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Ö N S Ö Z 

Güneydo9u Anadol u Bölgesi 'n in sulamaya açılmasıyla ortaya çıkacak tarımsal 
potansiyel in en iyi şekilde de~erlendir,ilmesini temin etmek amacıyla .GAP 
Idaresi Başkanlığı tarafından Çukurova Universitesi Ziraat Fakültesi 'ne bir 
dizi Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Çalışması yaptırıl mı ş tır. 

Şanlıurfa-Akçakale Koruklu mevkiinde tahsis edilen 276 dekarlık bir Araştırma 
Istasyonu kurulması, 31 adet projeden oluşan araştırma çalı şmalarının yürütül
mesi, GAP Bölgesi 'nde Tarımsal Konularda Veri Bankası Oluşturul mas ı ve Uzaktan 
Algılama Merkezi Kurulması olmak üzere dört bileşenden ol u ş an proje çalışmaları 
1987-1992 yı ll arı aras ı nda yürütülmüştür. 

Planlanan proje çalışmaları üç aşamalı olarak ele alınmı ş ol up tamamlanan 
bölümü, birinci aşamayı oluşturan Adaptasyon Çalı şmalarını içermektedir . 

Proje paketinin araşt ı rma çalışmalarından bitkisel üretimle ilgili olanlar, 
Koruklu mevki i nde kurul an Araşt ırma İstasyonu' nda hayvansal üretimle ilgili 
olanlar ise TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi 'nde yürütülmüştür. 

Bu rapor, yürütülen alt projelerle ilgili olarak saptanan il k sonuçl arı ortaya 
koymaktadır. 

Söz konusu proje paketi nin ikinci aşaması olan yetiştirme teknikleri ile ilgili 
araştırmalar, ilk aşamada elde ed il en verilere bağlı olarak ve adaptasyonu 
saptanm ı ş tür ve çeşitlerı e Harran üniversitesi Ziraat Fakültesi 'nin de 
katkı ları ile yine Çukurova üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 1993-1996 
yıllar ı arasında sürdürülecektir. 



ı. GİRİŞ 

Heyve şekli, kabuk kalınlığı ve tadı bakımından normal cev izden farklı 
özellikler taşıyan pikanın yetiştiriciliği özelli kle yüzyı lımızın başından 
itibaren dünyada belirli ve artan bir geli ş im süreci i çinde bulunmaktadır. 

Genel olarak, % 73-75 yağ, % 12-15 karbonhidrat, % 9-10 prote i n, % 3-4 su ve % 
ı. s dolayında mineral madde içeren pikan meyvelerinin E vitaminince de oldukça 
zengin olması ve yağ yönünden bazı sağlık sorunları olan kişilerinde bu meyveyi 
doyınamış yağ asitl erince zenginliği nedeniyle rahatlıkla yiyebilmeleri pikan 
yetişt iriciliğinin ve üzerindeki çalı şmaların son yıllarda artmasının nedenleri 
arasında gösterilebilir . 

Pikan cevizinin anavatanı ve bugünkü durumda yetiştiriciliğinin yaygın olduğu 
ulkelerdeki ekolojik koşullara bakıldığı zaman, ülkemizin de bazı bölgelerinde 
bu meyve türünün rahatlıkla yetişebileceği görülmektedi r . Ülkemizde pikanın 
yetişebileceği alanlar olarak· Akdeniz Bölgesi , Ege Bölgesi'nin güneyi ve 
Güneydo~u Anadolu Bölgesi 'nin bazı yerleri sayılabilir. Yapılan çeşitli 
araştırmalar sonucu pikanın ekonomik olarak yetiştiric iliğinde en önemli 
faktörler; sıcaklık toplamı, ilbaharın geç donları ile sonbaharın erken donları 
arasındaki süre ve çeşitlerin soğuklama gereks iniml erinin karşılanmasıdır. 

2. MAT ERYAL VE YÖNTEM 

2. 1. Materyal 

Araşt ı rma, Şanlıurfa-Koruklu Araştırma İstasyonu 'nda ll pikan çeş idi ile 
yürütülmüştür. 

2.2. Yöntem 

Bu çeşi tlerden Mahan, Wichita, Western, Harri s Super, Choct aw , Royal, Shawnee 
ve Hastings Mart 1988'de 12x12 m aralıklarla S' er tekerrürlü olarak "Tesadüf 
Parselleri Deneme Desenine" göre dikilmişlerdir. Comanche, Texhan ve Ideal 
çeşitleri ile 1988 yaz aylarında kuruyan bazı fidanlar Aralık 1988 'de 
tamaml anmışlardır . 

~öğür anacına aşı lı olarak dikilen fidanlar, 1988 yaz aylarında çanak usulü 
ıle, 1989 yazından itibaren ise mikrosiprinklerle sulanmış, bu dönemde 
~alçlamaya özel önem verilmi ş ve bütün çeşitlere aynı kültürel ve teknik 
ışlemler uygul anmıştır. 

Denemeye alınan çeşit l erde 1989 yılından itibaren; geli şme duruml arı, 
~?.m~rcukl arın sürme tari hi, yaprak dökme tari hi, vejetasyon süres i, sürgün 
uyumesi i nce l en miştir. 

1990 yılında Wichita, 1991 yılında Wichita Harri s Super, Western , Royal ve 
Mahan çeşitlerinden meyve alınmı ş ve bunl ard~ verim (gr/ağaç), meyve ağırl ı ğı 
(gr) , meyve uzunluğu (mm), meyve genişliği (mm), kabuk kalınlığı (mm), iç 
~ğ~rlı~ı (~r), kabuk ağ ırlı ğı (gr), iç randımanı (%), boş meyve oranı (%) ve 
9 dakı cevız adedi belirlenmiştir. 

