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Kuraklık Kuraklık

�ç�n ağaçların kökler� açığa çıkmakta, 
gel�şmeler� yavaşlamakta veya 
durmaktadır. Gerek toprak eroz-
yonunun önlenmes� ve gerekse kıt 
olan suyun muhafazası �ç�n mey�le d�k 
sürüm yapılmalı, malçlama ve yeş�l 
gübreleme g�b� tekn�kler kullanılmalı, 
teraslama yapılmasına önem ver�l-
mel�d�r.

Kuraklığın meydana get�receğ� 
zararı en aza �nd�reb�lmek �ç�n kültürel 
�şlemlere daha da önem ver�lmes� 
gerekmekted�r. Kurak şartlarda 
toprak �şleme, budama, sulama, 
gübreleme, � lekleme sırasında 
gereken önlemler�n alınması ve daha 
d�kkatl� olunması gerekmekted�r.

İnc�r Tarımında Kuraklığa Karşı 
Alınması Gereken Önlemler

Toprak İşleme
İnc�r bahçeler�nde toprak �şle-

men�n ana amaçları ;  toprağın 
havalanmasını sağlamak, yağış-
lardan en yüksek şek�lde yarar-
lanmak, yabancı otları kontrol etmek 
ve bahçey� hasada hazırlamaktır.

Suyun toprakta muhafazası 
açısından toprak �şleme mümkün 
olduğunca az ve sadece yüzeyde 
yapılmalıdır.  Eğ�ml�  araz� lerde 
toprağın yüzeyden ve eğ�me d�k 
olarak sadece b�r kere sürülmes� 
erozyon ve su kaybının önlenmes� 
açısından çok öneml�d�r. Sürme 
mey�le d�k yapılarak araz�de sürme 
kırıkları meydana get�r�l�r. Mey�le 
bağlı olarak yukarıdan aşağıya �nen 
yağmur sularının hızı bu karıklar 
yardımı �le kes�lerek toprak erozyonu 

azaltılmış olur. Aynı zamanda karıklar 
�ç�nde b�r�ken sular zamanla toprağa 
geçerler (Özen ve ark.,2007).

Suyun çek�lmes� �le süzek kuru 
topraklarda ve ağır yapılı  k� l l � 
topraklarda yarılma var �se mutlaka 
sürüm tekrarlanmalıdır. Aks� takd�rde 
yarılan topraklarda der�nl�klerdek� 
suyun da hızlıca kaybolduğu ve kök 
bölges�nde neml� alanın kalmaması 
neden� �le yaprak dökümü de arta-
caktır. Toprak mümkün olduğunca 
�şlenmeden örtülü bırakılmalı, örtü 
b�tk�s� olarak su kullanımı yüksek 
b�tk�ler kes�nl�kle kullanılmamalıdır. 
İ lkbaharda ağaçların al t ındak� 
yabancı otlar kes�nl �kle tem�z-
lenmel�d�r.

K
uraklık meteoroloj�k olarak 
yağışların "normal" sev�yes�n�n 
altına düşmes� olarak ta-

nımlanır. Yağışlardak� öneml� azalma 
eğ�l�mler� ve kuraklık olayları, kış 
mevs�m�nde daha bel�rg�n olarak 
ortaya çıkmıştır. 1970'l� yılların başı 
�le 1990'lı yılların başı arasındak� 
kurak koşullardan en fazla, Ege, 
Akden�z, Marmara ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeler� etk�lenm�şt�r. Bu 
dönem�n hemen ardından 1999-2000 
yıllarında ve 2001 yılının �lk üç ayında 
�se, Türk�ye'n�n büyük b�r bölümünde 
yen�den kuraklık olayları yaşanmıştır. 
Ş�ddetl� ve yaygın meteoroloj�k 
kurakl ık lar,  özel l �k le Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu �le Ege ve 

Akden�z bölgeler�nde etk�l� olmuştur 
(Kömüşçü,  A.Ü., Erkan  A., 2008). 

