Azotlu gübreler ağacın gel ş m üzer ne;
bor ve kals yumlu gübreler se meyve kal tes
üzer nde etk l d r. Her yıl dekara 2 – 3 ton
yanmış ç ftl k gübres ver lmes faydalıdır. 2
yılda b r yapılan yeş l gübreleme se toprağın
ﬁz ksel yapısını düzeltmes bakımından
uygundur.
Budama : Mod ﬁye L der t p terb ye şekl
Avrupa ve yerl bütün er klere tavs ye ed l r.
Özell kle çok mahsuldar Japon er kler nde
kırılmaya man olmak ç n kuvvetl çatal
dalların meydana get r lmes ne büyük b r
d kkat göster lmel d r.
Bazı çeş tler d k, bazıları da yaygın
gel şt kler nden budama buna göre
yapılmalıdır. Örneğ n; b r Japon er ğ olan
Santa Rosa ve W ckson d k büyüdükler nden ,
bunlarda yaygın büyüme teşv k ed lmel d r.
Halbuk Burbank er ğ yaygın büyüdüğü ç n
b raz daha d k büyümes teşv k ed lmel d r.
budamalar uç almaları sten lmeyen dalların
çıkartılması, dal, dalcıkların yan dallar
üzer nde y yerleşt r lmes şekl nde olur.
Meyve Seyreltmes : Seyreltme el le,
mekan k olarak veya k myasal maddeler le
yapılır. Özell kle Japon er kler le bazı Can
er kler nde aşırı yüklenme olmaktadır. Ancak
can er kler nde ağaçtak meyveler aralıklı
olarak hasat ed ld ğ nden her meyve toplama
şlem seyreltme yer ne geçmekted r. D ğer
türlerde el le seyreltme Haz ran dökümünden
sonra ve her 5 cm.'de b r meyve olacak şek lde
bırakılır.
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GİRİŞ
Er kler Asya - Avrupa kökenl türler,
Japonya - Ç n kökenl türler ve Kuzey Amer ka
türler olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Asya –
Avrupa grubunda G ant, Presedent, İtalyan,
Sugar, Stanley, Karagöynük, Köstend ,
D amond, V ctor a ve Can er kler ( Papaz,
Can, Aynalı, Havran); Japonya – Ç n
grubunda Cl max, Santa Rosa, Beauty,
Formosa; Kuzey Amer ka grubunda Golden
Beauty ve Rob nson çeş tler sayılab l r.
ERİĞİN EKOLOJİK İSTEKLERİ
İkl m İstekler : Er k türler n n kl m
stekler b rb r nden farklıdır. Can er kler
ılıman, Avrupa er kler kışı daha soğuk geçen
soğuk ılıman, Japon er kler se kışı soğuk
geçmeyen ılıman veya sıcak ılıman kl mlerde
en uygun şek lde yet ş rler. B rçok meyve
türünde olduğu g b er kte de soğuklama
ht yacı vardır. +7.2 C'n n altında can er kler
400- 500 saat, Japon er kler 600 saat, Avrupa
er kler se 1000 saat n üzer nde soğuklama
stemekted r. Er klerde soğuğa ve dona
hassas yet ç çeklenme ve genç meyve
dönem nde artar. Bu nedenle erken ç çek açan
Can ve Japon er kler n n kış ve lkbahar
donlarının sık olduğu bölgelerde yet şt r lmes
sakıncalıdır. Açmış ç çekler –2.2 le –0.6 C'ye
dayanab ld ğ halde, genç meyveler –1.1 le
–0.6 C'de zarar görmekted r.
Toprak İstekler : Er k toprak açısından çok
fazla seç c meyve değ ld r. Saçak köklü
olduklarından az der n topraklarda da yet şeb l rler.
Toprağın çok kumlu olduğu durumda er k ağacının
ömrü kısa olur. Bu tür topraklarda japon çeş tler
terc h ed lmel d r.

k ll topraklarda p. domest ca (avrupa er ğ ) ve p.
ceras fera ( can er ğ ), kurak topaklarda se badem
anaç olarak kullanılır. en uygun toprak ph' ı 6.5' d r.
DÖLLENME BİYOLOJİSİ : Er k türünde
çeş tler döllenme türüne göre kend ne ver ml ,
kend ne kısmen ver ml ve kend ne kısır olmak
üzere üç gruba ayrılırlar. Bu nedenle kend ne
kısmen ver ml ve kend ne kısır çeş tlerle bahçe
kurarken mutlak suretle tozlayıcı çeş tler
kullanılmalıdır. Tozlayıcı çeş t seçerken tozlayıcı
çeş d n bahçe kurduğumuz çeş tle aynı anda
ç çeklenmes ne ve bol m ktarda ç çek tozu
üretmes ne d kkat ed lmel d r.
ÇOĞALTILMASI : Genel olarak aşı le
çoğaltılmaktadır. En fazla kullanılan aşı metodu da
“Durgun Göz Aşı” sıdır. Kullanılan anaçlar se
er k, şeftal , kayısı ve bademd r.

D k m yerler şaretlend kten sonra 60 x 60 cm.
boyutunda ve 50 cm. der nl ğ nde çukurlar açılır.
D k m aralığı 4 x 5, 5x5, 6x 6 veya 7x7 metred r.
D k mden önce ﬁdanlara kök tuvalet yapılır. Fazla
uzamış, yaralanmış, kuru, kırık veya kıvrık olan
kökler kes l p atılır. F danın tepes 80- 100 cm'den,
varsa yan dalları 2 –3 göz üzer nden kes l r. F dan
d k m d k m tahtasıyla yapılmalı ve aşı noktası
toprak sev yes n n üzer nde kalacak şek lde d k m
yapılmalıdır. Çukurun d p kısmına yanmış ç ftl k
gübres ve çukurdan çıkan toprak karıştırılarak
çukurun d p kısmına konulmalıdır. D k mden sonra
can suyu ver lerek ﬁdanın yanına herek d k l r.
Kend ne kısmen ver ml veya kend ne kısır çeş tlerle
bahçe kurulacaksa 8 ağaca b r tozlayıcı olacak
şek lde bahçe tes s ed lmes ne d kkat ed lmel d r.
YILLIK BAKIM İŞLEMLERİ
Toprak İşleme : Er k bahçeler sonbaharda 1,
lkbaharda 2 kez yüzeysel olarak sürülmel d r.
İlkbaharda ağaç d pler çapalanır.
Sulama : Yıllık yağış m ktarı 750 mm' den az olan
bölgelerde düzenl olarak yaz aylarında sulama
yapılmalıdır. Mayıs ayının 2. Yarısından t baren
sonbahar yağışlarına kadar geçen süre çer s nde
toprak yapısına da bağlı olarak 8- 12 kez
sulanmalıdır.

BAHÇE TESİSİ
Kışı ılık geçen bölgelerde sonbaharda, kışı
soğuk geçen bölgelerde se lkbaharda ﬁdanlar
d k l r. Er k bahçes kurulacak araz d k mden 1-2
ay önce mümkünse sonbaharda der n olarak
sürülür ve drenaj sorunu varsa drenaj kanalları
açılarak araz tesv yes yapılır.

Gübreleme : Er k ağaçlarına ver lecek gübre m ktarı
yaprak ve toprak anal z sonuçlarına göre
saptanmalıdır. Gübre m ktarında ağacın yaşı, ver m
durumu, toprak yapısı ve ekoloj k koşullarda
etk l d r. K myasal gübrelerden fosfor ve potaslı
gübreler kış başında; azotlu gübreler se kış sonunda
lkbahar gel şmes başlamadan önce ver lmel d r.

