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Antepfıstığında Sıra Arası Ara Ürün Yetiştiriciliği;
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Antepfıstığı Al-

anlarında Ara Ürün Olarak Yetiştirilen Yem Bitkilerinin 
Toprak Su İçeriği Üzerine Etkileri başlıklı Ağtürk (2010) 
tarafından yapılan çalışmada; antepfıstığı alanlarında 
ara ürün olarak yetiştirilen yem bitkileri ile Antepfıstığı 
arasında; gelişme sezonunun son dönemine kadar su 
tüketimi konusunda çok ciddi bir rekabet olmadığı 
belirlenmiştir. Ancak özellikle çok yıllık bitkilerde bu 
çalışmaların uzun süreli sonuçlarının hesaba katılması 
ile gerçek bir değerlendirmenin yapılabileceği de be-
lirtilmiştir. Yukarıda belirtilen durumlar da dikkate 
alınarak çalışma sonucunda elde edilen verilere göre 
antepfıstığı alanlarında erken biçilmek koşuluyla ara 
ürün olarak fiğ arpa karışımının yetiştirilmesinin müm-
kün olduğu anlaşılmaktadır. 

Antepfıstığında Yabancı Ot İle Mücadelede;

Antepfıstığı bahçelerinde bulunan çok yıllık ya-
bancı otlar, sulamanın yapılmadığı yerlerde bitkinin 
su ihtiyacına ortak olarak bitkiyle rekabete girmekte-
dir. Dolayısıyla bu yabancı otlar bitkide önemli dere-
cede zarara neden olurlar. Ayrıca ilgili alanlarda bulu-
nan bahçelerde yabancı otlanma bakımından büyük 
farklılıklar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle ya-

bancı otların bölgesel dağılımından ziyade, etkili bir 
mücadele için söz konusu bahçeye özel o bahçede 
çıkan yabancı otların türlerine göre mücadele yapıl-
ması gerektiği bildirilmiştir Özcan (2012).

Özcan (2016 ) “Antepfıstığı ve Bağ Alanlarında So-
run Olan Yabancı Otlar ve Alternatif Mücadele Yön-
temlerinin Belirlenmesi” adlı çalışmasında; yabancı ot 
kontrolü yapmadan istenen düzeyde verim almanın 
mümkün olmadığını vurgulamıştır. Dolayısıyla, bölge-
deki antepfıstığı alanlarında yapılan geleneksel toprak 
işleme yöntemi yabancı otlarla mücadelede etkili bir 
yöntem olarak görülse de, özellikle ülkemizde yoğun 
ve aşırı toprak işlemeyi beraberinde getirmektedir. Bu 
işleminde toprak sıkışmasını ve erozyonu artırdığını, 
buna ilaveten meyve ağaçlarının taç izdüşümü kadar 

Resim 2. Antepfıstığında yabancı ot

Resim 1a. Antepfıstığında ara tarım

Resim 1b. Antepfıstığında ara tarım
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kök tacına sahip olması ve her toprak işlemeyle özel-
likle yüzeye yakın ve ağacın beslenmesini sağlayan 
kılcal köklerin kesilmesine de neden olabildiğini 
bildirmiştir. Böylece ağaçların besin alımı sekteye 
uğrayabilmekte ve açılan yaralardan giriş yapan pa-
tojenler ağacı hastalandırabilmektedir. Ayrıca, toprak 
işleme sayısındaki artış üretim maliyetini de artırmak-
tadır. Bu nedenle yabancı ot mücadelesinde gelenek-
sel toprak işleme yerine toprak yapısının korunmasına 
fayda sağlayan, yabancı otları etkin bir şekilde kontrol 
altına alabilen malç tekstili, örtücü bitki gibi alternatif 
mücadele metotlarının yaygınlaştırılması gerekme-
ktedir. Sonuç olarak; bölge üreticilerinin vejetasyon 
süresince çok sayıda yaptıkları toprak işlemenin ya-
bancı ot kontrolünde başarılı olduğu, ancak bunun 
yanında birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiği 
belirlenmiştir. Bu nedenle toprak işleme sayısının 
azaltılarak yılda en fazla 4 kez yapılmasının yeterli ola-
cağı, yabancı otlarla mücadelede geleneksel toprak 
işleme yöntemlerine karşı örtücü bitki ve malç tekstili 
uygulamalarının alternatif olabileceği, örtücü bitkile-
rin uzun vadede toprak yapısını iyileştirdiği ve yabancı 
otları önemli ölçüde baskı altına aldığı tespit edilmiştir. 
0.38 mm kalınlığında ve 50 g/m2 ağırlığında kullanılan 
malç tekstilinin yabancı otlarla mücadelede en başarılı 
yöntem olduğu belirlenmiştir. Bölgede özellikle yaşlı 
bahçelerde dikim aralığının oldukça geniş olması 
nedeniyle sıra üzerinde malç tekstili ve sıra arasında 
ise tavsiye edilen sayıda toprak işleme yönteminin 
entegre edilmesinin uygun olacağı saptanmıştır. Malç 
tekstilinin eğimli arazilerde kullanılmasıyla ise erozyon 
kontrolü sağlanabileceği önerilmiştir.

