
İklim İsteği 

Genel olarak kivi kışları ılık, yazları sıcak 

ve nemli yörelerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Bitkiler sürekli ve sert rüzgâr alan yörelerde 

gelişemez. Gözlerin uyanmasında yaprak 

dökümüne kadar 240–260 gün don olmayan 

gelişme süresi ister. 

Yıllık ortalama sıcaklık 12–16 ºC ve nispi 

nem %50–70 olması gerekmektedir. Kışın -6ºC 

ve - 10ºC arasında bitkiler, ilkbaharda -0,5 ºC 

sürgünler sonbaharda -2 ºC meyveler zarar görür. 

Kivi soğuğa duyarlı olmasına karşın 7.2 0 C’nin 

altında 400–600 saat soğuklama ister. 

Toprak İsteği 

Kivi asmaları saçak ve yüzlek köklü 

olduğundan süzek, hafif, asitli ve derin 

topraklarda iyi gelişme gösterir. Killi, ağır (su 

tutan) ve taban suyu yüksek topraklarda iyi 

gelişme göstermez. Toprak PH’sı tercihen 5,5–

7,0 arasında olmalıdır. Toprakta en çok % 8 kireç 

olmalıdır. Organik maddece zengin topraklarda 

sonuç olumlu olur.  

Budama 

Kivide budama değişik zamanlarda farklı 

amaçlarla yapılır. Bunlar; 

Şekil budaması genç bitkilere şekil vermek 

için yapılır. Amaç dik ve sağlam büyüyen ve ana 

tele kadar tek gövdeli bir şekil elde etmektir. 

Bitkiler ana telden sağa ve sola olmak üzere iki 

sabit kordon oluşturarak taçlandırılır. 

Kış budaması düzenli verim almak için 

yapılır. Bitkinin aktif olmayan dönem olarak 

adlandırılan uyku döneminde(yaprak dökümü ile 

gözlerin uyanması arasında) yapılmalıdır. 

Yaz Budaması 6–7 yaşlarındaki bitkilerde 

aşırı sürgün yükünün aralanması amacıyla 

yapılır. Bunun için gereksiz oburlar, uzun sürgün 

uçları alınarak havalanma ve güneşlenme 

koridorları açılır. 

  

Destek Sistemi 

Kivi yetiştiriciliğinde T–Direk Terbiye 

Sistemi en yaygın kullanılanıdır. 

 

 
 

Verim ve Hasat 

Dikimin 3. Yılından itibaren verim 

alınmaya başlanır. İlk yıllar az olan verim bitki 

gelişmesine paralel olarak artar. Asmalar tam 

verim yaşına 6–7 yaşında girerler. Bitki başına 

verim uygun çevre ve bakım koşullarında 40–50 

kg’a çıkar. Bu durumda dekara verim de 2–3 

tonu bulur. Ancak bütün bitkilerde olduğu gibi 

verim ile kalite arasında denge korunmalıdır. 

Hasatta meyve sapsız toplanır. Hasat edilen 

meyve hemen yenemez. Yeme olumuna gelmesi 

için mutlaka olgunlaştırılması gerekir. 

Olgunlaşma oda sıcaklığında ( 20ºC) 7–15 günde 

tamamlanır. 
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Kivi Yetiştiriciliği 

 

Kivi, Güney-Doğu Asya’nın yerli bir 

bitkisidir. Kışın yaprağını döken, meyveli asma 

formunda kuvvetli ve sarılıcı olarak 

gelişmektedir. Tümü Güney-Doğu Asya orijinli 

olmak üzere 50 dolayında türü vardır. Meyveleri 

için üretilen türlerin en kalitelisi Actinidia 

chinensis türü olup Kivi adıyla bilinmektedir.  

Yaklaşık bir tavuk yumurtası iriliğinde 

(80–100 g) ve kabuğu kahverengi tüylerle kaplı 

olan kivi meyvesi, kaba dış görünümü ile meyve 

içinin güzelliğini yansıtmamaktadır. 

Ferahlatıcı ve hoş bir tada sahip olan 

meyve, taze tüketilebildiği gibi, meyve salataları 

ve tatlılarda, özellikle yaş pastalarda 

tüketilmektedir. Yüksek oranda C vitamini 

içermesi, proteinler ve minerallerce zengin 

olması nedeniyle kivi kısa sürede insanlar 

tarafından sevilmiş ve dünyadaki üretimi hızla 

artmıştır. 

