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ANTEPFISTIĞI BAHçELERİNDE TOPRAK İŞLEME

Toprak işleme, bitkisel üretime dayalı tarımsal faa-
liyetlerde ilk aşamadır. Unutulmaması gerekir ki top-
rak da kendi içinde yaşamını devam ettirmekte olup 
her canlı gibi toprağın neme, havaya ve ısıya ihtiyacı 
vardır. Tekniğine uygun olarak işlenmemiş bahçeden; 
istediğimiz verimi değil, sadece toprağın verdiği kada-
rını alabiliriz. 

Bahçe toprağının sürülüp, sürülmemesi konusunda 
değişik görüşler vardır. Toprak işlemesinin, özellikle, 
yüzeysel köklü olan antepfıstığı ağaçlarının kök ve 
saçak sistemini par-
çaladığı bir gerçek-
tir. Batı dünyasında, 
elma bahçelerinde 
toprak işlemesi ge-
nellikle yapılmamak-
tadır. Ağacın taç iz 
düşümü altında kalan 
saha malçlanmakta, 
diğer kısımları da da-
imi çayır altında tutul-
maktadır. Ancak, Av-
rupa’nın iklim şartları 
memleketimiz iklim 
şartlarından oldukça 
farklıdır. Oradaki sık 
yağmurlar nedeni ile 
hem bahçelerin su 
ihtiyacı karşılanmak-
ta hem de bu daimi 
çayırlar yeşilliğini 
muhafaza etmekte 
aynı zamanda toprak 
yumuşaklığını da ko-
rumaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yıllık toplam ya-
ğış 250-550 mm arasındadır. Yağışı az olan yöremiz-
de en büyük sorun, ürün verimini sigorta eden yağış 
sularının toprakta tutulmamasıdır.  Memleketimizde, 
antepfıstığının yoğun olarak yetiştiriciliğin yapıldığı 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilkbahar ve özellikle 
yaz şartları kuraktır. Rakipsiz kalan yabani otlar bahçe-
yi adeta istila eder. Toprak yapısına bağlı olarak, toprak 
sertleşir ve saçak kökler havasız kalır. Böyle bahçeler-
de gelişme durur veya geriler. Bu nedenle, antepfıstığı 
bahçelerinde toprak sürümüne karşı olmamak gerekir. 

Hastalık ve zararlılarla mücadelede toprak işle-
me önemlidir.

Ülkemiz için büyük öneme sahip olan antepfıstığın-
da verim kayıplarına neden olan etmenlerin başında 
bitki koruma problemleri gelmektedir. Bu etmenler; 
hastalık, zararlı ve yabancı otlar olup, doğrudan ya 
da dolaylı olarak ürünü etkilemektedir. Yabancı otlar; 
besin maddeleri, su ve ışık yönüyle kültür bitkileriyle 
rekabete girerek verimde ve kalitede kayıplara neden 
olmakta, toprak işleme, gübreleme, ilaçlama ve hasat 

gibi tarımsal işlemleri 
güçleştirmekte, ayrı-
ca hastalık ve zararlı-
lara konukçuluk yap-
maktadırlar.

Antepfıstığı üre-
ticilerince toprak 
işleme sırasında en 
çok yapılan hataların 
başında bilinçsiz bir 
şekilde ağaca yakın 
sürüm yapılması gel-
mektedir. Antepfıstığı 
ağaçlarında son za-
manlarda sararma ve 
solgunlukla başlayıp 
geriye doğru yaprak-
ların ve sürgünlerin, 
dalların, son olarak 
da tüm ağaçların ku-
ruması şeklinde bir 
hastalık görülmek-
tedir. Geriye doğru 
kurumalar olarak ad-

landırılan bu hastalıkla ilgili olarak, özellikle ağacın taç 
izdüşüm alanında yapılan yanlış sürümler sonrası kök-
lerde meydana gelen zararlar, hastalığın oluşmasında 
önemli rol oynamaktadır. Yaralanmış kökler, her türlü 
hastalık ve zararlının giriş yapması için son derece 
müsait hale gelir. Bu yüzden antepfıstığı bahçelerinde 
hastalıkla mücadelede toprak işleme çok önemlidir.

