
verebilmeleri için topraktan yeterli miktarda su 

almaları gerekir. Sürgün gelişmesinin ve meyve 

büyümesinin olduğu ilkbahar ve yaz aylarında 

yeterli ve düzenli sulamanın yapılmasına dikkat 

edilmelidir. Düzensiz sulama ile de meyvelerde 

çatlamalar olmaktadır. Ayrıca meyve olumuna 

yakın sulamalar meyvelerin çatlamasına neden 

olmaktadır. Bu sebeple meyvelerde kabuk rengi 

yeşilden sarıya dönüştüğü devreden sonra sulama 

yapılmamalıdır. 

 

 
 

Gübreleme 

Trabzon hurmalarına verilecek gübre 

miktarı yaprak ve toprak analiz sonuçlarına göre 

tespit edilmelidir. Dekara 3 yılda bir 3-4 ton 

yanmış gübre sonbaharda verilmeli ve toprağa 

karıştırılmalıdır. Azot ihtiyacı çok fazladır. 

Analiz sonuçlarına göre verilmesi gereken azot 

miktarının üçte biri erken ilkbaharda kalan kısmı 

ise nisan mayıs ve haziran aylarında verilir. 

Azotlu gübre ağacın taç izdüşümüne açılan 

çukurlara verildikten sonra toprak çapalanarak 

sulama yapılmalıdır. Fosforlu gübreler kasım-

aralık aylarında verilir. Ve bitkinin çiçeklenme, 

meyve tutumu ve kök gelişimi üzerine etkisi 

vardır. Potasyumlu gübrelerin meyve kalitesine 

etkisi vardır. 

 

Hasat 

Trabzon hurmasında meyveler tam 

iriliklerini aldıkları ve meyve kabuğunun yeşil 

renginin kaybolup çeşide has turuncu veya koyu 

turuncu rengini aldığı zaman sertken 

toplanmalıdır. Hasat kademeli yapılmalı rengini 

iyi almamış meyveler toplanmamalıdır. Hasat 

zamanında meyveler çekilerek dalından 

koparılmaz. Dallar çok gevrek olduğu için 

kırılabilir veya meyvenin çanak yaprağı ağaçta 

kalarak meyvenin olgunlaşmadan önce 

çürümesine neden olur. İstenmeyen bu 

durumların olmaması için meyveli dal sol elle 

tutulup öbür elle itinalı bir şekilde meyve daldan 

koparılır. 
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Trabzon Hurması Yetiştiriciliği 

 
Trabzon hurması çok yıllık bir bitkidir. 

Anavatanı Çin olan bu meyvenin çok eski 

tarihlerde Çin’den Japonya’ya getirilip üretimine 

başlanmış ve sonraki yıllarda Japon halkı 

tarafından en çok sevilen ve tüketilen meyve 

durumuna gelmiştir.  

Türkiye'ye hangi tarihte getirildiği 

bilinmemekle birlikte çok eskiden beri Trabzon 

hurması yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bir 

subtropik iklim meyvesi olan Trabzon hurması 

ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi'nde 

yetiştiriciliğinin yapılmasının yanında Karadeniz 

bölgesinde de yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

Trabzon hurmaları Diospyros cinsine girer. 

Diospyros'un kelime anlamı; “Tanrıların 

yiyeceği"dir. Meyvelerinin görünümlerinin 

güzelliği ve tatlarının mükemmelliğinden dolayı 

bu ismi almıştır. 

 

Çeşit Seçimi 

Seçilen çeşit buruk olmayan, çekirdeksiz, 

sert etli, yola ve muhafazaya elverişli, turuncu –

kırmızı renkli olmalıdır. Gelişim açısından 

erkenci, orta ve geç mevsim çeşitlerinin 

kullanılması pazar dönemini uzatır. 

