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Özet  

Bu projenin amacı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde antepfıstığı yetiĢtiriciliğinde bitki 

besleme ile hastalık ve zararlılara karĢı organik tarımın uygun gördüğü preparatları kullanarak 

organik antepfıstığı yetiĢtiriciliğine veri tabanı oluĢturmaktır. AraĢtırma 2002 yılında 

Antepfıstığı AraĢtırma Enstitüsünün Fıstıklık ĠĢletmesinde, Tesadüf parselleri deneme 

desenine göre Uzun çeĢidi antepfıstığı bahçesinde kurulmuĢtur. AraĢtırma parseline ahır 

gübresi, yeĢil gübre, leonardit ve konvansiyonel tarımın uygulandığı alan olmak üzere dört 

farklı uygulama yapılmıĢtır.  

 Hastalık ve zararlıların yönetiminde organik tarımın uygun gördüğü preparatlar 

uygulanmıĢtır. Verim ve kalite değerlendirmesi yapılmıĢ konvansiyonel yetiĢtiricilikle 

Organik yetiĢtiricilik maliyet ve net kar açısından karĢılaĢtırılmıĢtır.  

Verim ve randıman yönünden uygulamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz 

bulurken 100 meyve ağırlığında en iyi sonucu yeĢil gübre uygulaması vermiĢtir. Çıtlama 

yönünden ise en iyi sonuç yeĢil gübre ve leonardit uygulanan alanlardan elde edilmiĢtir 

Antepfıstığı yetiĢtiriciliğinde farklı uygulamalar net gelir yönünden karĢılaĢtırılmıĢ en fazla 

net gelir 502 TL/yıl (112,4 kg/da) ile yeĢil gübre uygulamasından alınmıĢ, konvansiyonel 

uygulamasından 430 TL/yıl (111 kg/da) net gelir elde edilmiĢtir.  

Uygulamaların net gelir yönünden farklı çıkmasında yeĢil gübre uygulamasının üretim 

maliyetinin düĢük ve organik ürünün fiyatının yüksek olması etkili olmuĢtur. Bu çalıĢma 

organik antepfıstığı yetiĢtiriciliğinde ilk olduğundan bundan sonra yapılacak çalıĢmalar için 

hem veri sağlayacak hem de bu konuda yapılacak araĢtırmacılara rehberlik edecektir. 

Organik antepfıstığı yetiĢtiriciliği konusunda farklı besleme ve mücadele materyali ile farklı 

yöntemler alternatif olarak araĢtırma konusu yapılarak çalıĢmalara devam edilmelidir. 

Özellikle pazarda organik ürünün talep ve fiyat durumunu belirleyecek araĢtırma çalıĢmaları 

yapılmalıdır. Antepfıstığı bahçelerinde organik yetiĢtiricilik uygulamaları daha uzun yıllar 

devam ettirilmeli ve uygulamaları ağacın taç, gövde ve sürgün geliĢimine ve dolayısıyla 

toplam verime etkisi ortaya konmalıdır.   

 

Abstract  

The aim of this project is to create a database in organic pistachio production with using the 

plant nutrition, pest and disease preparations which are suitable for organic farming to 

appropriate of organic pistachio cultivation in Southeastern Anatolia Region. This study 

carried out on Uzun pistachio cultivar in Fıstıklık Station of Pistachio Research Institute in 

2002, by design a randomized trial plots. Manure, green manure, leonardite and conventional 

farming applications were applied to the pistachio trees during the research study.  Preparates 

accepted by organik farming were used for disease and pest management. Yield and quality 

were evaluated, and conventional farming and organic farming were compared in terms of 

costs and net profit. 

While differences between the applications were statistically insignificant in terms yield and 

kernel ratio, the highest 100 nut weight was obtained from gren manure application. Besides 

the highest splitting ratio was observed for green manure and leonardite applications.   

 
1Antepfıstığı AraĢtırma Enstitüsü GAZĠANTEP, www.afae.gov.tr 
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Applications were compared each other in terms of net income in organic pistachio 

production, and maximum net revenue obtained from green manure application as 502 TL per 

da with 112.4 kg/da yield, while conventional application was obserced as 430 TL/da with 

111 kg/da yield yearly.   

Because of low production cost of green manure application and high cost of organic 

fertilizers, net income of applications was different. This study is the first organic pistachio 

production research, for this reason it will provide guidance to researchers and data for 

researches in future. 

