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ÖNSÖZ 

Antepfıstığı, Sakız ağacı ailesinden olup sert kabuklu meyveler 

grubundan ve Anadolu’da Şam fıstığı olarak bilinen ve son yıllarda 

“Yeşil altın”, “Altın ağaç” ve “Kral meyvesi” olarak adlandırılan önemli 

bir meyvedir. Dünyada, Türkiye, Suriye, ABD, İran, Çin ve Yunanistan 

gibi ülkelerin Akdeniz iklimi kuşaklarına uygun yerlerde 

yetiştirilmektedir. Dünyada her yıl tarımı alanı ve üretimi artarak devam 

eden Antep fıstığı hem ithalatta hem de ihracatta yüksek fiyatlı bir tarım 

ürünü olarak ekonomik öneme sahip bir meyvedir. Ülkemizde ise 

özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı üretim alanı ve 

üretimi bakımından hem ülkemiz hem de dünya üretiminde önemli bir 

yere sahip bölgemizdir. Ülkemiz antepfıstığı tarımının, üretimde 

yaklaşık %90’ı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller karşılamaktadır.  

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Siirt ve Kahramanmaraş bu illerinde 

başında gelmektedir.  

Sert kabuklu meyvelerden biri olan antepfıstığının sağlık üzerine olumlu 

etkileri olduğu bilinmektedir. Özelliklede içerdiği protein, vitamin, yağ 

ve yağ asitleri, lif, mineral madde ve Fenolik bileşikler sayesinde insan 

sağlığında olumlu etki etmesi ve antioksidan aktivitesinin yüksek olması 

nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu nedenler özellikle antepfıstığı 

tüketiminin bazı hastalıkların (hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler 

hastalıklar gibi) üzerinde yararlı etkileri ve bu hastalıklardan korumaya 

yardımcı bir besin olarak ön plana çıkmaktadır.  

Dünyada sert kabuklu meyveler ve özellikle antepfıstığı üretimi önde 

gelen antepfıstığı üretici ülkelerde (ABD, İran, Türkiye) son yirmi yılda 

önemli ölçüde artmıştır.  Nispeten uzun gençlik dönemine sahip olan 

antepfıstığı yetiştiriciliğinde yoğun emekli süreçler gerçekleşmektedir. 

Özellikle son yıllarda modern yetiştiricilik ve moleküler genetik 

alanında yaşanan hızlı gelişmeler, daha geniş geliştirilmiş çeşitlilik 

özellikleri için büyük umut vaat ediyor ve antepfıstığı ıslahında daha 

verimli çalışmalar hız kazanmıştır. 

Bu nedenle son yıllarda konuyla ilgili broşürler, kitaplar vb. yeni 

çalışmalarına dahil ettiği çok fazla belge ve doküman olmadığı dikkat 

çekmiştir.  Bu nedenle hem öğrencilerin hem de araştırmacılar bir kitap 

şeklinde bu bilgilere ihtiyaç duyduğu hasıl olmuştur.  Kitap hazırlanırken 
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alanında uzman akademisyen arkadaşlarımızla birlikte güncel kaynaklar 

taranarak hazırlandı. Kitapta; öğrencilere, araştırmacı bilim insanlarına 

ve bireylere yardımcı olacak ve antepfıstığını daha iyi tanımaya fırsat 

sağlayacaktır.  

Kitap, konular ve yaklaşım olarak okuyucuya bilgi açısından bazı 

yenilikler sunmaktadır. Derlenen bu kitap ile bilgilendirme 

amaçlanmaktadır. Kitap ile hali hazırda ülkemizde yetiştirilen ve her 

geçen gün talep gören antepfıstığı yetiştiriciliği hakkında üreticilerin 

bilgilendirilmesi amaçlanmış olup, tüm okuyucularımıza faydalı 

olmasını dilerim.  

Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen Tüm arkadaşlarıma, İKSAD 

yayınevi ve çalışanlarına teşekkür ederim. ‘Yeşil Altın’ olan antepfıstığı 

kitap çalışması tüm akademisyenlere, öğrencilere, üreticilere ve 

antepfıstığına ilgi duyanlara bir rehber olacaktır. 

Aralık 2022 

Editör 

Doç. Dr. Muhammet Ali GÜNDEŞLİ 
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İmam Üniversitesi- Fen 
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iki çocuk babasıdır.  
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GİRİŞ 

Antepfıstığı (Pistacia vera L.), sakız ağacıgiller familyasına ait 

olup, Orta Asya (Kuzey Hindistan, Afganistan ve Tacikistan) ve Yakın 

Doğu (Anadolu, Kafkasya, İran ve Türkmenistan) antepfıstığının gen 

merkezleri olarak bilinmektedir (Acar, 1997; Yavuz ve ark., 2016; 

Elbistanlı ve ark., 2020). Türkiye Yakın doğu gen merkezi içerisinde yer 

almakta olup, Antep fıstığının ilk kültüre alınmasının Hitit Uygarlığının 

Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki yerleşkelerinde olduğu 

görülmektedir. Türkiye, sahip olduğu ekolojik özellikler sayesinde 

Antep fıstığının yetiştirilmesinde ve pazarlanmasında dünyada söz sahibi 

ülkeler konumundadır. (Tekin ve ark., 2001).  

Dünya’da birçok ülkede yetiştiriciliği yapılan Antep fıstığında, 

Dünya üretiminin %98,6’sını 5 ülke gerçekleştirmektedir. 2020 yılı 

üretim miktarı verilerine göre, dünya üretiminin %42,1’i ABD 

tarafından, %26,3’ü Türkiye ve %16,9’u İran tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Antep fıstığı dikili alan bakımından 

dünyada ilk sırada yer alırken, düşük verim nedeniyle üretim miktarında 

2. sırada yer almaktadır. Verim bakımından, ABD (3148,6 kg/ha) 

dünyada ilk sırada yer alırken, Çin (2954,1 kg/ha) ikinci sırada, İran 

(1165,9 kg/ha) üçüncü sırada yer almaktadır. İran ve ABD’ye kıyasla 

Türkiye’de Antep fıstığı veriminin düşük olmasının nedeni; İran ve 

ABD’de Antep fıstığı üretiminin sulu koşullarda, tarıma elverişli büyük 

arazilerde ve sık ağaç dikimi ile üretimin yapılmasından 

kaynaklanmaktadır (Tiryaki 2013). Türkiye’de verimin düşük olmasının 

en önemli sebeplerinden biri, antep fıstığı üretiminin yoğun olarak tarıma 

elverişli olmayan, susuz, meyilli ve taşlık arazilerde yapılıyor olması 

gösterilebilir (Külekçi ve Aksoy 2011).  
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Tablo 1. Dünya Antepfıstığı Üretim, Verim ve Alan (2020) 

 

Hasat edilen alan 

(ha) 

Verim 

(kg/ha) 

Üretim miktarı 

(ton) 

Toplam Üretim Payı 

(%) 

ABD 150.543 3.148,6 474.004 42,1 

Türkiye 381.847 776,2 296.376 26,3 

İran 162.960 1.165,9 190.000 16,9 

Çin 27.158 2.954,1 80.227 7,1 

Suriye 60.363 1.149,8 69.403 6,2 

Diğer 

Ülkeler 
47.955 - 15.295 1,4 

Dünya  830.826 1.354,4 1.125.305  

Kaynak: FAOSTAT, 2022 

Çin, Antep fıstığı üretiminde önemli paya sahip ülkeler arasında 

yer almasına rağmen Çin’de yetiştirilen Antep fıstığı türü (Pistacia 

Chinensis) tüketime uygun olmayıp, biyodizel üretiminde 

kullanılmaktadır (Gül Yavuz, 2011). Geniş üretim alanları olmasına 

rağmen Çin, potansiyeli yüksek bir Antep fıstığı pazarıdır.  

2020 yılı verilerine göre dünyada üretilen Antep fıstığı yaklaşık bir 

milyon tonun üzerinde gerçekleşmiştir. Dünyada 2020 yılı verilerine 

göre 404.000 ton Antep fıstığı ihracata konu olurken, toplam dış ticaret 

hacmi 6 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir.  Türkiye 2020 yılında 

yaklaşık 15000 ton Antep fıstığı ihraç ederken, ihracat geliri 153 milyon 

$ seviyesinde oluşmuştur.  

Tablo 2. Antep Fıstığı Dünya Dış Ticareti 

 Türkiye Dünya 

Yıllar 

İthalat 
Miktar  
(Ton) 

İthalat 
Değer  
(000 $) 

İhracat 
Miktar  
(ton) 

İhracat 
Değer  
(000 $) 

İthalat 
Miktar  
(Ton) 

İthalat Değer  
(000 $) 

İhracat 
Miktar  
(ton) 

İhracat 
Değer  
(000 $) 

1990 0 0 2291 10107 90207 366911 91862 367576 
1995 485 320 1669 6909 168488 560074 188576 627393 
2000 179 544 244 1576 153288 489189 164197 536930 
2005 37 401 823 6998 241790 1050089 269824 1342740 
2010 14 238 717 13973 363286 2326354 387989 2547634 
2015 15 252 3154 51341 287314 2484088 321291 2462773 
2016 29 496 4710 66757 321989 2627194 426722 3405003 
2017 8 84 2706 45428 354145 2743359 449526 3453738 
2018 98 1592 4777 71914 358643 2991164 376618 2938769 
2019 15365 125334 15951 185704 431412 3630805 456543 3547934 
2020 13414 97625 15614 152885 371887 3094962 404248 3132916 

Kaynak: FAOSTAT, 2022 
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Antep fıstığı, uluslararası piyasalarda, kabuklu, kabuksuz, 

çoğunlukla kurutulmuş ve/veya tuzla kavrulmuş olarak bulunmaktadır. 

Antep fıstığının, boyutu, ağırlığı, rengi, çıtlama oranı, çekirdek/fıstık 

randımanı gibi özellikler fıstığın kalitesini belirlerken, aynı zamanda bu 

özellikler Antep fıstığı piyasasındaki önemli kriterlerdir (Tsantili ve ark., 

2010; Seferoğlu ve ark., 2006). 

Antep fıstığın anavatanlarından biri olan Türkiye Antep fıstığı 

ihracatında, 4. sırada yer almaktadır. USDA (2018) verilerine göre 

Dünyada en fazla Antep fıstığı tüketen ülkelerin başında Türkiye’nin 

geldiği rapor edilmiştir (Karacan, 2019). Türkiye’de meyve iriliğinin 

küçük ve görece maliyetlerin yüksek olmasından dolayı uluslararası 

piyasalarda çok fazla tercih edilmeyen Antep fıstığının büyük bir kısmı 

iç piyasaya tüketilmektedir.  

 

Şekil 1. Antep Fıstığı İhracatı Yapan Önemli Ülkeler (2020) (FAOSTAT, 2022) 

 

ABD
44%

İran
33%

Almanya
4%

Türkiye
4%

Hong Kong
3% Birleşik Arap 

Emirlikleri
3%Belçika

2%
Hollanda

1%

Diğer ülkeler
6%
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Şekil 1. devam. Antep Fıstığı İhracatı Yapan Önemli Ülkeler (2021) (FAOSTAT, 

2022) 

Dünya Antep fıstığı ihracatında ABD (%44) ilk sırada yer alırken 

İran (%33) ikinci sırada yer almaktadır. İran’da yetiştiriciliği yapılan 

antep fıstığı çeşidinin, çeşit özellikleri bakımından kaliteli olması ve 

ürün fiyatının görece olarak avantajlı olmasından dolayı, birçok ithalatçı 

ülke tarafından tercih edilmektedir. Buna karşın İran’da üretilen Antep 

fıstıklarından yüksek oranda aflatoksin oluşumu, AB ülkelerinin Antep 

fıstığı ihtiyaçlarının ABD’den karşılanması yoluna gitmeleri, Antep 

fıstığı pazarında yıkıcı ve uzun süreli etkilere sebep olmuştur (Zheng ve 

ark., 2012). Aflatoksin kaynaklı yaşanan bu sorun, İran’ın Antep fıstığı 

alanlarının genişlemesinin önünde bir engel olarak halen durmaktadır. 

Yaşanan bu durum, her ne kadar İran Antep fıstığı alanlarında sabit 

kalmasını sağlamış ise de, ABD’de antep fıstığı alanlarında önemli 

artışlar yaşanmış ve Dünya antep fıstığı piyasasında önemli ülkelerin 

başında gelmeye başlamıştır.  

ABD
63%

İran
29%

Türkiye
5%

Diğerleri
3%

DÜNYA ANTEPFISTIĞI İHRACAT 
PAYLARI
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Şekil 2. Antep Fıstığı İthalatı Yapan Ülkeler (2020) (FAOSTAT, 2022) 

Antep fıstığı ihracatında önemli ülkeler incelendiğinde, üreticisi 

olmayan Almanya, Hollanda, Hong Kong gibi ülkelerin ithal ettikleri 

ürünleri yeniden ihraç ettikleri ve böylece Antep fıstığı pazarında önemli 

rol oynakları görülmektedir. Buna karşın, Antep fıstığının anavatanı olan 

Türkiye ihracatta Almanya ile birlikte 4. Sırada yer almaktadır. Bu 

durum Türkiye’nin ihracatta potansiyelini daha yakalayamadığını 

göstermekle birlikte, Antep fıstığı konusunda atılması gereken birçok 

adımın olduğunu ortaya koymaktadır.  

Türkiye'de Antep fıstığı üretiminde yaygın olarak kırmızı ve uzun 

fıstık çeşitleri tercih edilmektedir. Uzun Antep fıstığı çeşidi meyve iriliği 

bakımından uluslararası ticarette tercih edilen bir çeşit olmamakla birlikte, 

dünya piyasalarında şekil bakımından tercih edilen çeşit Siirt çeşididir. 

Mevcut antep fıstığı plantasyonlarının %90’ının kırmızı ve uzun çeşitlerin 

oluşturduğu Türkiye’nin, uluslararası Antep fıstığı pazarında rekabet 

gücünün düşük olacağı görülmektedir. Siirt çeşidi ile benzer özellikler 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
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gösteren menşei İran olan Kerman çeşidi, dünyada yetiştirilen en yaygın ticari 

çeşittir. Çünkü büyüklüğü, canlılığı, kalitesi, yaygın bölünmüş kabukları ve 

uygun tadı nedeniyle ithalatçı ülkeler ve gıda sanayisi sektörü tarafından 

diğer çeşitlere göre daha fazla tercih edilmektedir (Beede vd. 2008). 

Türkiye’nin 2020 yılı verilerine göre en fazla Antep fıstığı ihraç ettiği ülke 

%26,6 ile Irak olurken, Irak’ı %14,7 ile İsrail ve %13,4 ile Tacikistan takip 

etmektedir. Türkiye’nin düşük miktarlarda olsa da Antep fıstığı ithalatı 

bulunmaktadır. Antep fıstığı ithalatının %65’i Hollanda, %26’sı Fransa ve 

%9’u Almanya’dan yapılmıştır.  