Antepfıstığında Sulama;

Demir (2016) “Genç Antepfıstığı Ağaçlarında Farklı 
Sulama Yöntemlerinin Gelişim Parametrelerine Etkisi” 
konulu çalışmasında; antepfıstığında daha iyi bir ye-
tiştiricilik için dikim yapılmadan önce çukurlar açılıp 
bekletilerek açılan çukurlara gerekirse kireç konmalı, 
daha sonra da iyi yanmış organik gübre kullanılmalıdır. 
Yapılan bu işlemlerden sonra antepfıstığı dikimi yapıl-
ması gerektiğini bildirmiştir. Yapılan çalışmada; Gün-
eydoğu Anadolu Bölgesinde özellikle yaz aylarında 
yapılan sulamalarda mini sprink sulamadan kaçınıl-
ması gerektiği bildirilmiştir. Kuraklığın yoğun olduğu 
zamanda su tasarrufu için mini sprink kullanılması du-
rumunda buharlaşma çok olduğundan verilen suyun 
çoğunluğunun buhar olup uçtuğu ve antepfıstığına 
verilen suyun yeterli olduğu düşünüldüğü halde bu-
harlaşmadan kaynaklı su kaybının hesaba katılmaması 
nedeniyle bitkinin su ihtiyacının karşılanamadığı belir-
tilmiştir. Yaygın olarak kullanılan diğer bir sulamanın 
ise karık sulama yani vahşi sulama olduğu, bununla 
hem toprağın taban suyunun yükseltildiği hem de 
ilerleyen zamanda taban suyunun yüksek olmasın-
dan kaynaklı antepfıstığında kök çürüklüğü meydana 
geldiği ve bunun da bu bölge için büyük kayıp old-
uğu bildirilmiştir. Su kaybını azaltmak, sudan daha iyi 

fayda sağlamak ve toprağı fazla sudan dolayı yorma-
mak ve antepfıstığını kök hastalığından korumak için 
damla sulama sistemleri kullanılmalıdır. Damla sulama 
sistemi ile hem daha iyi bir verim sağlanmış olur hem 
de sudan tasarruf edilmiş olur.

Antepfıstığında Gübrelemede;

