
ZEYTİN HASADI

Zeytin hasadı çok önemlidir ve en önemli 

maliyet unsurlarından birisidir. Hasadın uygun 

zamanda ve uygun şekilde yapılmaması 

durumunda salamuralık zeytinlerde verim ve 

kalite kaybına yağlıklarda ise yağ miktarı ve 

yağ kalitesinde azalmalara neden olmaktadır. 

Ayrıca yaprak ve sürgün kaybı alternansı 

artırmaktadır. 
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eytin, binlerce yıldır yetiştiriciliği yapılan, 

Zinsan sağlığı ve beslenmesi açısından son 

derece önemli olan bir bitkidir. Ülkemiz 

gerek zeytin populasyonu ve gerekse sofralık 

zeytin ve zeytin yağı üretimi bakımından dünyada 

önemli bir yere sahiptir. 

Zeyt�n�n anavatanı Anadolu olmasına ve 

büyük b�r potans�yele sah�p olmamıza rağmen 

bu potans�yel� çok �y� değerlend�rd�ğ�m�z 

söylenemez. Eldek� �mkanları en �y� b�r 

şek�lde değerlend�rerek standart çeş�tlerle 

ver�m ve kal�tey� artırmamız ve düzenl� ürün 

elde ed�lmes�n� sağlamamız gerekmekted�r.. 

İkl�m ve Toprak İstekler�:Zeyt�nler �ç�n 

en uygun �kl�m, Akden�z ılıman �kl�m�d�r. 

Kışları ılık ve yağışlı, yazları kuru ve sıcak 

geçen, yıllık 400-800 mm yağış alan yerler 

zeyt�n yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n uygundur. Toprak 

konusunda pek seç�c� olmayıp daha z�yade 

kalkerl�-kumlu, der�n ve bes�n maddeler�nce 

zeng�n toprakları sever. 

Zeytinlik Tesisi: İy� b�r toprak hazırlığı 

yapılmalı, mey�ll� araz�lerde mey�l dereces�ne göre 

çeş�tl� teraslar yaparak toprak ve su muhafazası 

sağlanmalıdır. Topraklar bahçe tes�s�nden önce 

özell�kle organ�k gübrelerle gübrelenmel�d�r. Ürünü 

değerlend�rme amacına göre(yağlık-sofralık) �kl�m 

ve toprak özell�kler� d�kkate alınarak bölgeye adapte 

olmuş, ver�ml�, az alternans gösteren standart 

çeş�tlerden ve uygun dölley�c�lerle zeyt�nl�k tes�s 

ed�lmel�d�r. Fidanlar arazi şartlarına göre değişik 

şekillerde ve taç büyüklüğüne, çeşide bağlı olarak da 

4x6 m - 7x7 m  aralıklarla dikilebilirler. 

Zeytinliklerin Beslenmesi:Zeytinliklerin 

gübrelenmesinde, zeytinin yaşına, gelişmesine, 

sulama durumuna, iklime, kaldırılacak ürün 

miktarına ve yaprak- toprak tahlilleri neticesinde 

bitkide ve toprakta belirlenen besin elementlerine 

göre uygun bir besleme programı hazırlanmalıdır. 

Sulama:Zeytin ağacı genellikle sulanmaz ancak 

eğer sulama imkanı varsa ürünü artırmak ve kaliteli 

ürün elde etmek için sulanmalıdır. Verilecek su 

miktarı ve zamanı topraktaki su rezervine göre ve 

zeytinin suya ihtiyaç duyduğu hassas devreler göz 

önüne alınarak tespit edilmelidir. Zeytinin, ürün 

miktarı ve kalitesini yağ randımanını artırmak için 

sulanması gereken hassas dönemler; çiçeklenme 

öncesi ve sonrası (nisan- mayıs), meyve oluşum 

başlangıcı (haziran sonu- temmuz başı) ve meyvenin 

renk değişimi devresidir. 

BUDAMA

Budamada önemli olan her yaşta yaprak/kök ve 

yaprak/odun dengesini optimum düzeyde tutmaktır. 

B u  a m a ç l a  z e y t i n d e  d e ğ i ş i k  b u d a m a l a r 

yapılmaktadır. 

a- Şekil budaması: Fidan dikildikten sonraki ilk 

2 yılda hiçbir budama yapılmaz. Ancak topraktan 

itibaren 40-50 cm' deki sürgün uçları alınarak 

fidanların büyümesi sağlanır. 3. yıldan itibaren 60-

100 cm yüksekte 3-4 dal bırakılarak şekillendirilir. 

Daha alttaki uç alınan dallar çıkarılır ve zeytinin 

tabii eğilimine uygun bir şekil verilir.

b-Mahsul budaması: Mahsul budamasından 

amaç, taç içerisindeki ışıklanmayı artırarak ağacın 

verimli periyodunu maksimum düzeyde tutmaktır. 

Yalnız güneş gövdeyi ve ana dalları yakmayacak 

şekilde uygun seyreltme ile budama yapılmalı, 

dallar arasında denge kurulmalı, ince dallar aşırı bir 

şekilde seyreltilmemelidir. 

c-Gençleştirme budaması: Gençleştirme 

budaması ile ağacın kendini yenilemesi mümkün 

olmaktadır. Budama ana dallarda kademeli olarak 

yapılır. Önce ana dallardan birisi gövde ile 

bağlantısının birkaç cm üzerinden budanır. Bu 

bölgeden kuvvetli sürgünler çıkar. Sonra diğer ana 

dallarda budamalar yapılarak dallar yenilenir.

Ayrıca ağacın tabladan tamamen kesilmesi ile sert 

bir gençleştirme (kabaklama) budaması, çeşit 

değiştirme, dondan zarar gören ağaçların 

yenilenmesi ve büyük hacimli ağaçların tacını 

küçültmek amacıyla budamalar yapılmaktadır.

Budamalardan sonra kesilen yerlere katran 

sürülmeli ve ağaçlara bordo bulamacı veya bakırlı 

preparatlarla ilaçlanmalıdır. 
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