 

 

 
 

a) Antep fıstığı ihracatı yapılan ülkeler b) Antep fıstığı ithalatı yapılan 

ülkeler 

 

Şekil 3. Türkiye Antep fıstığı ihracatı ve ithalatında önemli ülkeler (%) (FAOSTAT, 

2022) 
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Şekil 4. Türkiye Antep fıstığı Üretim, Tüketim ve Yeterlilik Derecesi 

Türkiye’de 2000 – 2020 yılları arasında Antep fıstığı üretim, tüketim ve 

yeterlilik derecesi şekil 4’te verilmiştir. Periyosite eğilimi gösteren bir 

ürün olan Antep fıstığının üretim miktarında dalgalanmalar yaşanmakla 

birlikte, Antep fıstığı alanlarının artmasından dolayı üretim miktarında 

artan bir trend görülmektedir. Bununla beraber üretime bağlı olarak 

tüketiminde dalgalanma ve artışın yaşandığı Antep fıstığında yeterlilik 

düzeyi incelenen yıllarda %100’ün üzerinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de 

gıda sanayinde, pastacılıkta, dondurma üretiminde, yaş, kuru, kabuklu ve 

kabuksuz olmak üzere birçok şekilde tüketilen Antep fıstığı üretiminin 

büyük bir çoğunluğu yurtiçi tüketiminde kullanılmaktadır.  

Tablo 3. Türkiye İllere Göre Antep Fıstığı Üretim Miktarı Meyve Veren ve 

Vermeyen Ağaç Sayısı (2021) 

 

Üretim 
Miktarı 

(ton) 

Meyve Veren 
Yaşta Ağaç 
Sayısı (adet) 

Meyve Vermeyen 
Yaşta Ağaç Sayısı 

(adet) 

Toplu 
Meyveliklerin 

Alanı (da) 

Şanlıurfa 38.576 20.410.872 9.316.701 1.489.025 
Gaziantep 38.443 18.568.288 5.657.520 1.421.775 
Siirt 26.371 7.261.423 2.895.533 334.920 
Adıyaman 5.907 4.975.556 1.988.121 278.023 
Kilis 1.307 888.313 300.269 72.417 
Kahramanmaraş 1.217 965.850 473.250 94.543 
Diğer İller 7.534 2.394.163 3.067.386 203.806 
Türkiye 119.355 55.464.465 23.698.780 3.894.509 

Kaynak: TÜİK, 2022 
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Türkiye’de yaklaşık 50 ilde Antep fıstığı yetiştiriciliği yapılmakta 

olup, üretim miktarının yaklaşık  %93’ü Güneydoğu Anadolu bölgesinde 

gerçekleşmektedir. Güneydoğu Anadolu bölgesi sahip olduğu ekolojik 

özellikler bakımından Antep fıstığı yetiştiriciliğinde önemli bir 

potansiyele sahiptir. Türkiye’de üretilen Antep fıstığının %32’si 

Şanlıurfa, %32,2’si Gaziantep ve %26,4’ü Siirt illerinde üretilmektedir. 

Meyve veren yaşta olan ağaç sayısının %36,8’i Şanlıurfa, %33,5’i 

Gaziantep ve %13,1’i ise Siirt illerinde bulunmaktadır. 3,8 milyon da 

olan Antep fıstığı toplu meyveliklerin alanının yaklaşık 3 milyon da’ı 

Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde yer almaktadır. Türkiye’de Antep fıstığı 

üretiminde önemli illerden olan Şanlıurfa ve Gaziantep illeri aynı 

zamanda Antep fıstığı pazarını da yönlendirmektedir. Fakat Antep fıstığı 

periyoside eğilimi gösteren bir bitki türüdür. Fıstık ağaçları bir yıl meyve 

verdikten sonra takip eden yıl ya hiç meyve vermezler yada küçük 

ve/veya daha düşük miktarda meyve verirler. (Gezginç ve Duman, 2004; 

Yavuz, 2011; Ertürk ve ark., 2015). Verimdeki periyositeye bağlı olan 

dalgalanma, ürün fiyatlarında dalgalanmaya ve belirsizliğe yol 

açmaktadır. Sermaye birikimi düşük olan Türk çiftçisinin bu tür fiyat 

dalgalanmalarından olumsuz etkilenmelerinin önüne geçebilmek ve 

Türkiye’nin sahip olduğu Pazar payının riske girmemesi için Tarım ve 

Orman Bakanlığı periyodisite eğilimi göstermeyen Antep fıstığı çeşitleri 

üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar ile birlikte son 

yıllarda, verim artışı sağlayabilmek ve yağışa bağımlılığı azaltabilmek 

amacıyla Antep fıstığında küçük alanlarda suluma yapılmaya 

başlanmıştır (Aslan 2014). 
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Genel Değerlendirme 

FAO verilerine göre dünyada üretim miktarı bakımından, 

ABD’den sonra ikinci sırada Türkiye yer almaktadır. Türkiye’de Antep 

fıstığı yetiştiriciliğinin yoğun olarak tarıma elverişli olmayan arazilerde 

yapılıyor olması ve uluslararası piyasa tarafından tercih edilmeyen 

çeşitlerin yaygın olmasından dolayı, dünya Antep fıstığı pazarından 

yeterli payı alamamaktadır. Bu sonuç Türkiye’de Antep fıstığı 

plantasyonlarında hızlı bir şekilde çeşit değişimine gidilmesi 

zorunluluğunu ortaya koymaktadır. İran’ın yaşamış olduğu aflatoksin 

sorununu avantaja çevirerek, Türkiye’nin uluslararası piyasadan 

potansiyeline uygun pay alabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının 

bu konuda politikalar geliştirmesi gereklidir.  

Ayrıca Türkiye’nin yaşadığı bir diğer sorun, verim konusudur. 

Verim artışı sağlayabilecek, sulama, yetiştiricilik teknikleri, gübre ve 

ilaçlama gibi konularda üreticilerin bilgilendirilmesi bu konuda atılacak 

önemli adımlardan bir tanesidir.  

Periyosite eğilimi olan Antep fıstığında, üretim dalgalanmalarının 

yaşanması, ürün fiyatları üzerinde olumsuz etki yapmakla birlikte, 

sürdürülebilir bir üretim olmadığı için uluslararası piyasalarda Pazar 

kaybına da yol açmaktadır. Bu sebeple periyosite eğilimi göstermeyen 

ve/veya az gösteren çeşitlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, hem 

üreticiler açısından hem de ülkemiz açısından önemli bir atılım olacaktır.  
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GİRİŞ 

Bütün meyve türlerinde olduğu gibi, sert kabuklu meyve türlerinde 

de döllenme biyolojisi yetiştiricilik planlamasını, bitki verimi ve meyve 

kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Doğru bir 

yetiştiricilik için bitki türlerinin çiçek özelliklerini ve döllenme 

biyolojilerini de iyi bilmek gerekmektedir. 

Türlerine göre değişmekle birlikte, meyvelerde çiçeklerin ağaçlar 

üzerindeki varlıkları ve şekilleri hermafrodit, monoik ve dioik olmak 

üzere üç farklı şekilde tanımlanmaktadır. Hermafrodit; pistilin (dişi 

organ) ve stamenin (erkek organ) aynı çiçek üzerinde ve aynı zamanda 

aynı ağaç üzerinde bulunma durumudur. Monoik ve dioik durumunda ise 

dişi ve erkek çiçekler birbirinden ayrılmaktadır. Aralarındaki fark ise 

ağaç üzerinde bulunma şekilleridir. Monoik, dişi ve erkek çiçeklerin ayrı 

yerlerde ancak aynı ağaç üzerinde farklı yerlerde bulunma durumudur. 

Dioik ise, yine dişi ve erkek çiçeklerin ayrı yerlerde ve ayrı ağaçlarda 

bulunma durumudur. Dioik çiçeklenme özelliği olan meyve türlerinde 

dişi ve erkek ağaç tabiri ortaya çıkmaktadır (Bilir ve Ulusan, 2010).  

 

 
Şekil 1. 1: Hermafrodit çiçek yapısı: Erkek ve dişi çiçekler aynı bitki üzerinde bir arada, 

2: Monoik: Erkek ve dişi çiçekler aynı bitki üzerinde farklı yerlerde, 3: Dioik: Erkek 

ve dişi çiçekler birbirinden ayrı ve her biri farklı bitki üzerinde, erkek bitki dişi bitki 

durumu (Anonim, 2021d; Keles, 2021) 

Monoik ve dioik terimleri aslen Yunan orjinlidir. Monoik, “tek” 

anlamına gelen “Monos” kelimesi ve “ev” anlamına gelen “Oikos” 

kelimelerinin kombinasyonu ile oluşturulmuş, erkek ve dişi çiçeğin aynı 

evde yaşadıklarını ifade etmek üzere kullanılmıştır (Polito, 1998). 
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Benzer şekilde dioik kelimesi de yine Yunanca da “iki kez” veya “çift” 

anlamlarına gelen “di-” ve “ev” anlamına gelen “Oikos” kelimelerinin 

kombinasyonu ile oluşturulmuş, erkek ve dişi çiçeğin ayrı ayrı iki farklı 

evde yaşadıklarını ifade etmek üzere kullanılmıştır (Buck ve Goffinet, 

2000; Schmidt and Joker, 2001; Villareal ve Renner, 2013; Mueller et. 

al., 2015).  

Pistcia cinsi, 11 türü barındıran Anacardiaceae familyasına 

mensuptur ve bu cins içinde yer alan Antep Fıstığı (Pistacio vera L.) 

dioik çiçek yapısına sahip, yaprak döken ve rüzgarla tozlanan odunsu bir 

ağaç türüdür. Ticari yetiştiricilik için uygun büyüklükte tohumları olan 

tek tür olan Antepfıstığının besin içeriği bakımından değerli ve lezzetli 

tohumları, Antepfıstığını içinde bulunduğu familyada öne çıkaran en 

önemli özelliğidir (Ferguson ve Kallsen, 2016; Pourmohammadali ve 

ark., 2019; Guney ve ark., 2021). Halk arasında fıstık olarak bilinen ve 

sert kabuklu meyve türleri arasında değerlendirilen Antepfıstığı aslında 

ince, sert bir kabuğa (endokarp) sarılmış sarımsı ila yeşil bir çekirdekten 

ve onu çevreleyen etli bir kabuk olan perikarptan oluşan yarı kuru sert 

çekirdekli bir meyvedir (Şekil 1) (Pearson ve ark., 1996; Doster ve 

Michailides 1995; Hormaza ve Wünsch 2007, Khezri ve ark., 2020).  

 

                                                                                                                      

   I. Tohumu ayrılmamış dış kabuk                   II. Tohum ve sert kabuk 

Şekil 2. Antepfıstığı meyvesinin kısımları 

 

Anadolu, Kafkaslar, İran ve Türkmenistan’ ı içine alan Yakın Doğu ve 

Orta Asya gen merkezleri Pistacia cinsinin anavatanıdır. Antepfıstığı 
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(Pistacio vera L.) kültür formlarının gen merkezi ise Anadolu, İran, 

Suriye, Afganistan ve Filistin’ dir. Çoğunlukla Avrupa’ nın Akdeniz’ e 

yakın bölgelerinde, Anadolu’ da, Orta Doğu’ da ve Kaliforniya’ da 

yetiştirilmektedir (Vaknin ve ark., 2001; Vaknin ve ark., 2002). Dünya 

antepfıstığı üretiminde başı çeken İran egemenliğini son yıllarda 

Amerika’ ya bırakmış, bazı yıllarda ise üretimdeki var yılı-yok yılı 

durumuna göre Türkiye 2. sırayı almış ve İran üretimde 3. sıraya 

gerilemiştir (Çizelge 1).  

Çizelge 1. 2016-2020 Dünya Antepfıstığı üretim rakamları 

 Ülke  2016 2017 2018 2019 2020 

1 İran 574.987 648.934 143.695 337.815 190.000 

2 Amerika 406.646 272.290 447.700 336.112 474.004 

3 Türkiye 170.000 78.000 240.000 85.000 296.376 

4 Çin 78.588 80.118 80.747 79.818 80.227 

5  Suriye 49.753 51.048 61.631 31.813 69.403 

(FAO, 2022) 

Antepfıstığı üretiminde verim değerlerini etkileyen bazı faktörler vardır. 

Döllenme biyolojisi ve bunu etkileyen çevresel faktörler başı çekmekle 

birlikte antepfıstığında var olan periyodisite eğilimi de verimi etkileyen 

önemli faktörlerden bir diğeri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 

ülkelerin üretim rakamları alan ve verim değerleri baz alınarak 

incelendiğinde bu problemler açık şekilde görülebilmektedir (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Ülkelerin üretim alanı ve birim alandan elde ettikleri verim değerleri 

   Ülke Üretim Alanı (ha) Verim (hg/ha) 

  2019 2020 2019 2020 

1 Türkiye 366210 381847 2321 7762 

2 İran 411432 162960 8211 11659 

 Amerika 137593 150543 24428 31486 

 Suriye 59989 60363 5303 11498 

 Çin 27024 27158 29536 29541 

(FAO, 2022) 
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Türkiye’ nin birim alandan elde ettiği verim değerleri incelendiğinde, 

antepfıstığı üretiminde başı çeken ülkeler arasında olmasına rağmen 

verim değerleri bakımından en düşük rakamlara sahip ülke 

konumundadır. Periyodisite etkisiyle yıldan yıla azalıp artan toplam 

üretim rakamlarından Çizelge 1’ de yer alan bütün ülkelerin az veya çok 

etkilendiği görülmektedir. Ancak üretim, alan ve verim rakamları 

incelendiğinde en yüksek üretim alanına sahip Türkiye’ de asıl 

problemin periyodisite dışında kalan bazı faktörlerden olduğu tespit 

edilebilmektedir. 

Bu problemleri tespit etmek ve çözüm yolları geliştirebilmek 

antepfıstığının çiçek yapısı, döllenme biyolojisi gibi özelliklerini iyi 

bilmekten geçmektedir.  

1. Antepfıstığı Çiçek Yapısı 

Antep fıstığının dioik çiçek yapısına sahiptir. Yukarıda anlatıldığı 

gibi dioik çiçek yapısına sahip bitki türlerinde erkek ve dişi bitki söz 

konusudur. Sadece erkek çiçeklerin oluştuğu bitkiler erkek, sadece dişi 

çiçeklerin oluştuğu bitkiler ise dişi olarak sınıflandırılır. 

Antepfıstıklarının toplu olarak görünen dişi ve erkek çiçekleri aslında 

çiçek salkımları olarak isimlendirilir ve bu çiçek salkımları yüzlerce ayrı 

çiçekten oluşur (Şekil 2) (Crane and Iwakiri 1981). Çiçeklerde petal 

yapraklar yoktur ve nektar oluşturmazlar. Renkli yaprakları, çekici 

nektarları olmadığı için arıların veya tozlaşmayı sağlayan diğer polinatör 

böceklerin hedefi değillerdir. Arıların ara sıra erkek çiçeklerden polen 

toplamasına rastlanılsa da antepfıstıkları için tozlaşmanın ana faktörü 

rüzgârlardır (Wannan and Quinn 1991; Hormaza and Polito 1996; 

Herrera, 1997).   
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                                       I.                                                  II. 