Özell�kle 2007- 2008 yıllarında 
yaşanan kuraklığın �nc�r üret�m�ne 
çok öneml� etk�s� olmuştur. 2007 
yılında yaşanan kuraklıktan dolayı, 
erkek �nc�r ağaçlarının �lek mey-
ves�nden sonra verm�ş olduğu ebe ve 
boğa meyveler�n�n oluşumunda 
yeters�zl�kler olduğu görülmüştür. İlek 
meyveler�n�n dökülmes� ve yeters�z 
döllenme (�lekleme) �şlem�nden 
dolayı kurutmalık �nc�r meyveler�nde 
görülen meyve dökülmeler�nde, 2007 
ve 2008 yıllarında yaşanan kuraklığın 
etk�l� olduğu araştırma müdürlü-
ğümüz tarafından da rapor ed�lm�şt�r.

İnc�rlerde kal�te üzer�ne etk� eden 

faktörler; ekoloj�k ve kültürel faktörler, 
döllenme �le �lg�l� faktörler ve toplama-
kurutma-�şleme �le �lg�l� faktörler 
olarak bel�rt�lmekted�r. Kuru �nc�r 
kal�tes� üzer�ne, �kl�m ve toprak 
özell�kler�n�n etk�s�nden başka; 
rüzgar, toprak nem�, olgunlaşma �le 
kurutma dönem� süres�nce sıcaklık, 
bağıl nem ve özell�kle yağışların etk�l� 
olduğu vurgulanmaktadır Özbek, 
1958).

İnc�r�n yıllık yağış �steğ� 625 
mm'd�r. Yağışın 550 mm' n�n altına 
düşmes �  su lama  yap ı lmas ın ı 
gerekt�r�r. Ülkem�zde �nc�r yet�ş-
t�r�c�l�ğ�n�n büyük kısmı kuru koşul-
larda yapılmaktadır. Özell�kle son 
yıllarda azalan yağış m�ktarına bağlı 
olarak kurak geçen yıllarda ağaç 
gel�şmes� zayıflamakta, ver�m ve 
kal�te kayıpları yaşanmaktadır. 
Kurakl ık sonucunda yapraklar 
erkenden dökülmekte ve üret�c�ler�n 
'kavurya' olarak adlandırdığı, aşırı 
kuru ve güneş yanık l ı  meyve 
m�ktarında artış gözlenmekted�r. 

Kuraklığın meydana geld�ğ� 
2000/2001 ve 2007 yıllarına a�t �nc�r 
üret�mler�ne baktığımızda ver�mdek� 
düşüşler göze çarpmaktadır. 
(ç�zelge 1)

2007 yılında kuraklıktan dolayı 
�nc�r üret�m�nde görülen azalışı 
�hracat değerler�nden de görmek 
mümkündür. (ç�zelge 2)

İnc�r bahçeler� son 30 yıl �ç�nde 
dağlık araz�lerde, genell�kle de mey�ll� 
araz�lerde kurulmuştur ve yen� bah-
çeler kurulmaktadır. Bu t�p araz�ler 
toprak erozyonuna maruz kalmak-
tadır. Zaten �nce olan toprak tabakası, 
suların etk�s�yle sürüklen�p taşındığı 
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Ç�zelge 1. Türk�ye'de İnc�r ağacı sayısı ve üret�m durumu

 
YILLAR

 

AĞAÇ SAYISI (B�N 
ADET)

 

YaŞ ÜRETİM 
MİKTARI (TON)

YILLIK YAĞIŞ
TOPLAMI (mm)

2000

 

9770

 

240 000

 

556,4

2001

 

10230

 

235 000

 

774,1

2002

 

10435

 

250 000

 

758,7

2003

 

10535

 

280 000

 

864,4

2004

 

10515

 

275 000

 

494,7

2005

 

10268

 

285 000

 

679,5

2006

 

10730

 

290

 

151

 

518,6

2007 10775 210 152 540,8

2008 10094 205 067 419,2

2009 10151 244 351 946,6

2010 10106 254 838 676,2

2011 10375 260 508 542,6

2012 10388 275 002 809,0

Kaynak: TÜİK, DIŞ T�caret Müsteşarlığı

Ç�zelge 2. Sezonlar İt�bar�yle Kuru İnc�r Rekolte M�ktarları

Yıllar

 
Rekolte (ton)