Sürüm yönü önemlidir.

Son yıllarda tarımsal girdilerin yüksek olmasından 
dolayı birçok tarımsal ürün yetiştiriciliğinden çiftçi-
lerimiz gelir elde edememektedir. Antepfıstığı üreti-
minde toprak işleme üretim maliyetlerini etkileyen en 

   Resim 1. Antepfıstığı bahçesinde toprak işleme
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büyük etkendir. Sürüm işleminin gereğinden fazla ve 
yoğun şekilde yapılması, maliyet açısından da üreti-
ciye ekonomik yük olması açısından önemli bir sorun 
teşkil etmektedir. 

Toprağı gerektiği zaman ve gerektiği kadar sürmek 
gerekir. Gereğinden fazla yapılan sürüm toprağın ya-
pısını bozar. Aynı zamanda toprağın sıkışmasına ve 
yüzeydeki organik maddenin azalmasına neden olur. 
Bu da bitki büyümesini olumsuz yönde etkiler. 

Yoğun toprak işlemenin en büyük sakıncalarından 
biri de; özellikle su ve rüzgar erozyonu riski yüksek 
tarım alanlarındaki en verimli üst yüzey toprağının 
kaybedilmesidir. Bölgemizde antepfıstığı yetiştiriciliği 
yapılan meyilli alanlarının en az % 15 i ciddi erozyon 
tahribatına uğramıştır. Bu tahribatın büyük bölümü 
yanlış ve bilinçsiz toprak işleme ile meydana gelmiştir. 

Düz arazilerde sürüm yönü çok önemli değildir. 
Ancak meyilli arazilerde sürümün mutlaka meyile dik 
yönde yapılması gerekir. Özellikle meyilli alanlarda te-
sis edilen antepfıstığı bahçelerinde sürümün eğime 
paralel yapılması durumunda, yağışlar neticesinde 
erozyona neden olmaktadır.

Toprak ne kadar çok işlenirse o kadar yüksek ve-
rim alınır” yanlışı

Toprak sıkışması toprağın yapısını değiştirdiği için 
topraktaki su iletim yeteneğini bozar. Toprak sıkışması 
toprağın hacim ağırlığının artmasına yol açar. Bu da 
toprağın ısı kapasitesini değiştirerek bitki büyümesine 
dolaylı olarak olumsuz etki eder. Toprak gereği kadar 
işlenmeli, fazla toprak işlemeden kaçınılmalıdır. Bölge 
üreticileri arasında “toprağı ne kadar çok sürersen, o 
kadar verim artar.” şeklinde yanlış bir söylem ve ne-
tiecesinde yanlış sürüm uygulaması bulunmaktadır. 
Antepfıstığı alanlarında görülen ve uygulanan en çok 
hatalardan biriside bir yıl içerisinde toprak işlemenin 
gereğinden çok fazla olmasıdır.

Antepfıstığı bahçelerinde fazla toprak işleme hem 
toprağı yorar hem de toprağın neminin kaybolmasına 
neden olur. Toprak işlenirken ağacın taç izdüşümünün 
içinde kalan bölgedeki yabancı otlarla mücadele el ça-
pasıyla hafif çapalama şeklinde veya herbisit (ot öldü-
rücü ilaç) ile yapılmalıdır. Ağacın gövdesine yakın yapı-
lan toprak işlemede kullanılan aletler yüzeysel köklere 
zarar verilebilmekte ve mantari hastalıklara neden ol-
maktadır. Ara çapada pulluk gibi derin sürümler yerine 
köklere zarar vermeyen döner tırmık, kultüvatör, kaz 
ayağı tarzı yüzlek işleyen aletler kullanılmalıdır.