Şekil 3. Pistacia’ da dişi (I) ve erkek (II) çiçeklerin görünümü (Anonim,  2022a,b) 

 

1.1. Erkek çiçek  

P. vera türünde, olgun erkek çiçekler spiral düzende sıralanmış üç 

ila beş çanak yapraktan oluşan çiçek örtüsü ve bu örtünün altında oluşan 

beş veya altı tane stamenden oluşurlar. Gelişmekte olan erkek çiçeklerin 

yanı sıra olgun erkek çiçeklerde dumura uğramış karpellerin varlığına 

dahi rastlanılmadığı çalışmalarda rapor erilmiştir (Jones, 1950; Zohary, 

1952; Hormoza ve Polito, 1996). 

1.2. Dişi çiçek 

Olgun dişi çiçekler bariz şekilde görünen üç ila beş adet çanak 

yapraktan oluşurlar. Diğer sert kabuklu meyve türlerinin aksine, 

antepfıstığı üzüm gibi salkımlar halinde meyve verir. Antepfıstığı 

ağacının, sürgünler üzerinde bir yıl önce oluşmuş olan tomurcukları 

meyve verir (Anonim, 2022c; Açar, 2012). Normal yapıda bir 

antepfıstığı dişi çiçeği salkımında ortalama 120-150 adet çiçek oluşur ve 

bu çiçeklerin ortalama % 20’ sinin meyveye dönüşmesi iyi bir verim için 

yeterlidir. Yapılmış çalışmalarda antepfıstıklarının dişi çiçeklerinde 
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erkek organların tamamen yok olduğu bildirilmiştir (Payer, 1857; Jones, 

1950 ve Takeda ve ark., 1979). Dişi çiçeklerde üç adet karpel oluşur 

ancak ikisi tam olarak gelişmez. Dişi çiçeğin gelişmesi ile birlikte 

birincil karpel denilen dişi organ tam olarak gelişimini 

tamamlayamayacak olan ikincil karpellerden ayrılarak farklılaşır ve 

bazal yumurtalık ve stigmayı oluşturur. Böylece dişi çiçek oluşumunu 

tamamlar. 

2. Antepfıstığı’ nda Döllenme Biyolojisi 

Antepfıstığı (Pistacia vera L.) çiçekleri, böceklerle tozlanan 

(entomofil) bitkiler gibi çekici taç yapraklara ve cezbedici nektar 

özlerine sahip değildir. Bu nedenle antepfıstığı ağaçları arasında 

tozlaşma rüzgârla (anemofil) sağlanır ve antepfıstığı erkek çiçeklerinden 

tozlaşma sorunu yaşamamak için bol miktarda polen üretilir. Dioik bir 

meyve türü olan antepfıstığının erkek ve dişi çiçekleri farklı ağaçlarda 

bulunmaktadır. Birbirlerini döllemede sorun yaşamayan bu türün, diğer 

bazı türlerde olduğu gibi kısırlık veya uyuşmazlık gibi dölleme problemi 

yaşadığına dair de herhangi bir bulgu yoktur. Bütün antepfıstığı erkek ve 

dişi bitkileri birbirlerini dölleme konusunda problem yaşamıyor olsa da, 

asıl dikkat edilmesi gereken konu erkek ve dişi çiçeklerin aktif 

dönemleridir. Erkek çiçeklerden dağılacak polenlerin reseptif halde 

bulunan dişi çiçeklerin stigmalarına ulaşma başarısı iyi bir döllenme ve 

dolayısıyla meyve tutumu için oldukça önemlidir. Antepfıstığı (Pistacia 

vera L.) çiçeklerin farklı zamanlarda aktif hale geçmeleri dolayısıyla 

dikogami özellik gösteren bitkiler grubunda sınıflandırılmaktadır. 

2.1. Dikogami Nedir? 

İlk kez 1793 yılında Sprengel tarafından kullanılan dikogami 

terimi, erkek çiçeklerin polen dağıtım ve dişi çiçeklerin polen kabul etme 

zamanlarının farklı zamanlarda olduğunu ifade etmektedir (Stout, 1928; 

Forde and Griggs, 1975, Keles, 2021). Üç tip dikogami 

görülebilmektedir. Erkek çiçekleri önce olgunlaşan genotipler veya 

çeşitler protandri olarak isimlendirilmektedir. Dişi çiçekleri erkek 
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çiçeklerinden önce olgunlaşan genotipe veya çeşitler protogeni olarak 

isimlendirilmektedir. Bazı tiplerde ise erkek ve dişi çiçekler aynı 

zamanda olgunlaşmaktadır. Bu özelliğe sahip türler ise homogami olarak 

adlandırılmaktadır (Keles, 2014; Ramirez ve Briceno, 2021). Dikogami 

eğilimi, ilgili türün hatta türlere ait çeşitlerin genetik özellikleriyle 

yakından ilişkilidir. Ancak sınırlı da olsa çiçeklenme zamanları bazı 

faktörlerin etkisi değişebilir. Çiçeklenme zamanlarını etkileyen önemli 

faktörler bitkilerin yaşı ve çevresel faktörlerdir (Botu ve ark., 2009). 

Erkek antepfıstığı (Pistacia vera L.) ağaçlarının çiçekleri genellikle dişi 

ağaçların çiçeklerinden önce olgunlaşmaktadır (Ak ve ark., 1996; 

Isfendiyaroglu ve ark., 2001).  

2.2. Tozlanma ve Döllenme  

Anemofil (rüzgarla tozlanan) bir bitki türü olan antepfıstığında 

erkek ağaçlardan üretilen polenlerin dişi ağaçlarda bulunan çiçeklerin 

stigmasına taşınmasıyla tozlanma (polinasyon) gerçekleşmiş olur. 

Polenlerin stigma üzerine konmasından yaklaşık 4 saat sonra polenler 

çimlenir ve döllenme süreci başlar. Ekolojik koşullara bağlı olarak 20 ila 

48 saat süresinde çim boruları embriyo kesesine ulaşır ve döllenme 

gerçekleşmiş olur. Polenlerin dişicik tepesine konmasından, antepfıstığı 

meyvelerinin hasat edilmesine kadar yaklaşık 90 gün geçer (Ayfer, 1967; 

Hormaza ve Polito, 1996; Açar, 2004; Ferguson ve ark., 2005; Hosseini 

ve ark., 2022). İyi bir tozlanmanın ve akabinde döllenmenin 

gerçekleşmesi için birkaç adıma dikkat etmek gerekir; 

 İlk adım, önceki bölümde anlatılan dikogami olayına dikkat 

etmektir. Antepfıstığı bahçesinden iyi bir verim alınmak isteniyorsa 

erkek ve dişi çiçeklerin olgunlaşma zamanlarının çok iyi bilinmesi 

gerekir. Antepfıstığı yetiştiriciliğinin en yoğun olduğu Güney Doğu 

Anadolu Bölgesi’ nde çiçeklerin açma zamanları Nisan ayının ilk iki 

haftasına denk gelmektedir (Anonim, 2022c). Erkek ve dişi ağaçların 

çiçeklenme süreleri eşit olmamakla birlikte (dişiler 10-12 gün-erkekler 

3-7 gün), farklı zamanlara denk gelmeleri de yaygındır (erkek çiçekler 
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önce) (Ak ve ark., 1996; İsfendiyaroglu ve ark., 2001). Tozlanmanın 

gerçekleşmesi için gerekli önlemlerin alınması elzemdir.    

Antepfıstığı bahçesindeki erkek ağaç sayısının dişi ağaç sayısına 

oranı iyi bir tozlanmanın ikinci adımını oluşturmaktadır. Optimum 

seviyede tozlanma ve meyve tutumu için, erkek ağaçların oranının dişi 

ağaçlara oranı 1:8 veya 1:11 civarında olmalıdır (Kaska, 1990; Ak, 2015) 

Çizelge 3. A:1 erkek 8 dişi ağaç bahçe düzeni, B: 1 erkek 11 dişi bahçe 

düzeni(o: dişi, x: erkek) (Ak, 2015) 

o o o o o o o o o 

 

o o o o o o o o o 

o x o o x o o x o o x o o x o o x o 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o x o o x o o x o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o x o o x o o x o 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

o x o o x o o x o o o o o o o o o o 

  A        B  

Erkek ağaçların bahçedeki doğru konumlandırılması ise tozlanma 

olayının üçüncü adımını oluşturmaktadır (Abu-Zahra ve Al-Abbadi, 

2007). Bahçenin kurulacağı alanın hâkim rüzgarlarının belirlenmesi ve 

rüzgârın bahçeye girdiği noktalara yakın yerlere erkek ağaçların 

yerleştirilmesi, polen dağılımının daha doğru bir şekilde gerçekleşmesini 

sağlayacaktır. 

Bütün bu adımlara dikkat edilse de yüksek sıcaklık, kuraklık, 

yüksek nem, durgun hava veya yoğun yağış gibi ekolojik koşullar 

polenlerin canlılıklarını yitirmesine, stigmanın zarar görmesine veya 

polenlerin stigmaya ulaşmasını engellemesine sebep olarak tozlaşmayı 

engelleyebilir. Tozlaşmanın yetersiz olması durumunda ise döllenmede 

problemler meydana gelerek meyve tutumu azalır ve boş meyve (fıs 

meyve) oranı artar dolayısıyla verim olumsuz etkilenir (Thompson ve 

Liu, 1973; Maggs 1973; Crane ve ark., 1976; Grundwag, 1976; 
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Stephenson, 1981; Jordano, 1989; Mehlenbacher ve Smith, 1991; 

Guitian, 1993; Hosseini ve ark., 2022). 

Antepfıstığı, tohumu tüketilen bir meyve olduğu için tozlanmanın 

kesinlikle gerçekleşmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsedildiği üzere, 

erkek ağaçların varlığı oldukça önemlidir. Erkek ağaçların bir 

antepfıstığı bahçesinde bulunmasının yanında sahip olması gerek 

özellikleri de vardır.  

Erkek ağaçtan istenilen özellikleri özetlemek gerekirse; 
 

• Dişi ağaçların reseptif oldukları dönemde polen dağıtır 

durumda olmalıdır, 

• Olabildiğince uzun süre aktif halde bulunmalı,  

• Çiçek salkım sayısı fazla olmalı, 

• Polenlerinin canlılık süreleri uzun ve çimlenme oranları yüksek 

olmalı, 

• Homojen polenlere sahip olmalı, 

• Periyodisite göstermemelidir. 

 

Dişi Çiçeklerin Çiçeklenme periyotları ve çiçeklenme süreleri (Kuru, 

1984; Ak ve ark., 1998; Açar, 2012; Gündeşli ve ark., 2019). 

  

DİŞİ ERKEK 

İlk Çiçeklenme: Anterlerin en az %5’inin çiçek tozu vermeye başladığı, dişi 

çeşitlerde ise stigmaların %5’inin krem-yeşil renk alarak reseptif olduğu dönem, ilk 

çiçeklenme tarihi olarak belirlenir 
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DİŞİ ERKEK 

Tam Çiçeklenme: Tozlayıcı çeşitte anterlerin en az %75’inin çiçek tozu verdiği, 

dişi çeşitlerde ise stigmaların en az %75’inin reseptif olduğu dönem tam 

çiçeklenme tarihi olarak belirlenir 

  

DİŞİ ERKEK 

Çiçeklenme Sonu: Tozlayıcı çeşitte anterlerin hemen tamamının çiçek tozu 

verdiği, dişi çeşitlerde ise stigmaların tamamının açık kahverengi olduğu dönem, 

çiçeklenme sonu olarak belirlenir. 

 

2.3. Boş (Fıs) Meyve, Çiçek ve Meyve (Haziran) Dökümleri  

Antepfıstığı üretiminde bazı olumsuzluklar sebebiyle ortaya çıkan 

boş meyve oluşumu, çiçek ve haziran dökümleri gibi faktörler verimi 

etkileyen en önemli sorunlardır. Boş meyve oluşumu ve çiçek dökümü 

genel olarak dişi çiçeklerin yeterince tozlanmaması sebebiyle meydana 

gelmektedir. Bu duruma birçok faktör sebebiyet verebilmektedir 

(Gündeşli ve ark., 2017; Gündeşli ve ark., 2020; Hosseini ve ark., 2022). 

Önceki bölümlerde anlatıldığı üzere bahçe tesis ederken erkek ağaç 

özelliklerine ve varlığına dikkat edilmesi bu gibi sorunların önüne 

geçmek amacıyla alınabilecek en önemli önlemlerdir. Ülkemizde Siirt, 

Kırmızı, Uzun, Halebi, Tekin, Barak Yıldızı, Sultani, Keten vb. çeşitler 

yoğunlukta kullanılmaktadır (Yavuz ve ark., 2016). Bu çeşitlerden 
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birbirleri ile uyumlu erkek ve dişi ağaçlar iyi bilinmeli ve bahçe tesisinde 

bu bilgiler ışığında işlem yapılmalıdır. Örnek vermek gerekirse; 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Uygur erkeğinin 

Halebi, Uzun ve Barak Yıldızı çeşitlerinin tozlayıcısı olduğu; Öztürk 

erkeğinin Siirt ve Tekin çeşitlerinin tozlayıcısı olduğu; Atlı erkeğinin 

Siirt ve Kırmızı çeşitlerinin tozlayıcısı olduğu ve Kaşka erkeğinin Ohadi 

çeşidinin tozlayıcı olduğu bildirilmiştir (Anonim, 2021d). Haziran 

dökümleri ise bütün meyve türleri ile benzer şekilde besleme ve sulama 

problemleri ile yakından ilişkilidir. Haziran ayı sonuna kadar devam 

eden meyve dökümlerinde iri meyveler dökülür, iyi bir gübreleme ve 

sulama programı ile bu dökümlerin önüne geçilebilir. 

2.4. Yapay Tozlama 

Antepfıstığı bahçelerinde yeterli erkek çeşidin bulunmaması, 

bulunduğu halde doğru zamanda polen saçmaya başlamaması veya 

olumsuz hava koşulları nedeniyle tozlanmanın yeterli gerçekleşmemesi 

gibi durumların üstesinden gelebilmek ve içi dolu meyveler elde 

edebilmek için yapay tozlama yapılabilmektedir (Tasias ve Valls, 1990).  

Yapay tozlama şu aşamalar takip edilerek gerçekleştirilir: 
 

1. Polen saçma döneminde olan erkek çiçekler toplanır (Şekil 4). 

2. Erkek çiçeklerde bulunan polenlerin hijyenik koşullarda elekler 

yardımıyla sallanarak uygun bir kâğıt üzerine dökülmesi 

sağlanır (Şekil 4). 