2000/01

 

51.000
2001/02 50.500
2002/03 54.000
2003/04 56.500
2004/05 59.000
2005/06 60.000
2006/07 64.500
2007/08 43.500
2008/09 42.500
2009/10 56.590
2010/11 58.662
2011/12 55.653

Kaynak: Ege İhracatçı B�rl�kler�, 
2011-2012 Kuru Meyve Çalışma Raporu
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Kış yağışlarının yeters�z olduğu yıllarda n�san ve 
mayıs aylarında sulama mutlaka yapılmalıdır
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az olduğu, ağaçların su stres�nden 
daha az etk�lend�kler� saptanmıştır. 
Yeraltı üçgülü uygulamasının da; 
sürgün uzunluğu, boğum sayısı, ağaç 
başına ver�m ve ortalama meyve 
ağırlığını arttırdığı tesp�t ed�lm�şt�r 
(şek�l 3). Kontrol grubunda ağaç 
başına ver�m�n 7,67 kg �le en düşük 
sev�yede olduğu, yeraltı üçgülü 
uygulamasında ağaç başına ver�m�n 
9,85 kg olduğu tesp�t ed�lm�şt�r.  
Sonuç olarak “yarım ay uygulaması” 
ve “yeraltı üçgülü “uygulamaları, 
üret�c�lere önereb�leceğ�m�z prat�k 
uygulamalardır.

Gübreleme
İnc�r b�rçok b�tk�n�n yet�şt�r�-

lemed�ğ� ver�ms�z ve kıraç toprak 
koşullarında yet�şmekted�r. Bu 
sebeple gübreleme �ht�yacı göster�r. 
Yapılacak gübreleme ağaçlarda 
noksanlığı görülen bes�n maddeler�n� 
sağlamaya yönel�k olmalıdır. B�tk�n�n 
bes�n maddes� �ht�yacı en doğru 
olarak ağaçların gel�şme ve ürün 
durumlarının �zlenmes�, toprak ve 
yaprak anal�zler� �le ortaya çıkab�l�r. 
Gübreleme, anal�z sonuçlarına göre 
gerekl� �se yapılmalıdır.

Ç�ftl�k gübreler�n�n kullanılması �le 
toprakların su tutma kapas�tes� arttı-
rılmaktadır. Özell�kle kurak yıllarda 
aşırı sürgün ve dal oluşumunu teşv�k 
eden,  su tüket�m�n� arttıran fazla 
azotlu gübre kullanımından kaçınıl-
malıdır. B�tk�lerde su kullanım etk�n-
l�ğ�n� arttıran potasyumlu gübrele-
meye ağırlık ver�lmel�d�r. 

Malçlama
Ağaçların altına kuru ot, saman 

v.b. g�b� örtme amacıyla konmuş b�tk� 
artıklarına malç, yapılan bu �şlemede 
malçlama den�r. Toprak yüzey�nde b�r 
örtü tabakası meydana get�ren malç 
devamlı olarak yüzey� gölgele-
d�ğ�nden güneş ve rüzgar sebeb�yle 
oluşacak buharlaşmaya engel ola-
caktır.

Eğer bahçede bol m�ktarda 
yabancı otlar varsa bunların b�ç�l�p 
yerler�nde bırakılmaları yaz mevs�-
m�nde malç görev� görmekte ve 
suyun topraktan buharlaşmasına 
engel olmaktadır.

Özell�kle yen� d�k�len f�danların 
d�pler�ne yapılan malçlama yararlı ve 

gerekl� b�r su muhafaza yöntem�d�r.

Budama
Budama, b�r ağacın şekl�ne, 

büyümes�ne ve hatta ver�m�ne dal ve 
kollarını keserek etk� etme tekn�ğ�d�r. 
Meyve ağaçlarını b�r nev� terb�ye 
etme �şlem� olarak da tanımlanab�l�r. 
İnc�rlerde de budama öneml� b�r 
tekn�k �şlem olarak yapılır.

