
SIKÇA SORULAN SORULAR 

SORU: Kuru incir yetiştiriciliğinde bahçe yeri seçiminde hangi konulara dikkat edilmelidir? 

Kuru incir yetiştiriciliğinde bahçe yeri seçiminde yıllık ortalama sıcaklığın 18-20 oC olduğu 

ve özellikle kurutma döneminde yani Ağustos Eylül aylarında ise 30 oC lere çıkan ortalama 

sıcaklıklar istenir. Yaz sıcaklıkları dışında kış aylarında da -9 oC’den daha düşük sıcaklıklar 

istenmez. İncirin yıllık yağış isteği toplam 625 mm civarındadır. 

Ticari olarak kuru incir yetiştiriciliğinde bölgenin hakim rüzgarları ve bu rüzgarların taşıdığı 

nem de son derece etkindir. Menderes havzasında öğleden önce kuzey yönünden esen Poyraz; 

öğleden sonra güney yönden esen İmbat rüzgarları meyvelerin kurutma döneminde kalite için 

son derece etkindir. Bu rüzgarların hakim olduğu bölgeler tercih edilmelidir.  

Toprak istekleri açısından taban suyu yüksek olmayan, derin, alüvyal, organik madde, kireç 

ve potasyumu yeterince içeren topraklar incir yetiştiriciliği için idealdir. Toprak pH sının nötr 

veya nötre yakın (pH 6-7.8)  olması istenir.  

SORU: İncir bahçelerinde ilkbahar toprak işlemesi yapmadan önce dikkat edilmesi gereken 

hususlar nelerdir? 

Toprak işleme öncesinde toprağın üzerinde gezinmek için uygun olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. Eğer toprağımız uygun tavda değilse bahçe içerisinde traktörle gezinme nedeniyle 

sıkışma meydana gelir ki bu durum köklerin gelişmesine olumsuz etki yapar. Toprağımız 

bazen yağışlar nedeniyle zamanında tava gelmez ve bu arada da yabancı otlar hızla 

büyüdükleri için toprağın tavlanmasını gecikir. Böyle durumlarda alatav denilen yarı tavlı bir 

durum söz konusu olabilir ve bu durumda da diskharrow ile otların parçalanması ve 2-3 gün 

sonra tavlanma gerçekleşince de çizel ya da rotavatörle toprak işlemenin yapılması gerekir. 

SORU: Toprak tavı nasıl anlaşılır? 

Toprak tavı basitçe iki yolla anlaşılabilir. 

1.Toprak üzerinde yürüdüğümüz zaman ayaklarımızla toprağın kabarmış ve esnek olup 

olmadığını anlayabiliriz. Bununla ilgili Kızılderililerin bir atasözü vardır, derlerki; ilkbaharda 

toprak üzerinde usul usul yürü zira toprak ana gebedir. 

2. Bahçe içerisinde değişik yerlerden elimize aldığımız toprakları avcumuzda sıkıp bırakınca 

esneme yapması gerekir bu tavın uygun olduğunu gösterir eğer toprak sıktığımız haliyle 

duruyorsa yaştır ve tavlı değildir. Alatav ise deneyimli çiftçilerimizin rahatlıkla 

anlayabilecekleri daha az esneklik durumudur ki ya biraz daha beklenir ya da tavlanmayı 

hızlandırmak için yabancı otları parçalama işlemi yapılır. 

SORU: İncir yetiştiriciliğinde sulamanın önemi nedir?  

Düz arazilerde yıllık yağışın yeterli olduğu yıllarda özellikle toprak işlemesi olmak üzere 

bahçe bakım önlemlerinin yerine getirilmesi koşuluyla sulama yapılmaksızın başarılı bir incir 



yetiştiriciliği yapılabilir. Fakat yıllık yağışın yetersiz olduğu yıllarda kuraklık nedeniyle 

yaprak dökümleri olmakta ve meyveler az etli, balsız oluşmaktadır. 

SORU: İncir yetiştiriciliğinde sulama hangi dönemlerde ve nasıl yapılmalıdır? 

Ege Bölgesi’nde yağışlar genelde Mayıs ayında tamamlanmaktadır. Mayıs ayına kadar olan 

yağışların bir değerlendirmesini yapmak ve yetersizlik durumunda toprak yapısına göre Mayıs 

sonuna doğru bahçelerde sulama yapmak gereklidir. Yağışların çok yetersiz olduğu 

durumlarda Haziran sonu Temmuz ayı başında ikinci bir sulama yapmak gerekli olabilir. 

Havası kurak olmayan yerlerde ikinci sulamanın fazlalığı kurutmalık incirlerde kaliteyi 

düşürebilir.  

İncir bahçelerinin sulamasında salma sulama sistemi kök uyuzunun yayılmasına yol açacağı 

için önerilmez. Sulama yapılacaksa ya incir ağaçlarının etrafına çanaklar açılarak su bu 

çanaklara verilmelidir ya da damla sulama yapılması tavsiye edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 