3. Dişi çiçeklerin tam olgunluk dönemine kadar elde edilen 

polenler uygun koşullarda saklanmalıdır. Yapılmış bir 

çalışmada -20 C’ de %33 oransal nemde 6 ay saklanan çiçek 

tozlarının çimlenme oranları %87 bulunmuştur (Luza ve ark., 

1987). 

4. Farklı harman malzemeleri ile (mısır nişastası, pirinç unu, 

yumuşak ve sert buğday unu) polen karışımı uygun 

konsantrasyonlarda (%1-2 g.) karıştırılarak uygulamaya hazır 

hale getirilir (Kuru, 1995; Açar ve ark., 2001; Tekin ve ark., 
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2001). Bazı çalışmalarda %4’ lük karışımın daha iyi tozlanma 

ve döllenme sağladığı bildirilmiştir (Çağlar, 1992). %2’lik 

karışımlardan etkili sonuçlar alınan çalışmalar da vardır (Abu-

Zahra ve Al-Abbadi, 2007). 

5. Alanın büyüklüğüne ve ihtiyaca göre seçilecek aletlerle 

(atomizör, sırt pülverizatörü vb.) dişi çiçeklerin reseptif 

dönemlerinde uygulama yapılır. 

 

   
Şekil 4. Erkek çiçeklerin toplanması ve elek yardımıyla polenlerin alınması 

Kaliteli bir bahçe yönetiminde günümüzde yapay tozlama uygulaması 

tartışma konusu olabilmektedir. Ağır bir prosedür olan yapay tozlama, 

zorunlu durumlarda uygulanmalıdır. Uzun yıllar verim verecek olan 

antepfıstığı bahçelerinde yapay tozlama ile meyve üretiminin 

sürdürülebilirliği düşündürücüdür. Ayrıca teknik bir işlemdir ve 

profesyonel olmayan bir ekiple yapıldığında stigma üzerinde polen 

yoğunluğuna sebebiyet verilerek çiçek kaybına dolayısıyla verim 

kaybına neden olunabilir. Yapay tozlama geçici bir tedbir olarak 

düşünülmelidir. Tozlama problemi olan bahçelerde daha kalıcı 

tedbirlerin (doğru çeşit seçimi, yeterli erkek varlığı vb.) alınması gerekir 

(Zahra ve Al-Abbadi, 2007; Açar, 2012). 
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GİRİŞ 

Antepfıstığı (Pistacia vera L.) kökeni büyük olasılıkla Orta ve 

Güneybatı Asya olmasına rağmen, Akdeniz Bölgesinde de yoğun olarak 

yetiştirilmektedir. Pistacia vera L. Sapindales takımından, mahun cevizi, 

zehirli sarmaşık, meşe gibi türleri barındıran Anacardiaceae familyasının 

9 tür ve 5 alt türü olan bir bitkidir (AL-Saghir, and Porter 2012). 

Arkeolojik kazılarda antepfıstığının tüketilmesi çok eski tarihlere 

rastlandığı bilinmektedir (Parfitt, and Badenes, 1997; Onay, ve ark., 

2012). Eski Anadolu’nun 3500 Asur ve Hitit dönemlerinde antik 

çağlarda kralların ve soyluların sofralarında şölen kutlamalarında 

meyvenin ne denli önemli olduğu antepfıstığı, üzüm, muşmula, zeytin, 

elma gibi meyvelerin sunulduğu tarihsel kaynaklarda bildirilmektedir. 

Dünyada ilk yetiştirildiği Afganistan ve Güneydoğu İran’da, Pers 

İmparatorluğunun genişleme dönemlerini de kapsayan bin yıldan fazla 

yaşı olan bir fıstık ağacı kalıntısı olduğu bulunmuştur. Ayrıca efsaneye 

göre M.Ö. 10. yy’da Sheba Kraliçesinin özel kullanımı için fıstığın 

özelleştirildiği bilinmektedir (Ünal, 2019). Öte yandan Asurlular ve 

Yunanlıların Antep fıstığını ilaç, afrodizyak ve panzehir olarak 

kullandığını gösteren kanıtlar da vardır. Yapılan tarihi araştırmalara göre 

Roma döneminde Roma Konsülü İmparator Tiberius Antep fıstığını 

İtalya’ya getirdiği bildirilmektedir. İtalya’dan Güney Avrupa ve Kuzey 

Afrika’ya ve oradan Akdeniz ülkelerine getirildiği belirtilmiştir. Onuncu 

yy’da Antepfıstığı Çin ve daha yakın zamanda Türkiye, Avustralya, 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde üretilmeye 

başlanmıştır (Aksoy ve ark. 2008; Yavuz 2011). Antepfıstığı ticareti 

1880’li yıllarda Amerikalı tüccarlar tarafından Ortadoğu ülkelerinden 

ithal edilmesiyle başlanmıştır. Ancak İlk Antepfıstığının ekonomik 

olarak üretimi 1930’lu yıllarda Amerikalı bilim adamı William E. 

Whitehorse tarafından yapılmıştır. Whitehorse’un 1929 yılında İran’dan 

getirdiği Antepfıstığı fidanlarını Kaliforniya çölündeki deneme 

bahçelerine dikmiş ve başarılı sonuç aldıktan sonra 1950 yılında 

Amerika’da Antepfıstığı yetiştiriciliği gelişmeye başlamıştır. Daha sonra 



ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) | 42 

 

60’lı 70’li yıllarda Antepfıstığı yetiştiriciliği bu bölgede yaygınlaşmış ve 

1976 yılından sonra ticari olarak üretilmeye başlanmıştır. 1906-1976 

yılları arasında İran’dan ABD’ye ithalat yapılırken, 1982 yılından 

itibaren ABD, İran’dan sonra Antepfıstığı üretiminde dünyanın önemli 

üretici ülkeler arasına girmeyi başarmıştır (Styczynski 1999; Külekçi ve 

Aksoy 2011; Zheng 2011). 2020 yılında 1.2 milyon ton Antepfıstığı 

üretimi gerçekleşmiştir.  2020 yılı FAO verilerine göre Dünya 

Antepfıstığı dikim alanı bakımından % 50’lik payla Türkiye ilk sırada 

yer almaktadır. Bu kadar geniş alanlarda Antepfıstığı üretimi yapan 

Türkiye, Dünya Antepfıstığı üretiminde % 25’lik payla ancak dördüncü 

sırada yer almaktadır. Bunun nedeni ise başta anaç ve çeşit 

kullanımındaki olumsuzluklara ilaveten tozlanma, sulama ve bakım 

işlerindeki eksiklikler nedeniyle üretim miktarı bakımından Türkiye arzu 

edilen seviyede değildir. Dünya Antepfıstığı üretimi 1.125.305 ton olup 

bu üretimin % 42’ sini Amerika Birleşik Devletleri tek başına 

üretmektedir. Türkiye üretim miktarı açısından Dünya Antepfıstığı 

üretim miktarının % 26’sını üreterek ikinci sırada yer almaktadır. Dünya 

Antepfıstığı üretiminde üçüncü sırada yer alan İran ise  % 17’lik bir paya 

sahiptir. Burada üretim bakımından Dünyada ikinci sırada yer almamıza 

rağmen Dünya ihracatında dördüncü sırada bulunmamızın nedeni, 

Antepfıstığı üretimimizin çok büyük bir kısmı cevizde de olduğu gibi iç 

tüketimde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Son yıllarda 

Antepfıstığı üretiminde aşılama, sulama, bakım işlemlerinin artışıyla 

Türkiye’de Antepfıstığı üretiminde önceki yıllara göre fark edilir 

derecede artışlar olmasına rağmen hala arzu edilir seviyelerde değildir. 

Antepfıstığı fidan üretiminde, çöğür gelişiminin diğer meyve türlerine 

göre zayıf olması ve aşı tutma oranının da düşük olması nedeniyle 

üreticilere fidan temininde sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle doku 

kültürü ve diğer ve klonal çoğaltma yöntemleri üzerinde ve kolay 

çoğaltılabilen, kültür çeşitleri uyumlu, hastalık ve zararlılara karşı 

dayanıklı ve yüksek verimli anaçların çoğaltılması üzerine daha fazla 

çalışmalar yapılması gerekmektedir. Dünya Antepfıstığı pazarında en 
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fazla Antepfıstığı ithal eden ülke % 28’lik payla Çin, % 13’lük payla 

Almanya, % 5’lik payla İtalya % 5 Çin – Hong Kong, % 4’lük payla 

İspanya olup, en fazla ihraç eden ülkeler ise % 44 Amerika Birleşik 

Devletleri, % 33’ü İran, % 4’ü Almanya ve Türkiye’dir (TÜİK, 2022; 

FAO, 2022). İşte bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Dünyada Antepfıstığı 

üretiminde anaç kullanımını ve anaç ıslah çalışmaları hakkında detaylı 

bir inceleme yapmak ve son yıllarda ıslah edilen anaçların, fidancılar ve 

üreticilerce tercih edilen klonal anaçların özellikleri hakkında detaylı 

bilgi vermektir. 

Çizelge 1. Türkiye’de Antepfıstığı kültür ve yabani türlerinin bölgelere göre dağılımı 

Bölgeler Antepfıstığı Türleri 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

Pistacia vera L. 

P. terebinthus L. 

P. khinjuk Stocks 

P. hybritleri 

Akdeniz  Bölgesi 

P. vera L. 

P. mutica. 

P. atlantica D sf 

P. terebinthus L. 

P. lentiscus L. 

P. palaestina Boiss 

P. mexicana 

Ege Bölgesi 

P. vera L. (az) 

P. mutica. 

P. atlantica D sf 

P. terebinthus L. 

P. lentiscus L. 

P. palaestina Boiss 

Geçit Bölgeleri 

Kuzey Akdeniz - Orta Anadolu 

İç Ege – İç Anadolu 

Doğu Marmara – Orta Anadolu 

P. vera L. · 

P. mutica 

P. terebinthus L. 

P. khinjuk Stocks 

Kaynak (Bilgen 1968) 
 

Antepfıstığı yetiştiriciliğinde genel olarak ABD’de anaç olarak 3 

tür ve 2 melez (Pistacia terebinthus, P. atlantica, P. integerrima, PG II, 

UCB I) anaçları kullanılmaktadır. Son yıllarda yaygın olarak UCB I 
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anacı kullanılmaktadır. UCB I anacı; P. integerrima ve P. atlantica’nın 

melezlemesi ile elde edilmiştir. Yapılan testlerde P. terebinthus ve P. 

atlantica’nın Verticillium’a çok duyarlı oldukları P. integerrima’nın ise 

bu hastalığa dayanıklı olduğu saptanmıştır (Kruger ve Ferguson, 1995). 

Çizelge 1’de belirtilen türlerden P. Palaestina, P. Lentiscus ve P. 

Mexicana türleri hariç hepsi Antepfıstığında anaç olarak 

kullanılmaktadır. Türkiye’de antepfıstığı yetiştiriciliğinde anaç 

kullanımı açısından çok önemli avantajlara sahiptir. Bu nedenle yabani 

antepfıstığı anaçları Türkiye’nin farklı bölgelerinde doğal olarak 

yetiştiklerinden değişik yöresel isimler almaktadır. Çitlenbik (Pistacia 

terebinthus L.) ağacı Anadolunun farklı bölgelerinde Menengiç, Çıtlık, 

Çedene gibi isimlerle de anılmaktadır, Ayrıca Buttum (Pislacia khinjuk 

Stocks) Bıttım, Kezwan, Şengel, Teftere, Sakız ağacı (Pistacia lentiscus 

L.) olarak isimler almaktadır (Bilgen 1968). 
 

1.ANTEPFISTIĞINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN 

ANAÇLAR 

Türkiye Antepfıstığı yetiştiriciliği açısından çok önemli bir 

potansiyele sahiptir. Aynı zamanda dünyada Antepfıstığı üreten ülkeler 

içinde Türkiye anaç bakımından da yukarıda da belirtildiği gibi birçok 

farklı Pistacia türünün anavatanı ve gen kaynağı olduğundan çok büyük 

avantajlara sahip bir ülkedir. Doğal dağılımını incelediğimizde Türkiye 

Doğu Anadolu’da Hakkari’den, Karadeniz’de Artvin’e Güneydoğu 

Anadolu’da Siirt’ten Gaziantep’e Akdeniz bölgesinde Mersin’den Ege 

bölgesinden Çanakkale’ye kadar geniş bir bölgede Antepfıstığı 

yetiştiriciliği ve anaç olarak kullanılabilen farklı Pistacia türü doğal 

olarak yetişmektedir. Ancak anaçların bulundukları alanların bazılarında 

Antepfıstığı üreticiliğinin ekonomik olarak yapılabilmesi çok da 

mümkün değildir. Ancak iklim değişikliği ve çiçeklenme dönemleri geç 

ve farklı iklimlerde olumlu sonuç verecek çeşit ve anaçların ıslah 

edilmesi ile Antepfıstığı üretiminin dağılım kuşağı genişleyebilir. 

Antepfıstığı, yabani türleri genel olarak meyilli, kayalık, kireçli, kıraç, 
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kurak ve başka kültür bitkilerinin yetişmediği sahalarda üretildiğinden, 

hem bu bölgelerde yaşayan yerel halkın geçim kaynağı hem de erozyona 

maruz alanların en uygun bitkilerinden biridir. Ayrıca bu bitkilerin 

Antepfıstığına aşılatılması nedeniyle kırsal kesimin önemli bir geçim 

kaynağı olmuştur. Dolayısıyla doğal olarak yetişen bu anaçları biraz 

daha detaylı incelememiz gerekmektedir (Bilgen 1968). Genel olarak 

Türkiye’de antepfıstığına anaç olarak 5 Pistacia türü kullanılmaktadır. 

Bunlar; Pistacia vera L., P. khinjuk Stocks, P. atlantica Desf., P. 

terebinthus L. ve P. palaestina L. dır (Özbek ve Ayfer, 1959; Bilgen, 

1968;  Kaşka ve ark., 1995; Atlı ve ark., 1999). 
 

1.1.Pistacia terebinthus L. 