İnc�r ağacı, her yıl tepegözünün 
sürmes�yle toprak koşullarına bağlı 
olarak kısa ve uzun yıllık sürgünler 
meydana get�r�r. B�r yaşlı dallar 
üzer�ndek� yan gözler ya h�ç sürmez 
veya çok azı sürer. Doğal büyü-
mes�ne bırakıldıklarında ana dallar 
devamlı uzunlamasına büyürler. Bu 
durum ağaçların alt kısımlarının 
çıplak kalmasına neden olur. Kuvvetl� 
gel�şmeks�z�n devamlı uzayan ana 
dallar sonunda ürün yükü ve yaprak 
ağırlığını taşıyamayarak sarkarlar. Bu 
şek�lde uzayıp sarkma sonucu ağaç 
tacının ortası açılır.  Ortası açılan 
ağaç güneşe maruz kalır ve böylece 
dallarda güneş yanmaları meydana 
gel�r. Sonunda kend� doğal gel�ş-
meler�ne bırakılan budanmayan 
ağaçlar zayıf düşer, erkenden yaş-
lanır ve ürün m�ktar ve kal�tes� düşer. 
Bu yüzden �nc�rde budama yapılması 

öneml�d�r (Özen ve ark., 2007). 
Kuraklık sorununun bulunduğu 

yerlerde ağaçlar olab�ld�ğ�nce alttan 
taçlandırı lmalı, gereks�z dallar 
kes�lerek vejetat�f yük azaltılmalı 
fakat ağaçlarda çıplaklaşmaya neden 
olacak şek�lde denges�z budama 
yapılmasından kaçınılmalıdır. D�k 
gel�şen dallar tamamen çıkarılmalı, 
d�p sürgünler� tem�zlenmel�d�r.

İlekleme
D�ş� �nc�rler�n en öneml� meyve 

ürünü olan yaz ürünler�n�n (�y�lop) 
döllenmes� amacıyla, �y�loplarla aynı 
zamanda olgunlaşan erkek �nc�rler�n 
�lek meyveler�n�n �çler�ndek� arıları �le 
b�rl�kte, d�ş� �nc�r ağaçları üzer�ne 
bı rakı lması  �ş lem�ne � lek leme 
(capr�f�cat�on), bu amaçla kullanılan 
erkek �nc�r meyveler�ne �lek den�r. 
Burada öneml� olan, �lek arıcığının 
yeter� m�ktarda ve hastalıksız polen�, 
d�ş� �nc�r meyves�ndek� d�ş� �nc�r 
ç�çekler�ne ulaştırması �şlem�d�r. 

Kuraklığın yaşandığı yıllarda 
kısıtlı �lekleme yapılarak meyve yükü 
azaltılmalıdır. Ürün m�ktarını azaltıcı 
etk�s� bulunan bu uygulamanın 
amacı, meyve kal�tes�n� yükselt�rken 
ağacın kurağa karşı daha dayanıklı 
olmasını sağlamaktır.

Teraslama
Mey�ll� araz�lere yağan yağmur 

sularını erozyon meydana get�rme-
yecek şek�lde önlemek ve çev�rmek 
amacı �le düzeç eğr�ler�ne paralel 
olarak kurulan toprak seddeler�ne 
teras adı ver�lmekted�r (Akalan, 
1983).

Fazla mey�ll� yerlerde toprak 
erozyonunu önlemek ve suyu ağaç 
kök bölges�nde muhafaza etmek �ç�n 
teraslama yapılmalıdır. Terasların 
yapılış şekl� ve sayıları; bahçe 
toprağının su geç�rme özell�ğ�ne, 
bölgen�n yağış durumu ve ş�ddet�ne, 
doğal b�tk� örtüsünün durumuna ve 
mey�l dereces�ne bağlı olarak değ�ş�r.

Kanal teraslar araz� meyl�ne d�k 
olarak toprağın kazılarak daha gen�ş 
b�r kanal ve çıkan toprağın 40-50 cm. 
yüksekl�ğ�nde ve daha gen�ş olarak 
yığılmasıyla b�r sırt oluşturulması 
şekl�nde tes�s ed�l�rler.