Organic pistachios grown more about nutrition, the pest management materials and methods 

should be used in alternative research studies and researches should be continued on this 

topic. Especially research studies should be carried out on the market for organic products 

demand and price situation. Organic farming practices should be conducted for many years on 

pistachio orchards to determine the effects of organic applications on tree crown, stem and 

shoot and therefore their impact on total productivity. 

 

Materyal ve Yöntem: 

Materyal 

ÇalıĢmanın ana materyalini verim çağındaki antepfıstığı bahçesi oluĢturmuĢtur. Besin 

ihtiyacını karĢılamak için, yeĢil gübre, yanmıĢ ahır gübresi, lonardit ile konvansiyonel tarım 

alanında kompoze gübreler kullanılmıĢtır. Ġlaçlamada organik tarımın uygun gördüğü 

bakıroksiklorür, arap sabunu ve ispirto kullanılırken, konvansiyonel alanda Antepfıstığı 

Psillidine karĢı Amitraz ve Phosalone içerikli preparatlar uygulanmıĢtır.  

Organik tarımın ekonomisi ile ilgili analizde dekardan elde edilen yıllık ürün, dekara yapılan 

üretim masrafları, ürün satıĢ fiyatları vb. veriler materyal olarak kullanılmıĢtır. 

Yöntem 

AraĢtırma, 70-75 yaĢlarındaki antepfıstığı bahçesinde, tesadüf parselleri deneme desenine 

göre her parselde 4 ağaç ve her ağaç bir tekerrür olacak Ģekilde 2002 yılında kurulmuĢtur.  

AraĢtırmada 4 ayrı parsel kullanılmıĢtır. Kenar tesirini azaltmak amacıyla bir sıra tampon 

olarak bırakılmıĢtır. Birinci parsele ağaç baĢına 100 kg yanmıĢ ahır gübresi, ikinci parsele 

YeĢil gübre %80 fiğ+%20 arpa karıĢımı üç nolu parsele ağaç baĢına 5 kg leonardit 

kullanılmıĢtır. Konvansiyonel alana ise yapılan toprak ve yaprak analiz sonucuna göre 

kompoze (20x20 ve 15x15x15 çinkolu) gübreler uygulanmıĢtır.  

YeĢil gübre sonbaharda ekilmiĢ %30 çiçeklenme döneminde sürülerek toprağa karıĢtırılmıĢtır. 

Ahır gübresi ağacın taç iz düĢümüne serpilerek toprağa karıĢtırılmıĢtır. Leonardit 25-30 cm 

derinliğine uygulanmıĢ ve üzeri kapatılmıĢtır. Antepfıstığı hasat edildikten sonra toprak 

örneği alınmıĢtır. Toprak örneği, gübre uygulaması yapılacak alanlardan 0-30 cm, 30-60 cm 

derinliklerden, zikzaklar çizerek 3 yerden, 10 adımda bir durularak alınmıĢtır, kendi içerisinde 

karıĢtırılarak, bu karıĢımdan yaklaĢık 1’er kg örnekler Ģeklinde alınmıĢtır. Toprak 

örneklerinde standart analiz metotlarına göre organik madde, fosfor, potasyum ve mikro 

elementlerden Fe, Cu, Mn, Zn ve ayrıca pH, tuzluluk, kireç analizleri yapılmıĢtır. Görülen 

eksikliğe göre konvansiyonel alana gübre uygulamaları yapılmıĢtır (Tekin ve ark 2001). ġubat 

ayında Fosfor, Potasyum ve Demir elementleri, ağacın taç izdüĢümünde açılan 20 cm’lik 

çukurlara verilmiĢtir. Mart ayı baĢlarında azotlu gübre toprak yüzeyine serpilerek tırmık ya da 

kültivatör kullanılarak toprakla üzeri kapatılmıĢtır. Gübre çeĢidi ve miktarı toprak analiz 

sonucuna göre belirlenmiĢtir. Eksikliği tespit edilen elementler için yaprak analizi ve 

yapraktan gübre uygulamaları Tekin ve ark. (1995)’e göre yapılmıĢtır.  

Yaprak örneklemesi, meyveye ben düĢme dönemi olan ağustos ayında yapılmıĢtır. Yapraklar 

ağacın dört yönünden, omuz hizasındaki, meyvesiz dallardan, o yıla ait geliĢmesini 

tamamlamıĢ yapraklardan seçilmiĢtir.  
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Toprak ve yaprak analizlerinde kullanılan yöntemler: Standart toprak yaprak analiz 

metotları kullanılmıĢtır. 