3· ARAŞTIRMA BULGULARI 

~eşitler , 1-5 skalasına göre değerlendiril en gelişme durumlarına göre 
ıncelenmiş ve 3 gruba ayrılmışlardır. İdeal (1.67), Western (1.72), Choctaw 



(!.92), Wichita (~.~6), . Harr i~ Super (1.96) ve Royal (2.14) Şanlıurfa-Koruklu 
tolull arında en. ıyı gelı şme g?steren .. çeş it~er olarak saptanm ı şlar ve skala 
derecelerine .gore normal gelı şme gostermış l erdir. Mahan (2.62), Comanche 
(2.68), Hastıngs (2.98) ve Texh~n (3 . ~7) . geli şme göstermesi ne karşın zaman 
zaman yapraklarında . sararmalar ~ozlenf!lı şt ır. Bölge koşull arında 4 . 08 skala 
derecesi ortalaması ıle en yetersız gelı şme Shawnee çe ş idinde bel irlenmiştir . 

Araştırmalarda ~ul~anılan pikan çeşitleri içerisinde en erken süren çeşitler 
Harris Super, Wıchıta ve Mahan olarak saptanmı ştır. En geç süren çeşitler ise 
comanche ve Choctaw ol muştur . 

Bölgede, kullanılan çeş itler içerisinde en erken yaprak dökme tarihi 27 
Kasım ' da Texhan ve 29 Kasım 'da Western çeşitlerinde s aptanmıştır . En geç 
yaprakl arını dökenler ise, Ideal ve Mahan çeş it l eri olmuştur. En uzun 
vejetasyon süresine sahip olan çe şi tler olarak; İdeal, Mahan, Wichita ve Harris 
Super saptanm ıştır. 

4. SONUÇ 

~anlıurfa-Koruklu koşullarında l l pi kan cevizi çe ş idiyle 1988-92 yılları 
arasında yürütülen bu araştırmada l-5 skalasına göre en iyi gelişme gösteren 
çeşitl er ol ara k İ dea 1 , Western, Choctaw, W i ch i ta ve Harri s Su per bulunmuştur . 

Bölgede en uzun vejetasyon süres i Mahan, İdeal, Wichita ve Harris Super 
çeşitlerinde saptanmıştır. En fazla yı ll ık sürgün büyümesi Harris Sup~r, 
Chactow, Wichita, We stern, Ideal ve Royal çeşitlerinde belirlenmi şt ir. Ilk 
meyve veren çeşit Wichi ta olmuş ve dikimden 3.5 yıl sonra bu ç e şi tten a~aç 
başı na 1,471 gram meyve alınmı şt ır. Meyve veren çeşitler arasında en iri 
meyveler Harris Super'de (9.71 gr), i ç randımanı en yüksek Wichita'da (% 46 . 54) 
ve en düşük boş meyve oranı yine Wichita (% 2.50) çeşidinde saptanmıştır . 

Çeşitl erin Şanlıurfa-Koruklu koşullarında gösterdikl eri davranı ş l ara..,·. ,, 
bu l ~ul~r~ göre, Güneydo~u Anadolu Bölgesi 'nin ekolojik yönden pikan 
ye~ıştırıciligi içi n çok öneml i bir potans iyel e sahip olduğu ve bölgeden elde 
edıl en dört yıllık ilk sonuçlar ışı~ında, Wichita, Harris Supek, Western, Ideal 
ve Choctaw çeşitlerinin ümitvar sonuçlar verdiği, ayrıca ço erken meyveye 
yatailiiiTCfiita çeşidi üzerinde durulmasının yararl ı olacağı belirt i lebilir. 
~u~un yanı nda, çeşitlerin bölgedeki meyve kalite unsurların ı n belirl enebi l mes i 
ı~ın gerçek performan s larını 10 yaş ın üzerinde göstermeler i nedeniyle 
g~zleml erin en az 15-20 yıllık bir dönemde sürdürülmesinin ve çok daha geniş 
~ır çeşit yelpazesiyle bes l enme, fizyoloj~ ve döll~nm~ ~i~o~o~ i ~er i kon~ l arı~da 
ka araştırma yap ılmasının bölgede pıkan yetıştırıc ılığının gelışmesıne 
atkıları olacagı sonucuna varıl mışt ır . 



TARIMSAL ARAŞTIRMA GE Lİ ŞT İ RM E PROJE ÇERÇ EVE SiNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 

ı. GAP Bölgesine Adapte Olabilecek Şeftal i Kayısı, Badem ve Nektarin 
çeşitlerinin Saptanmas ı ' 

2. GAP Böl gesinde De~işik Nar Çeşitlerinin Adaptasyonu 

3. Ülkemizde Yetiştiricili~i 
Adaptasyonu 

Yapılan Çilek Çeşitlerinin GAP Bölgesine 

4. GAP Bölgesine Uygun Pikan Cevizi Çeşitlerinin Saptanması 

5. Doğal Ol~rak Yetişen Çok Yıllık So~anlı-Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkilerinin 
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8. GAP Bölgesinde Yüksek Veri ml i Lif Teknolojik öze ll i kleri Üstün Pamuk 
Çeşitlerinin Saptanması 

9. GAP Bölgesinde Su l u Koşu ll ara Uygun Yemli k ve Biralık Arpa Çeşitlerinin 
Saptanmas ı 

IO .. GAP Bölgesine Uygun Ko l za Çeşitler i nin Saptanması 
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