Bellitürk  K.  ve ark., (2019) tarafından yapılan Antep 
Fıstığında (Pistacia vera L.) Kuru Koşullarda Gübrele-
menin Verim ve Kaliteye Etkileri konulu çalışmadan 
elde edilen verilere göre; çiftçiler, masrafları ve ge-
leneksel uygulamalara olan bağlılıkları nedeniyle 
genellikle gübre kullanmaktan kaçınmamaktadırlar. 
Bölgemizde ihtiyaç duyulan miktarda, zamanında ve 
tekniğine uygun olarak yapılan gübreleme uygulama-
ları, Antepfıstığı ağaçlarında büyüme ve gelişmeye 
büyük oranda katkı sağlamakta ve dolayısıyla verimi 
artırarak periyodisitenin (bir yıl ürün verip sonraki yıl 
vermeme, düzensiz verim) ürün verimine olan zararlı 
etkilerini azaltmaktadır. Meyve iriliğinin artması 
dolayısıyla verimde artış sağlanmakta ve önemli bir 
kalite özelliği olan çıtlaklık oranını artırmaktadır. Çıtla-
ma oranının yüksek olması kaliteyi artırarak, üreticile-
rimize pazarda getiri sağlamaktadır. Gübreleme uygu-
lamasında bölgede görülen hataların en önemlileri 
olarak, makro element gübrelerin derine verilmediği, 
organik gübrelerde çiftlik gübresinin toprak yüzeyine 
serpilip öylece bırakıldığı ve bu gübrelerin toprağa 
karıştırılmadığı belirlenmiştir. Araştırıcılar uygulama-
ların zamanında, uygun dozda ve uygun şekilde 
gerçekleştirilmesinin ağaçların gelişimi ve verimde 
önemli faydalar sağlayacağını bildirmişlerdir.

Resim 3. Antepfıstığında damlama sulama

Resim 4a. Antepfıstığında Gübreleme
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Kahveci tarafından 2019 yılında yapılan Antepfıstığı 
Yetiştirilen Topraklara Kükürt (S) Uygulamasının To-
prak ve Bitkide Mikro Element İçeriğine Etkisi isimli 
çalışma sonucunda; antepfıstığı yetiştirilen çok fazla 
kireçli ve alkalin topraklara elementel kükürt uygula-
ması ile toprakların % işba ve EC değerleri, alınabilir 
P ve Mn içeriğinin istatistiksel olarak önemli düzeyde 
arttığı bildirilmiştir. Toprakların pH değerinin ise 100 
ve 150 kg da-1 S uygulamasında istatistiksel olarak 
önemli düzeyde azaldığı aktarılmıştır. Topraklara 
yapılan kükürt uygulaması bitki yapraklarının mikro 
element içeriklerini de (Fe, Cu, Zn ve Mn) istatistiksel 
olarak önemli düzeyde artırmıştır. Elde edilen verilere 
göre çok fazla kireçli ve alkalin topraklara elementel 
kükürt uygulamasının toprakların iyileşmesine katkı-
da bulunduğu ve bitki yapraklarının mikro besin mad-
desi içeriğini artırdığı söylenebilir. Bu çalışmadan elde 
edilen sonuçlara göre, bölgede antepfıstığı yetiştirilen 
toprakların iyileştirilmesi ve bitkinin iyi beslenebilme-
si için, yüksek kireçli ve alkalin topraklara 2-3 yılda bir 
100-150 kg da-1 elementel kükürt uygulaması bildir-
ilmiştir.

Antepfıstığında Çeşit ve Anaç Seçimi;

Yalçın (2020) tarafından yapılan “Bazı Antepfıstığı 
Genotiplerinin Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik 
Özellikleri” adlı bir çalışma sonucunda; ülkemizde an-
tepfıstığı üretim miktarının ve kalitesinin arttırılması 
için öncelikle çeşit ve anaç sayısının arttırılması ger-
ektiği, antepfıstığı için gerek dünyada gerekse ülke-
mizde çeşit ve anaç sayısının sınırlı olduğu belirtilm-
iştir. Sulama, gübreleme, budama, dikim mesafeleri, 
hastalık-zararlılar gibi konuların da çalışılması gereken 
bu türde öncelikli araştırma konusu olarak çeşit ve 
anaç ıslahı ile elde edilen genotiplerin tüm özellikleri-
nin saptanması gerektiği bildirilmiştir. 

“Yapraktan ve Topraktan Farklı Besin Maddeleri 
Uygulamalarının Antepfıstığı Anaç Gelişimi Üzerine 
Etkileri” konulu çalışmada; antepfıstığı anacının gö-
vde çapı gelişimi için yapılan tüm gübreleme uygu-
lamalarında yapraktan yapılan uygulamalar, topraktan 