 Toprak ĠĢleme ve yabancı ot kontrolü Sonbaharda 3 veya 5 kulaklı pullukla ağaçların 

kökboğazlarına yanaĢmadan derin sürüm yapılmıĢtır.. Ġlkbaharda nisan ve mayıs aylarında 

kültivatörle iki sürüm yapılmıĢtır. Yaz aylarında kültivatörle birlikte tapan da çekilmiĢtir 

yabancı otlar toprağa karıĢtırılmıĢtır. (Tekin ve ark 2001). 

 Budama Ekim ayı sonunda hafif budama yöntemi uygulanmıĢtır (Arpacı ve ark. 1995). 

Zararlıların örnekleme yöntemi  

Antepfıstığı ağaçlarının tomurcuk, çiçek, yaprak, meyve, sürgün, dal ve gövdelerinde zarar 

yapan pek çok zararlı ve hastalık bulunmaktadır.  

 Gözle inceleme yöntemi Antepfıstığı Göz Kurdu Thaumetopoea solitaria (Lep: 

Taumetopoeidae), Karagöz Kurdu Hylesinus vestitus (M.R. Col: Scolytidae), Antepfıstığı 

Yaprak Pisillidi (Agonoscena spp. Hom:Psyllidae) ve Antepfıstığı Dal Güvesi Kermania 

pistaciella (Lep: Oinophilidae)’ne karĢı zararlı türler ile bunların yoğunluklarını belirlemek 

için kullanılmıĢtır.  

Karazenk hastalığının örneklenmesinde: tesadüfen seçilen 10’ar ağaçtan 10’ar olmak 

üzere toplam 100 yaprak toplanarak gözle incelenmiĢ, yapraklardaki lekeler 0-5 skalasına 

göre değerlendirilmiĢtir. 

Verim ve Kalite Değerlendirmeleri: Hasat eylül ayının ikinci yarısında yapılmıĢ, ağaç 

baĢına verim, 100 meyve ağırlığı, çıtlama oranı, randıman gibi kalite değerlerine 

bakılmıĢtır. 

Maliyet Hesabı: Yıllık dekardan elde edilen ortalama ürün miktarı basit aritmetik ortalama 

yöntemi ile belirlenmiĢtir. Dekara yapılan üretim masrafları ve ürün satıĢ fiyatı 2008 yılı 

fiyatları esas alınarak hesaplanmıĢtır. Tüm ekonomik veriler analiz edilerek dekardan elde 

edilen net gelir bulunmuĢtur. Fiyatlar Gaziantep Ticaret Borsasından alınmıĢtır (2008). 

 

Sonuçlar, tartıĢma:  

AraĢtırma 2002 yılında Antepfıstığı AraĢtırma Enstitüsünün Fıstıklık ĠĢletmesinde, Tesadüf 

parselleri deneme desenine göre Uzun çeĢidi antepfıstığı bahçesinde kurulmuĢtur. AraĢtırma 

parseline ahır gübresi (Resim 1), yeĢil gübre (Resim 2), leonardit(resim 3) ve konvansiyonel 

(Resim 4) tarımın uygulandığı alan olmak üzere dört farklı uygulama yapılmıĢtır.  

 Zararlılar Yönünden Yapılan ÇalıĢmalar:  
 Antepfıstığı Göz Kurdu Thaumetopoea solitaria (Lep: Taumetopoeidae)’na karĢı kültürel 

önlemler uygulanmıĢtır. Dalların üzerinde bulunan yumurta paketleri budama döneminde 

kazınmıĢtır. Gözden kaçan yumurta paketlerinden çıkan larvalar ise nisan ayında gözlerin 

sürmesiyle toplu halde bulundukları dalların üzerinden sürgünlerin kesilmesiyle bahçeden 

uzaklaĢtırılmıĢtır (Resim 5).  

 Karagöz Kurdu Hylesinus vestitus (M.R. Col: Scolytidae)’ na karĢı budama döneminde her 

10 ağaçtan bir tanesine budama artıklarından demetler yapılarak ağaçların üzerine 

bırakılmıĢtır (Resim 6). Bu tuzaklar, ilk erginler çıkmaya baĢladığında toplanmıĢ ve bahçe 

içerisinden uzaklaĢtırılmıĢtır. Bahçe içerisinde kuru dal parçalarının bırakılmamasına dikkat 

edilmiĢtir.  