Pistacia terebinthus L. anacı bodur, genellikle ocaklar şeklinde, 

boyları 3 - 4 m yetişmekte, kuvvetli kök yapısına sahip olduğundan, 

kayalık, kireçli, taşlı, kurak arazi koşullarında yetişebilen olumsuz arazi 

koşulları için kullanılabilecek bir anaçtır (Resim 1). Ancak çok yavaş 

büyür, kışın yaprağını dökerler, yaprakçıkları sivri, yaprakçık sayısı 4 – 

6 çift meyveleri 5 – 6 mm genişlikte, mercimek şeklindedir. Diğer 

Antepfıstığı türlerinde olduğu gibi çiçek yapıları dioik yapıda, yani erkek 

ve dişi çiçekler ayrı ağaçlar üzerinde bulunur, erkek çiçek salkımları 

kırmızı tondadır, bol çiçek tozu saçarlar, ancak ağaç boyları bodur 

olduğundan yüksek boylu Antepfıstığı ağaçlarını tozlama yetenekleri 

düşüktür. Antepfıstığı ile aşılandığında bodur anaç oluşturan, tap 

yapısını sıcak ve kurak koşullara göre oluşturmaktadır. Bununla birlikte 

anaç kısmı yavaş, kalem kısmı hızlı büyüdüğünden aşı noktasında boğma 

etkisi yaparak şişkinlik oluşturup üzerine aşılanan Antepfıstığı çeşidinde 

erkencilik sağlar. Aynı zamanda kalem kısmında karbonhidrat birikimi 

artacağından fıstık verimini de arttırmaktadır. Bu nedenle 

Antepfıstığında görülen yaygın görülen periodisiteyi kısmen azalttığı 

bildirilmektedir (Bilgen 1968). Bununla birlikte Pistacia terebinthus 

anaçlarının dezavantajları şu şekilde özetlenebilir: 1) Verticillum 

solgunluk hastalığına hassas olması, 2) Pistacia atlantica ve Pistacia 
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integerrime anaçlarına göre aşı tutma başarılarının daha düşük olması, 

3) Diğer anaçlara göre daha heterojen bir gelişme göstermesi, 4) Yaygın 

kullanılan anaçlardan daha zayıf gelişme göstermesi gibi dezavantajları 

bulunmaktadır. Ancak Pistacia terebinthus anaçları soğuklara karşı çok 

dayanıklıdırlar. Yapılan araştırmalara göre -10 C°’ye kadar dayandıkları 

bildirilmektedir. Bitki besin elementi alım gücü çalışmalarında Pistacia 

terebinthus anaçlarının çinko ve bakır alım yeteneğinin diğer anaçlara 

göre daha yüksek olduğunu, Armillaria kök çürüklüğü hastalıklarına 

karşı diğer anaçlardan daha dayanıklı olmasını da avantajları olarak 

belirtmişlerdir (Ferguson et al.,2005). 
 

 

 

1.2 Pistacia khinjuc Stocks (Buttum) 

Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesinde Bitlis’in Kermata ve Mutki,  

Hakkari’nin Zap vadisi, Çukurca, Geyman ve Beytüşşebap bölgelerinde 

etrafı yüksek dağlarla çevrili derin vadi yamaçlarında genelde maki 

orman topluluğundan oluşan alanlarda yoğun olarak yetişmektedir. 

Ancak Buttum meyvesi yöre halkı tarafından çok amaçlı olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca Buttum ağacı yörede son yıllarda Siirtfıstığı 
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olarak tescil alınan fıstık ağaçları için de önemli bir anaçtır. Bununla 

beraber anaç olarak kullanıldığında kalem, anaca göre daha hızlı 

gelişmekle beraber, Melengiç’e göre aşı bölgesinde çok fazla bir 

şişkinlik oluşturmamaktadır. Yağsız ve yağlı Buttum meyveleri yöre 

halkı tarafından çerez, pasta ve sabun yapımında ve yağlık olarak da 

kullanılmaktadır. Ancak yağı yemeklik yağ olarak bir kıymeti yoktur. 

Bununla birlikte buttum ağacı Antepfıstığı ağaçları gibi kışın yaprağını 

döker, boyları 10 metreyi bulur, yaprakları genellikle 2 - 4 yaprakcık 

şeklinde ve uç yaprakçığı mevcut,  meyveleri 7 – 9 mm uzunluğunda, 8 

– 10 mm genişliğinde yuvarlak şekillidir. Erkek çiçekleri Buttumu 

tozladığı gibi Antepfıstığını da tozlamaktadır, Bu nedenle genelde 

Buttum ağaçlarının yoğun olduğu sahalarda erkek Buttum ağaçlarının 

Antepfıstığına aşılanmaması tavsiye edilmektedir.  Yağlı Buttumların 

meyveleri yağsız Buttumlara göre biraz daha küçüktür. Buttum anacı 

üzerine aşılanan Antepfıstığı kültür çeşitleri genelde Melengiç 

anaçlarıyla karşılaştırıldığında anaç bölgesinde şişkinlik yapmadığından 

yapraklarda üretilen karbonhidratların kök gelişimine çok fazla faydalı 

olamamaktadır. Bu nedenle Buttum anaçları Antepfıstığı üretiminde de 

Melengiç anaçlarına göre daha derin topraklar için tercih edilirler 

(Bilgen 1968). 
 

1.3. Psitacia atlantica Desf.(Atlantik Sakızı) 

Özellikle Akdeniz ikliminin etkisinde bulunan ekolojilerde kıyı 

kısımlarda taksonomistlerce Atlantica’nın sinonimi olarak kabul ettikleri 

Pistacia mutica,  nisbeten daha yüksek yerlerde Pistacia atlantica ve 

Pistacia terebinthus deniz seviyesinden 1000 - 1500 metre 

yüksekliklerde kadar ise Pistacia atlantica daha yoğun olarak 

yetişmektedir (Pourreza et al., 2008). Pistacia atlantica’nın boyları 20 

metreye kadar çıkabilir. Taç genişliği ise 10 – 15 metreyi bulur. 

Yaprakları 3 – 5 çift yapraklı ve uç yaprakçığı bulunur. Meyveleri oval 

şekilli 5 -7 mm uzunluğunda 4 – 5 mm genişliğindedir. Meyve dış kabuk 

rengi fıstıksı veya mavimsi yeşil renktedir. Antepfıstığı yabani türleri 
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arasında en büyük olanıdır. Taç şekli konik kutu şeklinde, Pistacia 

atlantica ve Pistacia mutica ağaçları genel olarak Akdeniz, Ege ve 

Marmara bölgesinde dağılım göstermektedirler. Toprak isteği 

bakımından seçici, derin ve süzek toprakları iyi sever. Antepfıstığında 

anaç olarak kullanıldığında aşı kaynaşması güzel ve büyük taç yapılı 

ağaç oluştururlar. Tohumdan yetiştirilen çöğürler cılız ve yavaş büyürler 

(Bilgen 1968; Rankou, et all, 2018). Amerika’da Pistacia integerrima 

anacı keşfedilinceye kadar Pistacia atlantica anacı çok fazla tercih 

edilen bir anaç olduğu belirtilmiştir. Fakat Pistacia anacı Pistacia 

integerrime ve iki hibritinden soğuklara daha fazla dayanıklı olması, 

Verticillum solgunluk hastalığına hassas olması, Pistacia integerrime ve 

iki hibritinden daha zayıf gelişme göstermesi, verime yatması Pistacia 

integerrime ve iki hibrite göre biraz daha geç olması, topraktan çinko 

emilimi Pistacia integerrime ve UCB I’e göre daha iyi olması, topraktan 

bakır alımının ise Pistacia terebinthus veya PG II’ye göre daha zayıf 

olması gibi özellikleri bulunmaktadır (Ferguson et al.,2005). 
 

 
Resim 2. Atlantik Sakızı  

1.3 Pistacia palaestinia Biosis 

Pistacia palaestinia Biosis türü yoğun olarak Akdeniz ve Ege kıyı 

şeridi boyunca dağılış göstermektedir. Pistacia palaestinia Biosis türü 

de, Türkiye’de Antepfıstığı yetiştiriciliğinde anaç olarak 
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kullanılmaktadır. Diğer türler gibi Pistacia palaestinia Biosis’de kışın 

yaprağını döken, her ne kadar yaprakları itibarıyla üreticilerce 

Melengiç’e benzetilse de tek gövdeli ve yüksek boylu olması nedeniyle 

Melengiç’den farklıdır. Gövde renkleri koyu esmerimsi, yaprakları 

akasyalarda olduğu gibi uzun bir sap üzerinde dizili ve aşağı doğru 

sarkık, yaprakçık uçları dikenli, uç yaprakcığı 3-7 çift yaprakcıklı, 

yaprak sapları tüylü,  ağaç boyu 2-5 m boyunda, meyveleri küçük, ortası 

şişkince, mercimek tanesi veya yumurta şeklinde olup Pistacia atlantica 

ve Melengiç türlerine arasında benzerlik yönünden de değişik formlar 

göstermektedir (Bilgen 1968). 
 

1.4. Pistacia Lentiscus L (Sakız Ağacı) 

Diğer Pistacia türlerinde olduğu gibi dağılış olarak Akdeniz ve Ege 

Bölgesinde sadece denize yakın kıyı şeridinde yetişmektedir. Bu nedenle 

diğer Pistacia türlerinin aksine kışın yaprağını dökmeyen herdem yeşil 

bir türdür.  Pistacia Lentiscus L (Sakız Ağacı) bu tür Antepfıstığında 

nadir de olsa anaç olarak kullanılmakla birlikte özellikle Pistacia 

lentiscus L. var. Chia alt türü Sakız; üretimi yüzyıllardır, dünyanın en 

eski deniz batığı olarak bilinen Uluburun batığında kalıntılarına 

rastlanan, antik devirlerden beri Sakız Adası’nda yetiştirilen ve ticareti 

yapılan, kanunla korumaya alınan, Firavunlar zamanında da bilinen ve 

kullanılan, kutsal kitaplarda bahsedilen, insan sağlığına yararlarından 

dolayı değerli bir ürün olarak bilinmektedir (Boztok ve Zeybek 2003, 

Boztok, Ş., 2006). Sakız ağacının yaprak ve meyvelerinde bulunan uçucu 

yağlar nedeniyle, sağlık, boya, kozmetik, gıda ve içki sektöründe uzun 

zamandır değerli bir ham medde olarak da kullanılmaktadır. Pistacia 

lentiscus L (Sakız Ağacı) çalı formunda olan yabani sakız ağaçları boyu 

2-3 metreyi geçmez. Ağacın tacı 2 - 2.5 metreye olup Antepfıstığına 

aşılandığında ağaç boyu 3-4 metre kadardır, yaprak sapları kanatlı olup, 

uç yaprakçıkları yoktur. Yaprakçık sayısı genellikle 2-4 çifttir, meyveleri 

3-4 mm, meyve boyu ve eni ise şişkin mercimek şeklindedir (Bilgen 

1968). 
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1.5. Pistacia vera L. 

Pistacia vera L. türünün üretim dağılımı Türkiye’de özellikle 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gaziantep ili civarında 

yoğunlaşmaktadır (Resim 2). Pistacia vera L. türü diğer yabani türler 

gibi kışın yaprağını döker, yaprak yapısı kültür fıstığına benzer, 

yaprakları sürgün uçlarında tekli yapıda çift yapraklı olabilmektedir. Uç 

yaprakçıkları mevcut olup, diğer yaprakçıklarla eşit büyüklüktedir. 

Yaprak sapı kanatsız, yaprak rengi koyu yeşil renkli, üst tarafı parlak ve 

alt kısmı ise donuktur. Yaprak şekli ovalimsi, bazen de yaprak eni 

daralarak yaprak uçları sivrileşmiş durumda da olabilir. Ağaç boyu 

genelde 10 metreye kadar yükselebilir. Meyveleri kültür fıstığına yakın 

büyüklükte, kuş fıstığına göre daha basıktır. Kuş fıstıkları şekil 

bakımından Antepfıstığının küçük bir kopyası gibidir. Meyveleri 10-20 

mm uzunlukta, 5-10 mm genişliktedir. Meyve rengi Buttum’da olduğu 

gibi yeşil, maviden fıstık rengine ve kırmızıya kadar farklılık 

göstermektedir. Erkek çiçekleri diğer yabani türlere göre daha büyük 

salkımlı ve sık yapıdadır (Bilgen 1968).  

Pistacia vera L. kültür çeşitlerine aşılandığında aşı noktasında 

şişkinlik oluşturmadan, pürüzsüz düz bir gövde oluşturmaktadır. 

Tohumla çoğaltıldığında çöğürler diğer türlere göre daha hızlı gelişir. 

Dişi ağaçlarda taç şekli şemsiye şeklindedir. Fazla boylanmadan 

dallarını yana doğru yayarlar. Erkek ağaçlar ise tam tersine dikine 

büyürler. Bu nedenle yan dalların ana dallarla birleştiği açı, dişi ağaçlara 

göre daha geniştir. Erkek ağaçlarda yapraklar, dişi ağaçlara göre daha 

koyu yeşil renkte ve parlak yapıdadır (Bilgen 1968). Ayrıca Pistacia 

vera L. tohumdan elde edilen yozların toprak nematodlarına dayanıklı 

olduğu bildirilmektedir. Taç gelişimi ve verim yönünden ise Pistacia 

vera’nın  Pistacia atlantica ve  Pistacia khinjuk’tan daha düşük değerler 

verdiği bildirilmektedir. Ayrıca Pistacia vera L anacı toprak kaynaklı 

Verticillum hastalığına hassas anaçlardır. Bu açıdan dezavantajları 

bulunmaktadır. Fakat çimlenme açısından diğer türlere göre ısıtılan 
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seralarda hızlı geliştiğinden ve iri, yapraklı olduğundan tohum 

ekiminden 2 ay sonra herek kullanılması tavsiye edilmektedir. Aksi 

takdirde bu anaçlar bitki gövdesi yaprakları ve dallarını 

taşıyamadığından yere yatmaktadır (Arpacı ve ark., 1999). Örneğin 

İran’da sulu koşullarda Antepfıstığı yetiştiriciliğinde sık dikim yapılan 

bahçelerde anaç olarak P.vera’nın kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise 

Bademi ve Gazvini İran çeşitlerinin tuza duyarlılığını azalttığı 

bildirilmektedir (Ghasemi et al., 2015). 
 

 
Resim 3. Antepfıstığı (Pistacia vera) 

 

1.6. Pistacia integerrima J. L. Stewart ex Brandis 

Pistacia integerrima türü Vercillium solgunluk hastalığına karşı 

diğer türlere göre daha dayanıklıdır (Resim 3). Bu özelliğinden dolayı 

Antepfıstığı üretiminde UCB-1 anacı ıslah edilmeden önce 

Kaliforniya’da çok geniş bir şekilde kullanılmıştır. Çünkü bu anacın aynı 

zamanda gelişmesi güçlü, homojen bir anaç formu oluşturması, 

aşılamasının kolay olması nedeniyle çok fazla tercih edilmiştir. Ancak 

genç yaştaki ağaçlarda kış ve ilkbahar donlarından diğer anaçlara göre 

daha fazla zarar görmesi bir dezavantaj olarak görülmüştür. Bu 

özelliklerinden dolayı Kaliforniya Antepfıstığı üretiminde 2002 yılında 

itibaren Pistacia integerrima anacı kullanımında değişikliğe gidilmiştir. 

Pistacia atlantica ve % 19.1 oranında türlerarası hibritler ve UCB-1 

anacından daha az kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca Pistacia 
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integerrima anacının topraktan bor, çinko ve bakır alımının Pistacia 

atlantica anacından daha düşük olduğu saptanmıştır. 
 