 Araz� meyl�n�n % 15' ten fazla 
olduğu yerlerde sek� teraslar yapıl-
malıdır. Toprağın erozyondan korun-
ması ve ağaçların su �ht�yaçlarının 
g�der�lmes� amacıyla sek� teraslara 
�ht�yaç duyulur. Her yıl toprak �şleme 
zamanında terasların bakım ve 
onarımları yapılmalıdır (Özen ve ark., 
2007)

Sulama
İnc�r�n yıllık yağış �steğ� 625 

mm'd�r. Yağışın yeters�z olduğu 
yıllarda yaz aylarının başında toprak 
tavını y�t�rmekte, ürün olum devres� 
olan temmuz, ağustos ve eylül 
aylarındak� kuraklık neden�yle yaprak 
dökümler� olmakta; bunun sonucu 
olarak da meyveler küçük, az etl� ve 
balsız oluşmaktadır. Yen� �nc�r 
bahçeler� kır taban, dağlık ve kır 
araz�lerde kurulmaktadır. Bu araz�ler 
değ�ş�k derecelerde olmak üzere 
mey�le sah�pt�rler. Bu koşullarda 
yağış suları toprakta kalmayacağı, 
akıp g�deceğ� �ç�n yağışın 550 mm ve 
daha fazla olması b�r şey �fade etmez. 
Aynı zamanda bu t�p araz�ler�n hemen 
tamamı sulama olanaklarından 
yoksundur. Bu g�b� araz�lerde �lk ve en 
öneml� �ş su muhafaza önlemler�n� 
yer�ne get�rerek yağışlardan mak-
s�mum yararı sağlamaktır.

Bu amaçla bahçeler meyl�n 
durumuna bağlı olarak büyük toprak 
bentlerle bölünerek büyük tavalara 
ayrılab�l�r. D�ğer b�r yöntem kışın 
ağaçların d�pler�ne büyük çanaklar 
açmak ve yağış sularının bu çanak-
larda toplanarak toprak tarafından 
em�lmes�n� sağlamaktır (Özen ve 
ark.,  2007). 

Özell�kle kurak geçen yıllarda 

veya �lkbahar yağışlarının yeters�z 
olduğu durumlarda koşullar sula-
maya uygunsa,  sürgün gel�şmes�n�n 
başladığı ve hızla devam ett�ğ� kr�t�k 
dönemde yan� 15mart -20mayıs 
tar�hler� arasında sulama yapılması 
öneml�d�r. Meyvelerde çatlama ve �ç 
çürüklükler�ne sebep olduğu �ç�n 
meyve olgunlaşma dönem�nden önce 
sulamaya son ver�lmel�d�r. 

Eğ�ml� araz�lerde bulunan �nc�r 
bahçeler�nde ver�m ve kal�ten�n 
�y�leşt�r�lmes� amacıyla 2008-2012 
yılları arasında İnc�r Araştırma İstas-
yonu Müdür lüğü'nde b�r  proje 
yürütülmüştür. Bu projede; üret�c�n�n 
uyguladığı geleneksel toprak �şlemel� 
yet �şt � r �c � l �k le,  toprak ve suyu 
muhafaza etmek amacıyla malç 
(doğal florada bulunan tek yıllık 
b�tk�ler ve çalılar), yer örtücü b�tk� 
(yeraltı üçgülü), yarım ay ve plast�k 
bent uygulamalarının etk�nl�ğ� araştı-
rılmıştır. 

“Yarım ay uygulaması” �le ağaç 
taç �zdüşümü çevres�nde yarım ay 
şekl�nde hendekler açılmış ve hendek 
�ç�nden çıkarılan toprakla eğ�m yö-
nünde hendeğ�n üstünde set yapıla-
rak yağmur sularının toplanması 
sağlanmıştır (Şek�l 2). Yarım ay 
uygulaması yapılan ağaçların yap-
raklarındak� sukkulentleşmen�n daha 
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