yapılan uygulamalara göre daha iyi sonuçlar verdiği 
saptanmıştır. Kök gelişimini belirlemek üzere anaçlara 
topraktan ve yapraktan yapılan besin solüsyonları 
uygulamaları sonrasında yapılan kök boyu ölçüm-
lerinde; tanık bitkilerden daha yüksek sonuçlar tespit 
edilmiştir. Bunun esas nedeni tanık bitkilerin antep-
fıstığında kazık kök oluşturmaya eğilimli olmalarıdır. 
Diğer yandan antepfıstığı anaçları kazık kök oluştur-
duğunda besin elementi alımı zorlaşacağı için uygula-
ma yapılmayan tanık bitkilerin gerek bitki taç bölgesi 
gerekse kök bölgesine besin solüsyonu uygulanan bit-
kilere oranla daha az gelişim gösterdiği saptanmıştır( 
Nikpeyma. ve ark., 2007).

Karpuzoğlu (2019)’nun “Değişik Ekolojik Koşullar-
daki Siirt Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Çeşidinin Feno-
lojik ve Pomolojik Özelliklerinin Araştırılması” konulu 
çalışmasına göre; ülkemizde modern antepfıstığı ye-
tiştiriciliği için bölgeye uygun erkek ve dişi çeşitlerle 
bahçe kurulması gerektiği önerilmiştir. Buna ilaveten 
bahçede yeterli sayıda erkek bitki bulunması, uygun 
dikim aralığı, özellikle sulama ve beslenme olmak 
üzere kültürel uygulamalara önem verilmesinin verim 
ve kalitenin artmasında belirleyici olduğu bildirilm-
iştir. Fenolojik gözlemler; budama, yaprak gübrele-
mesi ve ilaçlama dönemlerinin doğru zamanda yapıl-
ması bakımından yol göstericidir. Meyve büyümesinin 
gerçekleştiği Haziran ve Temmuz aylarında özellikle 
sulamanın yapılması boş meyve oranını azalttığı gibi, 
periyodisiteden dolayı dökülecek olan meyve gö-
zlerinin de beslenmesi açısından önem taşımaktadır. 

 Resim 5. Antepfıstığında buttum anacı

Resim 4b. Antepfıstığında Gübreleme
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Pomolojik ve fiziksel analizlerin bölgeden bölgeye 
değiştiği görülmüştür. İç ve dış pazarın yüksek kaliteli 
meyveyi tercih etmesinden dolayı, uygun bölgelerde 
ticari çeşitlerle yetiştiriciliğin arttırılmasının hem çiftçi 
hem de ülkemiz açısından ekonomik olarak önemli bir 
getiri sağlayacağı bildirilmiştir.

Çimrin  ve ark., (2018) tarafından yapılan “Gazian-
tep İli Antepfıstığı Bahçeleri Topraklarının Bor Duru-
munun Belirlenmesi” konulu çalışmada Gaziantep ili 
antepfıstığı bahçelerindeki toprakların yarayışlı bor 
durumu incelenmiş ve bazı toprak özellikleri ile olan 
ilişkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, Gaziantep 
ili antepfıstığı bahçeleri topraklarının toprak reaksi-
yonu yönünden genelde bitki yetiştirmeye elverişli 
hafif alkalin olduğu, tuzluluk yönünden bakıldığında 
ise topakların tuzsuz sınıfında olması nedeniyle tuz 
bakımından herhangi bir problemin bulunmadığı 
belirlenmiştir. Gaziantep ili antepfıstığı bahçelerinde-
ki toprakların dört farklı bünye sınıfına sahip olduğu 
toprakların % 90.0’ının kil ile killi tın tekstürlü olduğu 
belirlenmiştir. Araştırma yapılan toprakların kireç 
yönünden çok fazla kireçli olduğu tespit edilmiştir.  
Gaziantep ili antepfıstığı bahçelerindeki toprakların 
her iki derinliğine bakıldığında, 0-30 cm derinliğindeki 
bütün toprakların, 30-60 cm derinliğindeki toprakların 
ise yaklaşık % 93.3’ ünün yarayışlı bor içeriklerinin “çok 
az” ve “az” olmak kaydı ile yetersiz olduğu belirlen-
miştir. Sonuç olarak, bu topraklarda antepfıstığı üretim 
ve kalitesini artırmak için mutlaka bor gübrelemesinin 
yapılması tavsiye edilmektedir.
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