 
Resim 3. Pistachia integerrima 

(https://arastirma.tarimorman.gov.tr/afistik/Belgeler/AYRILMI%C5%9E%20MAKAL

ELER/95ANTEPFISTI%C4%9EI%20YET%C4%B0%C5%9ET%C4%B0R%C4%B0C

%C4%B0L%C4%B0%C4%9E%C4%B0NDE%20KULLANILAN%20ANA%C3%87L

AR%20VE%20%C3%96ZELL%C4%B0KLER%C4%B0%202020.pdf) 

  

2. DÜNYADA VE TÜRKİYEDE ANTEPFISTIĞI 

ÜRETİMİNDE ANAÇ KULLANIMI VE ANAÇ ISLAHI İLE 

İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Türkiye ve Dünyada Antepfıstığı üretiminde en önemli konulardan 

biri verim ve kalitenin arttırılmasıdır. Bununla birlikte Antepfıstığı 

üretiminde anaç seçimi önemli konulardan biridir.  Bu amaçla Dünyada 

ve Türkiye’de bu konuda amaca, ekolojiye ve çeşitlere uygun anaç ıslah 

çalışmaları devam etmektedir. Özellikle yüksek verimli farklı ekolojilere 

adaptasyon kabiliyeti yüksek, hastalık ve zararlılara az duyarlı, kuraklık 

ve iklim değişikliklerine uyumlu çeşit ve anaç ıslahı üzerinde durulması 

gerekmektedir. Aynı zamanda Antepfıstığı ağaçlarının fotosentez 

yeteneğini, kök gelişimini arttırmak ve meyve kalitesini iyileştirmek, 

periodisite baskısını azaltmak için, sulama, yapraktan gübreleme gibi 

bakım uygulamalarında da önemli değişiklikler yapılması 
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gerekmektedir. Yapılan araştırmalara göre Antepfıstığı diğer meyve 

türlerine göre kireçli ve alkalin içerikli topraklara töleranslı ise de 

kullanılan anaçların alkalin ve kireçli toprak yapısına uygun olması ve 

pH değerinin düşürülmesi için fıstık bahçelerinde elementel kükürt 

uygulamalarının verim ve kalite de önemli artışlara neden olacağı 

bildirilmektedir (Nikpeyma ve Namtı, 2007; Yalçın 2020).  

Türkiye’de kapsamlı ilk anaç çalışması, 1996-2000 yıllar arasında 

ismine doğru, kuvvetli gelişen erken aşıya gelen aşı tutum oranı yüksek 

antepfıstığı çöğür kombinasyonunu bulmak amacıyla Gaziantep 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde yürütülmüştür. Bu çalışmada 

Pistacia vera L. Türü ile Pistacia khinjuk Stock türünün üstün özellikli 

melez kombinasyonu saptanmıştır. Melezlenen ebeveynlerin ilk 

saptanması 1996 yılında gerçekleştirilmiş ve 14 adet Pistacia  vera L. 

çeşiti ve tipi 44 adet Pistacia khinjuk Stock tipinin tohumları toplanarak 

1997 yılında erken aşıya gelenler dikkate alınarak dişi ebeveynler 

seçilmiş, erkek ebeveyn seçimi de aynı yılda gelişim durumları dikkate 

alınarak yapılmıştır. 1999 yılında melezleme çalışmaları sonucu 5 

Pistacia vera, 5 khinjuk dişisi ile 6 Pistacia vera, 6 Pistacia khinjuk 

erkeği arasında türler içi melezlemeler yapılmış, toplam 120 melez 

kombinasyonunun çöğürleri 2000 yılında sera içerisine alınmış, tartılı 

derecelendirme işleminden sonra U x OBE-3, H x 46, O x 46, SB-2 x 12, 

SB-2 x 4, OB 1 x 5, AB x 14 (Atlı), AB-2 x KE ve OB-8 x 10 melez 

kombinasyonları en yüksek puanı alarak seçilmişlerdir. Pistacia vera 

L’nin en iyi kombinasyonları O x 46, S x 46 olurken Pitacia khijuk türü 

içerisinde ise OB 1 x 5, AB-2 x KE  olarak seçilmiştir (Atlı ve ark., 

2003). Türkiye’de uzun yıllar boyunca kuru koşullarda Antepfıstığı 

yetiştiriciliği yapılageldiğinden şimdiye kadar anaç problemi ile ciddi 

şekilde karşılaşılmamıştır. Ancak Barak ve Harran ovasında sulu tarımda 

aşırı su (Pamuk ve Mısır tarımında)  kullanımı nedeniyle topraklarda 

tuzlanma problemlerinin yaşanması, bu bölgelerde sulu koşullarda 

yetiştirilecek antepfıstıkları için uygun anaç geliştirilmesini zorunlu 

kılmaktadır. Bu amaçla Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde bu konuyla 
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ilgili araştırma çalışmaları devam etmekte olup, türler arası 

melezlemelerle iyi gelişen, aşı tutma oranı yüksek anaç belirlenmiştir 

(Atlı ve ark., 2000). 

Bu araştırma, 1994-2012 yılları arasında Türkiye'de GAP 

Bölgesi'nde sulu koşullarda uygun Antepfıstığı anaçları ve dikim 

aralıklarını belirlemek amacıyla yürütülen bir çalışmada Pistacia vera, 

P. khinjuk, P. atlantica ve P. terebinthus fideleri kullanılmıştır. 

Araştırma bahçesi 7x2, 7x4 ve 7x6 m aralıklarda kurulmuş, bu 

araştırmada 'Siirt' çeşidi ve 'Atlı' tozlayıcıları kullanılmıştır. Anaçlar 

dikimden iki yıl sonra aşılanmış, anaçlara aşılanan Siirt çeşidinin anaç 

taç hacmi, gövde çapları, taç genişliği, tomurcuklanma başarısı ve 

anaçların taşıma durumları değerlendirilmiştir.  Bu çalışmada en yüksek 

aşı başarısı P. vera türünde, en düşük aşı başarısı ise P. atlantica türünde 

elde edildiği bildirmişlerdir. Taç genişliği ve gövde gelişiminde en iyi 

gelişme P. atlantica türünde, en zayıf gelişme ise P. terebinthus'ta 

olduğu bildirilmiştir. Yine bu çalışmaya göre P. terebinthus ve P. vera 

anaçları üzerine aşılı kültür fıstık çeşitlerinde aşı uyuşmazlığı 

gösterdiğini belirtmişlerdir (Arpacı ve ark. 2013,). İspanya IRTA 

(Institute Agrifood Research and Technology) Araştırma Enstitüsü’nde 

1996 yılında anaç ıslahı ile ilgili yürütülen bir çalışmada 14 Pictacia 

türüne ait klon tohumları (4 Pistacia atlantica, 3 Pistacia integerrima, 4 

Pistacia palestinia, 1 Pistacia terebinthus 2 Pistacia vera ) bu türler arası 

hibritlerde aşı tutma oranı, fidan gelişimi ve aşılamadan sonraki gövde 

gelişimi bakımından en iyi sonuçlar Pistacia integerrima ve Pistacia 

atlantica, türlerinin hibritlerinden alındığı en düşük performans ise 

Pistacia terebinthus hibritlerinde elde edildiği bildirilmiştir (Vargas et 

al., 1997).  

Ak ve ark., (1994) Siirt Antepfıstığı çeşidinin tohumlarında 

çimlendirme oranlarının tespiti ile ilgili yürüttükleri bir araştırmada 

tohumlar 24 ve 48 süreyle 125, 250, 500 ve 1000 ppm’lik GA3 

çözeltisinde bekletilmişler ve çimlenme oranlarının incelemişlerdir. En 

yüksek çimlenme oranı 125 ppm’lik GA3 çözeltisinde % 77.33 oranında 
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bir çimlenme olduğunu tespit etmişlerdir. Atlı, (2001), Antepfıstığında 

anaç ıslahı ile ilgili yürüttüğü bir araştırmada 9 melez anaç kullanmış ve 

bu anaç adayları içinde çimlenme oranı en yüksek olan % 88 oranında 

Pistacia vera’nın Siirt tohumları olup, Uzun çeşidinin tohumlarında 

çimlenme oranı  ise % 69.6 oranında gerçekleştiğini bildirmiştir. Yine 

Atlı, (2001), 44 Pistacia khinjuk tipinin tohumlarının çimlendirilmesi ile 

ilgili yürüttüğü bir çalışmada tohumların çimlenme oranı AB6 tipinde % 

77.3 OB6 tipinde ise % çimlenme oranı ise % 29.3 olduğunu tespit 

etmiştir. 

Kafkas ve Kaşka (1997), Şanlıurfa, Siirt ve İçel illerinden selekte 

ettikleri 7 Pistacia khinjuk tipinin anaçlık özelliklerini incelemişler, 

bunlardan seçtikleri tiplerin tohumlarını önce H2SO4 ile aşındırmışlar ve 

+4°C de 60 gün bunları katladıktan sonra, 125 ppm’de 2 gün süreyle GA3 

çözeltisine beklettikten sonra çöğür büyüme ve aşı tutma oranları 

incelemişlerdir. B-56A1 ve B-5602 tiplerinin çöğürlerinin öteki tiplerin 

çöğürlerinden daha üstün olduğunu belirtmişlerdir.  

Yine Gaziantep’te yapılan bir araştırmada 5 Pistacia türü ve 1 

hibrit anacın anaçlık özellikleri incelenmiş, anaç olarak P.vera (Kırmızı 

çeşidi), P.khinjuk, P. terebinthus, P. atlantica, PG (P. integerrima) ve 

UCB-1  (P. atlantica X P. integerrima) tohumları kullanılmıştır. Bu 

anaçların çöğür büyümesi ve aşıya gelme özellikleri bakımından en 

dikkati çeken anaç UCB-1  ve bunu P. vera, PG, P. atlantica, P. 

terebinthus ve P. khinjuk anacının izlediğini bildirilmiştir (Atlı ve ark., 

1999). 

Açar ve ark. (2011), Birecik’te Fırat vadisinde yürüttükleri bir 

araştırmada, değişik antepfıstığı anaçlarının farklı ortamlarda, 3 farklı 

dönemde (ilkbahar yonga aşı, haziran aşısı ve sonbahar aşısı) aşılama 

yapmışlar ve en yüksek aşı başarısı ilkbahardaki yaptıkları yonga 

aşısında tutma oranı % 60.6 iken, sonbaharda % 45 olduğunu, % 29.3 

oranla en düşük aşı tutum oranını Haziran’da gerçekleştiği 

bildirmişlerdir.  
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Türkiye’de Antepfıstığı yetiştiriciliğinde fidanlıklarda anaç olarak 

genellikle Siirt ve Uzun (Pistacia vera) çeşitlerinin tohumlarından elde 

edilen yozlar kullanılmaktadır. Bunun nedeni çöğürlerin ilk yıllarda 

diğer türlere göre daha hızlı ve iyi gelişmesinden dolayı fidancılar tercih 

etmektedir. P. vera ve P. terebinthus anaçları üzerinde ağaç gelişiminin 

P. khinjuk’a göre daha zayıf olduğu, bu anacın ıslah çalışmalarında bodur 

anaç olarak değerlendirilebileceği belirtilmiştir (Atlı ve ark., 2003; 

Arpacı ve ark., 2014). Sulu ve kuru koşullarda yetiştirilen bahçelerde P. 

khinjuk anacının diğer anaçlara göre daha iyi özellikler gösterdiği, aynı 

zamanda susuz koşullarda da P. khinjuk anacının diğer anaçlardan daha 

iyi sonuç alındığı, verim ve kalitenin yüksek olduğu belirtilmiştir 

(Ulusaraç, 1992; Atlı ve ark., 2003). Ayrıca P. khinjuk anacı üzerine aşılı 

Siirt çeşidiyle 6x4 m aralıkla tesis edilmiş Antepfıstığı bahçesinden, sulu 

koşullarda 320 kg/dekar antepfıstığı alındığı bildirilmiştir (Atlı ve ark., 

2011).  

İran’da antepfıstığı yetiştiriciliği doğrudan araziye tohum ekimi 

yapılarak, sık dikim ve sulu yetiştiricilik yapılmakta, tuza dayanıklı 

Pistacia vera (Badami) anacı kullanılmaktadır. Çeşit olarak yuvarlak 

çeşitlerden Kellekoçi (Kalleghoochi), Ohadi, Fandoghi, uzun grubu 

çeşitlerden Akbari, Ahmadaghaei, Badami kullanılmakta, tuza dayanıklı 

anaç olarak ise Javanshah, 2005, Badami ve Ahmadaghaei anaçları 

kullanılmaktadır. Suriye’de antepfıstığı yetiştiriciliği ülkemizde olduğu 

gibi kuru koşullarda meyilli alanlarda yapılmaktadır. Dikim, terbiye, 

budama ve gübreleme işlemleri ülkemizdekine benzer şekilde 

yapılmaktadır. Anaç olarak Pistacia vera kullanılmakta ve çeşit olarak 

Aşuri, Acemi kullanılmaktadır. Pazarlama ve taze tüketim için Arap 

ülkelerinin pazarlarında tercih edilmektedir (Arpacı ve ark., 2005). 

Farklı Antepfıstığı anaçlarının tuzluluk ve kuraklık koşullarında 

fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri üzerine etkilerini belirmek için 

yürütülen bir çalışmada; UCB-1 ve Badami anaçlarının, kuraklık ve 

tuzluluk streslerine karşı tek başına veya kombinasyon halinde, farklı 

tuzluluk ortamlarında tuz konsantrasyonunun şiddetine bağlı olarak 
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biyokimyasal ve fizyolojik parametrelerde uygulama şiddetlerine bağlı 

olarak en dayanıklı anaçlar olarak tespit edildiği bildirilmiştir. Yine bu 

çalışmada, Ghazvini ve Kale-Ghouchi Antepfıstığı anaçları, tek başına 

veya kombinasyon halinde, kuraklık ve tuzluluk streslerine tabi 

tutulduklarında  UCB-1 ve Badami anaçlarına göre yarı toleranslı anaçlar 

oldukları belirtilmiştir. Ayrıca kuraklık + tuzluluk stresine maruz 

bırakılan anaçlarda elektrolit sızıntısı, malondialdehit, diğer aldehitler, 

hidrojen peroksit, prolin, toplam serbest amino asitler ve toplam çözünür 

karbonhidrat içeriklerinde yüksek artışlar görülürken, kuraklık+tuzluluk 

stresi altında en yoğun inhibisyon etkisi protein sentezinde rastlandığını 

bildirmişlerdir. Bu araştırmaya göre, kuraklık ve tuz stres koşullarında 

UCB-1 ve Badami antep fıstığı anaçlarının Ghazvini ve Kale-Ghouchi 

anaçlarından daha toleranslı olduğunu ve bu direncin nedeninin askorbat, 

peroksidaz, polifenol oksidaz, katalaz ve guaiacol peroksidaz gibi 

enzimlerin UCB-1 ve Badami anaçlarında daha yüksek enzim 

aktivitelerine sahip olmaları nedeniyle öne çıktıkları tespit edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre farklı ortamlar altında dayanıklıdan hassasa 

doğru anaçları derecelendirildiklerinde: kuraklık stresi altında: UCB-1 > 

Badami > Ghazvini > Kale-Ghouchi, tuzluluk stresi altında: UCB-1 > 

Badami > Ghazvini > Kale-Ghouchi ve kuraklık + tuzluluk stresi altında: 

UCB -1 > Badami > Ghazvini > Kale-Ghouchi gibi sonuçlar elde 

edildiğini bildirmişlerdir (Goharrizi et al, 2021). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde antepfıstığı üretimi Kaliforniya 

eyaletinin derin topraklı vadilerinde ve sulu koşullarda yapılmaktadır. 