 Antepfıstığı Yaprak Pisillidi (Agonoscena spp. Hom:Psyllidae)’ne karĢı organik alan iki 

bölüme ayrılmıĢ parselin birine 100 lt suya 3 kg arap sabunu+1,5 litre mavi ispirto gelecek 

Ģekilde bir karıĢım oluĢturulmuĢ ve zararlının nimflerinin Ekonomik Zarar EĢiği (25-30 

nimf/bileĢik yaprak)’ne ulaĢtığı dönemde uygulama yapılmıĢtır (Resim 7). OluĢturulan ikinci 

alana ise Kükürt %80 WP 100 lt suya 300 g olarak uygulanmıĢtır her iki uygulamada da 

zararlı ekonomik zarar eĢiğinin altına düĢmüĢtür. Konvansiyonel alanda Amitraz içerikli bir 

preparat uygulanmıĢ, uygulamalardan sonraki haftada yapılan sayımlarda zararlının 

Ekonomik Zarar EĢiğinin altına düĢtüğü görülmüĢtür.  
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 Verim ve Kalite  

Çizelge 1’in incelenmesinden de anlaĢılacağı gibi verim ve randıman yönünden uygulamalar 

arasındaki fark, istatistiksel olarak önemsiz bulurken 100 meyve ağırlığında en iyi sonucu 

yeĢil gübre uygulaması vermiĢtir. Çıtlama yönünden ise en iyi sonuç yeĢil gübre ve leonardit 

uygulanan alanlardan elde edilmiĢtir. 

  

Çizelge 1. 2003-2009 yıllarında DeğiĢik Uygulamalarının Antepfıstığının Verim ve Kalitesi 

Üzerine Etkileri  

Uygulama 

Verim 

(kg/ağaç) 

Verim 

(kg/da) 

100 Meyve 

Ağırlığı 

(g) 

Çıtlama 

Oranı 

(%) 

Randıman 

(%) 

YeĢil Gübre 9.35 112,4 116 a 79.10 a 42.23 

Ahır gübresi 9.20 110,3 109 b 66.43 b 42.67 

Leonardit 7.70 92,4 108 b 79.43 a 42.97 

Konvansiyonel 9.26 111 109 b 56.67 b 43.13 

LSD %5 ÖD ÖD 5.57 12.48 Ö.D. 

 

Çizelge 2’in incelenmesinden de anlaĢılacağı gibi antepfıstığı yetiĢtiriciliğinde uygulamalar 

net gelir yönünden kıyaslanmıĢ, en fazla net gelir yeĢil gübre uygulanan alandan elde 

edilirken, en düĢük gelir leonardit uygulanan alandan elde edilmiĢtir. 

 

Çizelge 2.  DeğiĢik Uygulamaların Antepfıstığındaki Maliyet Hesabı 

Uygulamalar  Verim Kg/da Masraf TL/da Net Gelir TL/da 

YeĢil Gübre  112.4 397 502 

Ahır gübresi  110.3 445 437 

Konvansiyonel  111 380 430 

Leonardit  92.4 407 332 

Fiyatlar Gaziantep Ticaret Borsasından alınmıĢtır (2008) 

 

Antepfıstığı yetiĢtiriciliğinde, organik uygulamalar ve konvansiyonel antepfıstığı yetiĢtiriciliği 

ekonomik olarak karĢılaĢtırıldığında verim ve kalite yönünden istatistikî olarak fark önemsiz 

olmasına rağmen yeĢil gübre uygulaması; elde edilen net gelir yönünden ön plana çıkmıĢtır.  

Bu farklılıkta yeĢil gübre uygulamasının üretim maliyetinin düĢük ve organik ürünün fiyatının 

yüksek olması etkili olmuĢtur. Ayrıca bu araĢtırmanın yapıldığı antepfıstığı bahçesindeki 

ağaçlar 70-75 yaĢlarında olduğundan ağaçların fizyolojisi, kuru koĢullarda yetiĢtiğinden 

köklerinin çok derinlerde ve geniĢ alanda olması, gövde ve taç geliĢimin durağan durumda 

olması, uygulamaları verim yönünden etkisinin ortaya çıkmamasında etkili olmuĢtur.  
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Resim 1.Toprağa ahır gübresi uygulanıĢı Resim 2. Toprağa leonardit uygulanıĢı 

 

 
Resim 3. YeĢil Gübre uygulanmıĢ alan Resim 4. Ticari gübreler  
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Resim 5. Göz kurdu yumurta paketi ve yeni 

çıkmıĢ larvalar 

Resim 6.Karagöz kurduna tuzak dal 

hazırlamak 

 
Resim 7. Antepfıstığı psillidi nimfleri 

 

 