İlimizde Karadeniz sahili başta olmak 

üzere Marmara bölgesinde de yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Bu bölgelerin yanında Ege ve 

Akdeniz bölgelerinde deniz den 200-500 metre 

yüksek nemli vadi içlerinde kivi üretimi 

yapılmaktadır. 

 

Bitki Özellikleri 

Kivi bitkileri sarılıcı-tırmanıcı bitkilerdir. 

Kök yüzlek ve saçak kök yapısındadır. 

Çoğunlukla toprağın 0–40 cm derinliğinde 

bulunur. Ancak uygun koşullarda 1–1,5 m derine 

gidebilir. Kılcal kökler hızlı gelişir ve yenilenir. 

Gövde, sarılıcı asma gövdesidir. Gövde 

kendi ağırlığını taşıyamaz. Bu yüzden dikimden 

itibaren herekle desteklenmelidir. Şekil budaması 

ile dik ve düzgün gövde oluşturulması önemlidir.  

Sürgünler, 1 yaşlı çubukların gözlerinden 

sürerler. Sürgün ucu kırmızı tüylüdür. Sürgünler 

çok kuvvetli büyürler. Yaz ortasına kadar 2–3 m 

uzunluğa ulaşırlar. 

Çiçeklenmeye kadar körpe ve gevşek olan 

sürgünler rüzgârla dipten kırılırlar. Büyümesi 

yavaşlayan sürgünlerin uçları herhangi bir 

desteğe veya kendilerine tutulur ve kıvrılırlar. 

 

 

Bir bitkide yüzlerce çiçek bulunur. Tek tek 

veya 3’lü gruplar halinde oluşurlar. Erkek ve dişi 

çiçekler ayrı bitkilerde bulunur. Yapısal olarak 

bahçe tesisinde dişi çiçekli bitkilere mutlaka 

tozlayıcı (erkek-babalık) bitkiler gereklidir.  

Normal olarak çiçek ve meyve dökümü 

olmaz. Tozlanan bütün çiçekler meyve tutar. Bu 

yüzden kış budamasında yeterli sayıda göz 

bırakılmalı veya seyreltme ile meyve yükü 

dengede tutulmalıdır. 

Meyve yıllık sürgünlerde tek tek veya 3’lü 

gruplar şeklinde olur. Hasat olumunda 60–150 gr 

arası ağırlıkta olur. Meyve etli yeşil renkli ve çok 

çekirdeklidir, yüksek oranda C vitamini içerir. 

Ayrıcı Kivi bitkisi Mart sonu- Nisan başında 

uyanır. Mayıs’ın sonu- Haziranın ilk haftasında 

çiçek açarlar. Hasat Ekim’in ikinci – Kasım’ın 

birinci yarısında yapılır. Aralık ortasında yaprak 

dökerler. 

Bahçe Tesisi 

Dikim yapılacak arazide 

beslenme ile ilgili sorunların olmaması 

için toprak analizi yaptırılmalı ve analiz 

sonuçlarına göre gerekli gübrelemeler 

yapılmalıdır. Fidanların dikileceği yer 

arazi yapısına göre güney yönlü ve 

sıraların yönü kuzey güney 

istikametinde yapılmalı ve dikim 

yapılacak yerin taban su seviyesi 

yüksek olmamalıdır.  

Dikim Şekilleri 

Kivi tesisinde fidanlar iklim ve 

toprağa bağlı olarak 4x5, 4x3 gibi sıra 

üstü ve sıra arası mesafelerde dikilmesi 

uygundur. 

Fidan dikimi ilkbahar ve 

sonbaharda yapılmalıdır Kış donları 

tehlikesi olmayan yörelerde sonbahar dikimi 

daha uygundur. 

Fidanlarının dikileceği fidan çukurları en 

az 45–50 cm derinliğinde ve çapında olmalıdır. 

Açılan kuyulardan çıkan toprakla hayvan gübresi 

karıştırılır, tekrar fidan çukurlarına konulmalıdır.  

Erken verime yatmaları ve sağlıklı bir 

gelişme için 2 yaşlı sağlıklı fidanlar dikilmelidir. 

Fidan dikimi yapılırken Aşı yeri veya sürgün yeri 

toprak altında kalmamalı toprak üzerinde 

olmalıdır. 