ABD’de 1970’li yıllarda, uygun anaç-çeşit ve tozlayıcı belirlenerek 

üretime başlanmıştır. Çeşit Kerman, tozlayıcısı Peters ve anaç olarak 

Pistacia integerrima ve onun P. atlantica ile olan melezleri 

kullanılmıştır. Bir dekarda 30-40 ağaç olacak şekilde 4x6 yada 5x6 m 

aralıklarla dikim yapılmış, fidanlar tüplü olarak yetiştirilmiş, dikim daha 

çok aşısız yapılmış, aşılama dikimden 1 veya 2 yıl sonra arazide 

uygulanmıştır. Son zamanlarda ABD’de antepfıstığı yetiştiriciliğinde 
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anaç ve çeşit geliştirme araştırma çalışmaları devam etmektedir 

(Ferguson, 2005; Arpacı ve ark., 2005). 

Amerika’da Antepfıstığı üretiminde yaygın olarak Pistacia 

cinsinin farklı türleri ve bu türlere ait hibritleri anaç olarak 

kullanılmaktadır. Örneğin Kaliforniya Antepfıstığı endüstrisinde 

Pistacia terebinthus Pistacia atlantica, Pistacia integerrima ve Pistacia 

atlantica, Pistacia integerrima türlerinin hibritleri anaç olarak 

kullanılmaktadır. Uzun yıllar süresince yapılan ıslah çalışmaları ile 

İntegerrima [Pioneer Gold I  (PG 1) ], P. integerrima x P. atlantica (PG 

II), P. atlantica Desf. x P. integerrima J. L. Stewart ex Brandis. (UCB-1  

)]. UCB-1 anacı Kaliforniya Üniversitesi Kearney Tarımsal Araştırma 

Merkezinde Dr. Lee Ashworth tarafından geliştirilmiş olup ve 1980'lerde 

ticari kullanıma geçilmiştir (Morgan ve ark. 1992). Bu anaç ıslah 

edilmeden önce Kaliforniya’da ilk yıllarda  Pistacia vera anacının 

Pistacia atlantica ve Pistacia terebinthus anaçlarına göre üzerlerine aşılı 

Kerman çeşidinin Phytophthora veya Nematoda karşı dayanıklılığı zayıf 

olduğu bildirilmiştir. Ayrıca o yıllarda Pistacia atlantica anaçlarının aşı 

tutma ve homojen gelişme göstermesi dikkati çektiği, ancak toprak 

kaynaklı fungal hastalıklardan Verticillum solgunluk hastalığına karşı 

hassas olduğu tespit edilmiştir. Ancak UCB-1 anacı ıslah edildikten 

sonra bu anacın üzerine aşılanan kültür çeşitlerinde güçlü gelişim 

göstermesi, erkencilik sağlaması Verticillum ve tuzluluğa toleransı 

nedeniyle fidancılar ve üreticilerin dikkatini çekmeye başlaması önemli 

bir adım olmuştur (Ferguson et al., 2005; Parfitt et al., 2012). Buna 

ilaveten UCB-1 anacı  Verticillium solgunluğuna ve donma toleransına 

karşı orta düzeyde dirençli bir anaçtır. 1980 yılında, UCB-1  tohumları, 

tek bir erkek P. integerrima tarafından tozlanan tek bir dişi P. atlantica 

ağacından üretilmiştir (Morgan et al., 1992).  UCB-1 çöğürleri, birbirine 

yakın olmayan ve yüksek oranda heterozigotluk gösteren iki tür 

arasındaki çaprazlama sonucu elde edilen klonal anaçlardan olduğundan 

UCB-1 ticari ilk yıllarda Antepfıstığı çeşitlerine aşılandığında düzensiz 

bir gelişme gösterdiği, fıstık verimi açısından da ağaçtan ağaca önemli 
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farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Fakat somoklonal UCB-1  anaçları 

uygun anaçlar olmakla birlikte bu  anaçların somoklonal özelliklerinden 

kaynaklanan toksik etkilerinden dolayı diğer anaçlara göre daha az tercih 

edilmiştir. Buna karşın bazı çöğür anaçlarının ise aşılandığında ağaç 

gelişmesinin yavaş olduğu, verimin ve meyve kalitesinin düştüğü 

görülmüştür (Beede 2017). Ancak başka bir çalışmada ise Jacygrad et 

al., (2020), UCB-1 anaçlarının 4 yıllık sürede ağaç boyu 108.2 cm’den 

501.6 cm’ye, gövde çapı 1.15 cm’den 13.7 cm’ye, taç hacmi 3.3 m3’den 

38.5 m3’e yükseldiği bildirmişlerdir. Bu büyüme oranları popülasyona 

ve fenotipik özelliklere göre farklılık gösterdiği, dördüncü yılda fazla 

miktarda dip sürgünü oluşturduğu, dip sürgünü oluşumunda beşinci 

yıldaki gözlemlerinde tamamen dip sürgünü oluşmadığını tespit 

etmişlerdir. Buna ilaveten UCB-1 anacı -4°C’de Aralık ayı kış soğukları 

ağaçların % 36'sının merkezi liderler dalındaki sürgünlerini 

öldürdüğünü, 2013–2014 Aralık ayı kış soğuklarında ağaçların % 

64'ünde lider dalı üzerindeki sürgünlere zarar vermediği ancak % 

36'sının soğuğa daha az dayanıklı olduklarını tespit etmişlerdir. Sonuç 

olarak aşılı fide UCB-1 anaçlarının gövde kalınlıkları ile kalemler 

arasındaki güçlü bir korelasyon olduğunu, kalem ve anaç kuvvetinin 

birbirleriyle çok yakın ilişkisi olduğunu ve muhtemelen birbirlerinin 

büyümesini etkilediklerini tespit etmişlerdir. Bununla birlikte, fidancılar 

UCB-1 anaçlarının büyümenin 1. yılında ve gelişmesi zayıf olan 

anaçların elemine etmeleri gerektiğini, daha sonra zayıf büyümenin 

göstergesi olan grimsi-yeşil yaprak renginde ve küçük yapraklara sahip 

anaçları parselden elemeleri gerektiği, UCB-1 anaçlarının son gelişme 

boyutunu ve gücünü doğru bir şekilde tahmin eden moleküler 

belirteçlerin, kolaylıklar sağlayacağı, fidancıların çeşide göre yüksek 

verimli büyük ve güçlü anaçları seçebileceklerini veya daha küçük 

boyutta ağaçların oluşturan anaçların tercihi, sık dikilme uygunluğu, 

zengin ve fakir topraklarda anaçların seçiminde ıslahçılara moleküler 

belirteçlerin geliştirilmesinin önemli kolaylıklar sağlayacağını 

bildirmişlerdir. Kaliforniya Antepfıstığı üretiminde en yoğun olarak 
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kullanılan çeşit Kerman çeşididir. Fakat Kerman çeşidinin yozları anaç 

olarak kullanıldığında toprak kaynaklı Verticillium, Fusarium ve 

Phytopthora gibi hastalıklara çok hassas olduğundan anaç olarak 

kullanılmamaktadır. Ancak ilk yıllarda Antepfıstığı üretiminde 

Terebinthus ve Atlantica anaçları kullanılmaktaydı. İntegerrima anacının 

Verticillium’a dayanaklığının anlaşılmasından sonra hem toprak 

kaynaklı hastalıklara hem de tuzluluğa karşı dayanıklı olabilecekleri, 

ayrıca fıstık üretiminde verim, kalitede artış olabileceği ve güçlü anaç 

gelişimi sağlanacağı düşünülerek Atlantica ve  İntegerrima hibritlerinden 

elde edilen anaçlar tercih edilmiştir. Daha sonra sera koşullarında 

Atlantica, PG I, iki özel hibrit olan Atlantica X İntegerrima, UCB-1 ve 

PG II hibritlerinin tuza dayanıklılığı incelenmiştir. Bu çalışmaların 

sonuçları Çizelge 2, 3,4,5’de verilmiştir. Çizelge 2’de görüldüğü gibi 

aşağıdaki anaçlardan soğuklara en dayanıklı anacın Pistacia terebinthus 

olduğu, bunu Pistacia atlantica’nın izlediği görülmektedir. Buna karşın 

Pistacia PG II ve UCB-1 anaçlarının soğuklara karşı daha hassas 

oldukları görülmektedir (Ferguson et al.,2005; Parfitt et al., 2012). 
 

Çizelge 2. Antepfıstığı aşılı anaçların kış soğuklarına ve ilkbahar donlarına karşı 

toleransları 

Anaçlar Soğuklara Toleransları 

Pistacia terebinthus * 

Pistacia atlantica ** 

Pistacia integerrima **** 

Pistacia PG II *** 

UCB-1  *** 

 *Çok dayanıklı **** En az dayanıklı  Kaynak (Ferguson et al.,2005). 
 

Çizelge 3’de toprak kaynaklı fungal hastalıklardan Verticillium, 

Armillaria ve Phytopthora etmenlerine karşı anaçların performansı 

verilmiştir. Verticillium’a PG II anaçları kolayca enfekte olduğu, buna 

karşın UCB-1 anacının daha az etkilendiği tespit edilmiştir. UCB-1 

anacının aynı zamanda hem Armillaria  hem de  Phytopthora 

hastalıklarına karşı daha dayanıklı olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte 
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Pistacia integerrima anacının Verticillium’a karşı dayanıklı ancak 

Armillaria ve Phytopthora hastalıklarına karşı hassas oldukları 

belirtilmiştir. Yine Pistacia atlantica anacının ise Verticillium ve 

Armillaria’ya hassas ancak Phytopthora dayanıklı olduğu belirtilmiştir. 

Gerçi İranlı araştırıcılar Armillaria’nın Antepfıstığı üretiminde çok 

büyük bir problem olmadığı, ancak eski badem bahçeleri üzerine kurulu 

Antepfıstığı bahçelerinde Armillaria hastalığının sorun olabileceği 

bildirilmiştir. Çizelge 3.’de belirtildiği üzere toprak kaynaklı tüm 

hastalık etmenlerine dayanıklılık açısından değerlendirildiğinde UCB-1 

anacının Antepfıstığı üretiminde diğer anaçlara göre daha dayanıklı 

olduğu anlaşılmıştır (Ferguson et al., 2005). 

Çizelge 3. Antepfıstığı aşılı anaçların hastalıklara karşı toleransları 

Anaçlar Verticillium Armillaria Phytopthora 

Pistacia 

terebinthus 
 *  

Pistacia atlantica *** *** * 

Pistacia 

integerrima 
* *** *** 

Pistacia PG II *** ***  

UCB-1 * * * 

En çoktan * En aza *** Kaynak (Ferguson et al.,2005). 

Çizelge 4’de Antepfıstığı Anaçlarının Tuzluluğa tolaransı ile ilgili 

araştırma sonuçları verilmiştir. Bu tabloya göre tuzluluğa en hassas 

anacın Pistacia integerrima olduğu bunu UCB I anacının takip ettiği, an 

dayanıklı anacın ise Pistacia atlantica olduğu görülmektedir. Pistacia 

terebinthus anacının bu değerlendirmeye alınmadığı görülmektedir 

(Ferguson et al., 2005). 
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Çizelge 4. Antepfıstığı Anaçlarının Tuzluluğa toleransı 

Anaçlar Tuzluluk  Toleransı 

Pistacia terebinthus  

Pistacia atlantica * 

Pistacia integerrima *** 

Pistacia PG II  

UCB-1 ** 

En çoktan * En aza *** Kaynak (Ferguson et al.,2005). 

Çizelge 5’de Antepfıstığı anaçlarının mikro besin elementlerini alma 

performanslarının değerlendirildiği görülmektedir. Bu tabloda en çok 

dikkati çeken UCB-1 anacında çinko, bor, sodyum eksiklikleri dikkati 

çekmektedir. Pistacia integerrima anacının çinko ve bakır eksikliği 

görülmektedir. Buna karşın  Pistacia integerrima anaçlarının klor ve 

sodyum alımlarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle Pistacia 

terebinthus anacının bakır alımının diğer mikro element alımına göre 

daha yüksek olduğu tabloda yansıtılmıştır (Ferguson et al., 2005). 

Çizelge 5. Anaçların besin elementi alım ilişkişi 

Anaçlar 

Besin Elementleri 

Cl Na Zn B Cu 

Pistacia 

terebinthus 
  ** ** * 

Pistacia atlantica ** ** *** *** ** 

Pistacia 

integerrima 
* * **** * *** 

Pistacia PG II   * ** * 

UCB-1 *** **** **** **** *** 

En fazladan * En aza ****Kaynak (Ferguson et al.,2005). 
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Çizelge 6’da da görüldüğü gibi dişi Kerman çeşidinin verim açısından 

Pistacia terebinthus, Pistacia atlantica  Pistacia integerrima, Pistacia 

PG II, UCB-1 anaçları üzerinde verim durumu değerlendirildiğinde; 

UCB-1  anaçlarının dişi Kerman çeşidinde daha fazla ürün alındığı, 

fıstıkların çatlama özelliğinin daha yüksek ve pazar payının daha iyi 

olduğu tespit edilmiştir (Ferguson et al., 2005). 

Çizelge 6.Antepfıstığı anaçları üzerine aşılı dişi Kerman çeşidinin verim durumu 

Anaçlar Verim sıralaması 

Pistacia terebinthus  

Pistacia atlantica **** 

Pistacia integerrima *** 

Pistacia PG II ** 

UCB-1 * 

 En çoktan*  En aza****  Kaynak (Ferguson et al.,2005). 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bilindiği üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye’de Antepfıstığının 

(Pistacia vera L.) en önemli gen merkezlerinden birisidir. Özellikle 

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Siirt illerinde yüzyıllardan beri 

kurak koşullarda ve son yıllarda farklı anaç ve sulama imkânlarının 

artmasıyla sulu koşullarda da yeni Antepfıstığı bahçesi tesis 

edilmektedir. Fakat yıllardır İran ve özellikle Amerika’da taban arazide 

ve sulu koşullarda üretim Antepfıstığı üretimi yapılmaktadır. Yukarıda 

belirtildiği gibi Antepfıstığı yetiştiriciliğinde anaç ıslahı konusunda 

Türkiye başta olmak üzere, Amerika, İran gibi ülkelerde kapsamlı olarak 

anaç çalışmaları devam etmektedir. Özellikle son yıllarda tuza, kuraklığa 

ve toprak kaynaklı patojenlere karşı dayanıklı, üzerine aşılanan 

çeşitlerde yüksek verim veren, düzgün ve üniform gelişme gösteren, aşı 

tutma oranı yüksek, klonal olarak çoğaltmaya uygun anaç ıslahına 
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ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda farklı Antepfıstığı anaçlarının 

tuzluluk ve kuraklık koşullarında UCB-1 ve Badami anaçlarının, 

dayanıklı anaçlar olarak tespit edildiği bildirilmiştir. Ülkemizde de bu 

tür ıslah çalışmalarına ivme kazandırılması gerekmektedir. Çünkü 2020 

yılı FAO verilerine göre Dünya Antepfıstığı dikim alanı bakımından % 

50’lik payla Türkiye ilk sırada yer almaktadır. Bu kadar geniş alanlarda 

Antepfıstığı üretimi yapan Türkiye, Dünya Antepfıstığı üretiminde % 

25’lik payla ancak dördüncü sırada yer almaktadır. Bunun nedeni ise 

başta anaç ve çeşit kullanımındaki olumsuzluklara ilaveten tozlanma, 

sulama ve bakım işlerindeki eksiklikler nedeniyle üretim miktarı 

bakımından Türkiye rekabet eder seviyede değildir. Sonuç olarak UCB-

1 anacından daha fonksiyonel yerli anaç ıslahı çalışmalarının yapılması 

gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Antepfıstığının çoğaltımı çoğu meyvelerde olduğu gibi generatif 

ve vegetatif yollarla yapılmaktadır. Generatif üretimde antepfıstığına 

anaç olabilecek türlerin tohumları kullanılmaktadır.  

