleri de tercih edilebilir.  

• Yetersiz sulama ağaç gelişiminin zayıflamasına ve 

ürün kalitesinin düşük olmasına neden olmaktadır.  

• Özellikle meyve büyüme döneminde düzenli 

sulama çok önemlidir.  



Brüksel lahanasında azot noksanlığı. Yaşlı alt yapraklar 

sararıp dökülmektedir. 
Erik yapraklarında şiddetli fosfor noksanlığı 



Erik yapraklarında potasyum noksanlığı 

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html


Erik yapraklarında 

potasyum noksanlığı 

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html


Erik yapraklarında çok şiddetli potasyum noksanlığı 



Erik yapraklarında magnezyum noksanlığı 



Erik ağacında demir noksanlığı 



Erik yapraklarında çok şiddetli demir noksanlığı 



 Erik yapraklarında Demir Eksikliği (Orijinal) 



Erik ağacında demir noksanlığı 



Erik ağacında çinko noksanlığı (Orijinal, Karaman) 



Erik fidanlarında sağda  

bor toksisitesi  



Kireçli toprakta bor noksanlığı nedeniyle sürgün uçları ölmüş erik dalları 



TEŞEKKÜRLER 

  