 

Bahçe Tesisi 

Bahçe yeri hazırlığına yaz aylarında 

başlanmalıdır. Beslenme ile ilgili sorunların 

olmaması için toprak analizi yaptırılmalı ve 

analiz sonuçlarına göre gerekli gübreler 

verilmelidir. Fazla yağış alan, taban suyunun 

sorun olduğu yerlerde toprağın drenajı 

yapılmalıdır. 

Trabzon hurması meyveleri rüzgârların 

sebep olduğu yaprak ve küçük dalların meydana 

getirebileceği berelenmelere çok hassastır. Bu 

sebepten fazla rüzgâr alan yerlerde bahçe 

tesisinden önce, bahçe kenarı bir veya iki sıralı 

olarak rüzgâr kıranlarla çevrilmelidir. Selvi veya 

okaliptüs ağaçları rüzgâr kıran olarak dikilebilir. 

 

 
 

Dikim Şekilleri 

Dikim çukurları 60-70 cm derinlik ve 

genişlikte açılmalıdır. Dikim aralıkları çeşitlerin 

dallanma durumlarına göre 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 

10x10 m olarak yapılır. Dikim, fidanlar 

yapraklarını döktükten sonra başlamak üzere 

ilkbahara kadar olan devrede yapılabilir. Kışları 

soğuk geçen yerlerde ilkbahar dikimi tercih 

edilmelidir. 

 

Fidan Dikimi 

Dikim sırasında, fidana kök budaması 

yapılmalıdır. Fidanların kazık kökü fazla 

kısaltılmamalıdır çünkü saçak kökleri fazla 

değildir. Fidanlar, fidanlıktan söküldükleri 

derinlikte dikilmelidir. Dikimden hemen sonra 

can suyu verilmelidir. Yeni dikilmiş fidanların 

yağış ve rüzgârların etkisi ile eğilmemesi için 

fidanlar hereklerle bağlanmalıdır. Dikimden 

sonra fidanların tepeleri 60-70 cm'den iyi 

gelişmiş bir göz üzerinden kesilir. 

 

İklim İsteği 

Trabzon hurması bir subtropik iklim 

meyvesidir. Bununla birlikte sıcak ılıman iklim 

şartlarına da adapte olmuştur. Ağacı kışın 

yapraklarını döktüğü için düşük kış 

sıcaklıklarına, diğer subtropik meyve türlerine 

göre daha dayanıklıdır.  

Trabzon hurması çeşitlerinin çoğunun kış 

dinlenme ihtiyaçları 7ºC’nin altında 200-400 saat 

kadardır. Trabzon hurmaları geç çiçeklendikleri 

için erken ilkbahar donlarından etkilenmez. 

Çeşitlerin meyvelerini olgunlaştırabilmesi için 

140-160 gün gibi uzun vejetasyon süresine 

ihtiyacı vardır. Trabzon hurmaları yüksek hava 

nemi ister ve en kaliteli meyveler nemli 

bölgelerden elde edilir. 

 

Toprak İsteği 

Trabzon hurmaları için en uygun toprak 

tipi orta ağır, organik maddece zengin ve iyi 

drene edilmiş derin topraklardır. PH' sı 6,5-7,0 

olan topraklarda yetiştiricilik iyi sonuç verir.  

 

Çoğaltım Şekilleri 

Trabzon hurması ağacı çelik ve aşı yöntemi ile 

çoğaltılır. Ancak çeliklerin köklenmeleri çok zor 

olduğundan genellikle aşılama yöntemleri tercin 

edilir. Aşılama işlemi göz veya kalem aşı olarak 

uygulanır. Aşılama işlemi göz aşılarda T ve yongalı 

göz aşı, kalem aşılarda ise dilcikli ve yarma olarak 

uygulanır. 

Sulama İsteği 

Sulama suyu miktarı ve sıklığı iklim, 

toprak ve sulama sistemlerine göre değişiklik 

göstermekle beraber Trabzon hurması 

ağaçlarının iyi gelişebilmeleri ve yeterli ürün  