Gereğinden fazla toprak işlemenin olumsuz yön-
leri 

1. Organik madde ayrışması artar (Azot kaybı) 2. 
Bazı besin maddesi kayıpları olabilir 3. Toprak ezilip 

sıkışabilir 4. Toprak gözenekleri bozulabilir 5. Strüktür 
dayanıklılığı azalır 6. Mevcut kırıntılar ufalanarak kü-
çülür 7. Erozyon tehlikesi artar 8. Toprak canlıları zarar 
görür

Toprak işleme zamanı önemlidir 

Antepfıstığı bahçelerinde işleme zamanı, bahçede-
ki yabancı ot yoğunluğuna, iklim şartlarına bağlı ola-
rak yapılır. Özellikle antepfıstığı bahçelerinde görülen 
yabancı ot populasyonu ve populasyondaki tek ve çok 
yıllık bitkilerin bahçe genelinde yer almasından dolayı 
yabancı otlarla değişik yöntemlerle ve farklı aletlerle 
mücade etmek gerekir. Özel olarak yabancı otlarla 
mücadele amacıyla yoğun bir toprak işleme yapılabi-
leceği gibi, yüzeyde fazla bitki artığı olan bahçelerde 
bu bitki atıklarının toprağa karıştırılması antepfıstığın-
da olumlu sonuçlar verebilir.

Toprak işlemenin ana amaçları, toprağın havalan-
masını sağlamak, yağışlardan yararlanmak, yabani ot-
ları kontrol etmek ve bahçeyi hasada hazırlamaktır. Bu 
yönden toprak işlemeyi

1. Sonbahar-kış işlemesi, 

2. İlkbahar ve yaz işlemesi, olmak üzere dönemlere 
ayırabiliriz.  

Sonbahar-kış toprak işlemesi ekolojik koşullara 
göre en geç Aralık ayında yapılır. Toprak pulluk ile en 
fazla 15-20 cm derinliğinde işlenir.  İlkbahar toprak iş-
lemesi ise Şubat-Mart aylarında toprağın tava gelmesi 
için yapılır. Bu işlem, sonbahar kış toprak işlemesinden 

Resim 2. Antepfıstığı bahçelerinde sürüm mesafesi
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daha yüzlek olacak şekilde 8-10 cm derinden yapılır. 
Ayrıca ilkbahar ve güz döneminde özellikle yabancı ot 
kontrolü için kültivatör (freze gibi) diskaro ve çapa ma-
kinaları ile yüzlek toprak işlemesi yapmak yeterlidir. 

Meyilli alanlardaki antepfıstığı bahçelerinde ağaç-
lar, kontur dikim sistemine uygun dikilmeli ve sürüm-
ler meyile dik olarak yapılmalıdır. İlkbahar toprak işle-
mesi, toprağın havalanması ve ilkbahar yağışlarından 
yararlanılması yanında kışın gelişen yabancı otları yok 
etmek amacıyla yapılmalıdır.

Tüm sürümler, toprağın tav durumuna bağlı olarak 
yapılmalıdır. 

İşlenmeyen topraklarda;

-  Ağacın yeşil aksamı azalır,

-  Ürün kaybı ve meyvenin iç randımanı düşer, 

-  Hastalık ve zararlılara karşı ağacın direnci azalır 

Antepfıstığı yüzlek bir kök yapısına sahip bir bitki-
dir. Yüzlek kök yapısına sahip olan antepfıstığı bahçe-
lerinde özellikle ağaca yakın sürüm ve derin sürümün 
yapılması antepfıstığı ağaçlarının kök ve saçak siste-
mini parçalamaktadır. Çoğumuzun yakından tanıdığı 
Capnodis, diğer bilinen ismiyle fidan dip kurdu, antep-
fıstığı bahçelerinde büyük ekonomik kayıplara neden 
olan bir zararlıdır. Ağaçların kök boğazından veya top-
rak yüzeyine yakın köklerinin zararlanması sonucunda 
bitkiye giriş yaparak zarar verirler. Sürüm esnasında 
ağaca en az 1,5- 2 m yaklaşılmamalıdır. Sürüm ağaç 
taç izdüşümü dışından yapılmalıdır.

Sürüm yapılırken hiçbir şekilde dal altına girilme-
meli, bu alanlar, kök bölgesinde bulunan yabancı 
otları yok etmek ve toprağı havalandırmak amacı ile 
çapalanmalıdır.

Resim 3. Yakın sürümden dolayı meydana gelen zararlanmalar