Antepfıstığına anaç olabilecek türlerin ve genotiplerin seçimi, 

belirlenmesi için Dünyada ve ülkemizde birçok araştırma yapılmıştır 

(Ulusarac, 1992; Ak ve ark., 1994; Nikpeyma, 1995; Kafkas ve Kaşka, 

1997; Arpaci ve ark., 1998; Atli ve ark., 1999; Atli ve Kaska, 2001; Atli 

ve ark, 2003; Atli ve ark., 2011; Acar ve ark., 2011a; Atli ve ark., 2020; 

Ibrahim ve Nahlawi, 1982; Pair ve Khatamian, 1982; Kruger ve 

Ferguson, 1995; Vargas ve ark., 1998; Arzani ve Hokmabadi, 2015). 

ABD’de antepfıstığı anacı olarak 3 tür (Pistacia terebinthus, P. 

atlantica, P. integerrima) ve 2 melez  (PG II ve UCB I) kullanılmaktadır. 

En fazla kullanılan UCB I anacı Verticillium dahliae’ya dayanıklı, 

soğuğa hassastır. Bu anaç P. integerrima ve P. atlantica’nın melezlemesi 

ile elde edilmiştir. Yapılan testlerde P. terebinthus ve P. atlantica’nın 

Verticillium’a çok duyarlı oldukları P. integerrima’nın ise bu hastalığa 

dayanıklı olduğu saptanmıştır (Kruger ve Ferguson, 1995). Son yıllarda 

P. integerrima ve melez anaçların soğuğa dayanıksız olması sebebiyle 

subtropik iklim şartlarında (California) dahi sonbaharın düşük 

soğuklarından (-1oC ile – 7oC arasında) etkilenmeler olmakta % 66 - 35 

oranında geriye doğru kurumalar olmaktadır (Anonim, 2020). 

İran’da sulu koşullarda, sık dikim (1m x 7m - 2m x 7m) sisteminde 

antepfıstığı yetiştiriciliği yapılmakta, anaç olarak P.vera’nın tuza 

dayanıklı Bademi ve Gazvini çeşitleri kullanılmaktadır (Arzani ve 

Hokmabadi, 2015). 

Türkiye Pistacia türlerinin gen kaynağı olduğundan antepfıstığına 

anaç olabilecek 5 Pistacia türü bulunmaktadır. Bunlar; Pistacia khinjuk 

Stocks (Buttum), Pistacia vera L. (Fıstık), P. atlantica Desf. (Atlantik 

sakızı), P. terebinthus L. (Melengiç) ve alt türü  P. palaestina L. (Filistin 

sakızı) dır (Özbek ve Ayfer, 1959; Bilgen, 1973; Ayfer ve ark., 1990; 

Kaşka ve ark., 1995; Atli ve ark., 1999). 
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Yapılan çalışmalarda P. khinjuk’un Türkiye’deki en iyi anaç 

olduğu saptanmıştır (Ulusarac, 1992; Atlı ve ark., 2011; Arpacı ve ark., 

2014; Atlı ve ark., 2020). Buna karşılık anaç olarak yaygın bir şekilde P. 

vera nın çeşitlerinin (Uzun, Kırmızı ve Siirt) tohumları kullanılmaktadır. 

Bu çeşitlerin çöğürleri aşı yapma kalınlığına çabuk geldiğinden fidan 

üreticileri ve antepfıstığı üreticileri tarafından tercih edilmektedir.  

Generatif üretim ile elde edilen anaç bitkilerine çöğür veya yoz 

denilmektedir. Yabani türlerden elde edilene çöğür, meyvesi yenen 

kültür çeşitlerinden elde edilenlere yoz dense de genel olarak bu 

bitkilerin hepsine çöğür denilmektedir. Çöğürler üzerine en yaygın ve 

ticari değeri fazla olan antepfıstığı çeşidi aşılanmakta ve fidan 

üretilmektedir. 

Antepfıstığı üreten ülkelerde çoğaltımda kullanılacak antepfıstığı 

çeşitlerinin seçimi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır.  

ABD’de, botanikçi William E. Whitehouse, 1929 da antepfıstığı 

çeşit seleksiyonu yapmak için İran’a gitmiştir. ABD’ye 1930 yılında 

dönmüştür. Dönerken seçilmiş 10 kg antepfıstığı tohumu getirmiştir. Bu 

tohumlar ekilerek kaliteli meyve oluşturan genotipler belirlenmiş, 

içerisinden en üstün olan tipe Kerman adı verilerek üretime geçilmiştir 

(Anonymous, 2022). 

İran’da Ohadi çeşidi % 60-70 den fazla üretilen antepfıstığı 

çeşididir. Bu çeşit Rafsanjan'da bir fıstık yetiştiricisi olan Mehdi Ohadi 

tarafından 1941-1951 yıllarında seçilmiştir (Sheibani, 1995). 

Türkiye antepfıstığı gen merkezlerinden biridir.  En çok yetiştirilen 

antepfıstığı çeşidi Uzun çeşididir. Bu çeşit %85 civarında 

yetiştirilmektedir. Siirt antepfıstığı çeşidi de %10 civarında 

yetiştirilmektedir (Resim 1). 
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                Resim 1. Türkiye’de en fazla yetiştirilen antepfıstığı çeşitleri 
 

Türkiye’de antepfıstığı çeşit geliştirme ve tescil çalışmalarını 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştır. Antepfıstığı 

çeşitleri; Uzun, Kırmızı, Halebi, Siirt, Tekin, Barak Yıldızı ve Akıncı ile 

tozlayıcı (erkek) çeşitler; Uygur, Atlı, Öztürk ve Kaşka tescil 

ettirilmiştir. 

Antepfıstığı üreten ülkeler çoğaltım için ekolojilerine uygun 

anaçları belirlemişlerdir. Çoğaltım için; klon veya çöğür anaçlar üzerine 

uygun çeşitleri aşılayarak antepfıstığı yetiştiriciliği yapılmaktadır 

(Resim 2). 

 
Kerman (ABD’s cv.) 

 
Ohadi (Iran’s cv.) 

 
Siirt (Turkey’s cv.) 

Resim 2. Oval ve uzun antepfıstığı çeşitleri 
 

Türkiye’de; çöğür dikimi ve bahçede aşılama ile veya doğrudan 

fidan dikimi ile sulu koşullarda ve sulanmayan koşullarda antepfıstığı 

bahçeleri oluşturularak yetiştiricilik yapılmaktadır. Sulanan koşullarda 

P. khinjuk (Buttum) üzerine aşılı Siirt çeşidinden hektardan 3200 kg 

antepfıstığı verimi elde edilirken (Atlı ve ark., 2011) uzun çeşidinden 

hektardan 1040 kg  verim (Acar, ve ark., 2011b)  alınmaktadır. 

Sulu koşullarda antepfıstığı yetiştirildiğinde çok yüksek gelir elde 

edilmektedir. Bu değerli meyve ile bahçe kurulduğunda fidan üretimi, 

bahçe tesisi,  terbiye ve budama konularında hata yapılmamalıdır. 
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Yapılacak hatanın sonradan düzeltilemeyeceği veya düzeltmenin çok 

masraflı olacağı bilinmelidir.  

 

ANTEPFISTIĞI ÜRETİM ŞEKİLLERİ 

1. Tohumla (Generatif) Üretim 

Diğer meyve türlerinde olduğu gibi antepfıstığında da generatif 

üretim tohum vasıtasıyla olmaktadır. Tohumların ekilmesi ile çöğür elde 

edilmektedir (Resim 3). Çöğürler ya ıslah çalışmaları için ya da 

antepfıstığı bahçesi tesisi için üretilmektedir. 
 

 

Resim 3. Çöğür anacı olarak kullanılan tür ve çeşitler 

 

Islah çalışmalarında; amaca uygun olarak seçilen dişi antepfıstığı 

ağaçlarındaki çiçek salkımları çiçeklenmeden önce keselemekte, 

çiçeklenme zamanı seçilen erkeklerin çiçek tozlarıyla suni melezleme 

yapılarak yeni genotipler elde edilmektedir. Elde edilen tohumlardan 

çöğürler elde edilmekte ve bu çöğürlerden amaca uygun seçimler 

yapılmaktadır (Resim 4).  

   
Resim 4.  Anaç ıslah çalışmaları için P. terebinthus ile P. integerrima melezlemesi 

     Siirt cv.                                            Uzun cv.            P. khinjuk (big seed)            P. khinjuk (little seed)    P. terebinthus 
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-Tohumların toplanması: Çöğür yetiştirmek için kullanılacak 

tohumlar o yılın tohumları olmalıdır. Bir veya iki yıllık tohumların 

canlılıkları depolama koşullarına bağlı olarak %70-80 oranında 

düşebilmektedir. Tohumlar seçilmiş, hastalık ve zararlılarla bulaşık 

olmayan, bakımları iyi yapılmış ağaçlardan alınmalıdır. Hasat edilen 

tohumlar gölgede, 25-30oC de kurutulmalı, tohumun nem oranı %5-7 ye 

düştüğünde kumaş torbalarda oda şartlarında veya soğuk (5-10oC de) 

depolarda katlama veya ekim zamanına kadar muhafaza edilmelidir 

(Resim 5).  
 

  
Resim 5. Tohumların hasadı ve kurutulması 

 

-Tohumlara Gibberellin (GA3) uygulaması ve katlanması: 

Yapılan çalışmalarda bazı çalışmalarda (Ashim ve ark., 2018)  H2SO4 

(sülfürik asit) uygulamalarının tohum çimlenme oranını düşürdüğü, 

bazılarında (Tsakaldimi and Ganatsas, 2022; Acar ve ark., 2017; Kafkas 

ve Kaska, 1997; Crane and Forde, 1974) ise başarılı sonuçlar elde 

edildiği belirlenmiştir.  Aşındırma çalışmaları yakıcı kimyasallarla 

yapıldığından kullanma dozunu ve uygulama süresini iyi ayarlamaya 

bağlı olarak başarılı veya başarısız olmaktadır. Ayni zamanda bu 

kimyasallar insana da zarar verdiğinden çok dikkatli kullanılmalıdır. 

Pistacia tohumlarının çimlendirilmesinde en yaygın olarak kullanılan 

madde bitki büyüme düzenleyicilerden Gibberellik asit (GA3) dir. 

Yapılan birçok çalışmada 250 ppm dozunun çimlenme oranını artırdığı 

bulunmuştur (Atlı ve ark.. 2020; Ak ve ark.,1994; Nikpeyma, 1995; 

Kafkas ve Kaska, 1997). 
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Dış kabuğu çıkarılmış tohumların 250 ppm GA3 çözeltisinde 2 gün 

ıslanması ile tohum çimlenme oranları artmaktadır (Resim 6).   

   
Resim 6. GA3 uygulaması ve uygulama sonrası perlit ortamında katlama 

 

GA3 uygulanan tohumlar içinde ıslak perlit veya kum bulunan 

tabanı delik, plastik kasa içerisinde katlamaya alınmaktadır (Resim 4). 

Yapılan çalışmalarda Pistacia tohumları +4oC sıcaklıkta 45-60 gün 

katlamada bekletildiğinde çimlenme oranlarının yüksek olduğu 

saptanmıştır (Atlı ve ark. 2020; Ak et al.,1994; Nikpeyma, 1995; Kafkas 

ve Kaska, 1997; Pair ve Khatamian, 1982). 

Katlamadan çıkan çimlenmiş tohumlar dikileceği yere kadar 

götürülürken su içerisinde götürülmelidir (Resim 7). 
 

  
Resim 7. Katlama sonrası çimlenen tohumlar 

 

2. Vejetatif Üretim 

Vegetatif çoğaltım iki yolla yapılmaktadır. Birincisi aşı ile 

çoğaltım, ikincisi doku kültürü ile çoğaltımdır. 
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2.1. Aşı ile üretim 

Aşı ile çoğaltım üç yerde yapılmaktadır. Fidanlıkta çöğürler 

üzerine aşı yapılarak fidan üretmek, bahçede yeni dikilmiş genç çöğürleri 

aşılayarak ve yaşlı ağaçlarda çeşit değiştirmek için veya yabani türleri 

aşılamak için yapılmaktadır. Çöğür yetiştirmek için yetiştirme 

bölgelerine uygun anaç ve üzerine aşılanacak uygun çeşitler 

belirlenmiştir (Resim 8). 

  
Resim 8. Antepfıstığı fidanı üretimi için anaç ve çeşit tespiti 

 

2.1.1. Fidanlıkta aşılama çalışmaları 

Fidanlıklarda yapılan çoğaltım çalışmalarında 3 dönemde aşı 

yapılmaktadır. Birinci dönem Haziran – Temmuz aylarında yapılan T 

göz aşısıdır. Aşılama zamanı arpa – buğday hasat zamanıdır.  İkinci 

dönem Ağustos – Eylül aylarında yapılan yonga aşıdır. Üçüncü dönem 

Mart – Nisan aylarında yapılan yonga aşıdır. Aşılama genel olarak anaç 

çöğürlerinin sürgün yaprakları farekulağı büyüklüğünde olunca 

yapılmaktadır. İkinci dönemde yapılan aşılar durgun aşılardır. Aşı 

gözleri Nisan ayında patlamakta ve aşı sürgünleri oluşmaktadır.  

Fidanlıkta değişik dönemlerde antepfıstığında aşılama çalışması 

yapan araştırıcılar, %45.0 ile %60.6 arasında değişen aşı başarısı elde 

etmişlerdir (Arpacı ve ark., 1998;  Acar ve ark., 2011a; Atlı ve ark., 

2020). Bu aşı başarıları da antepfıstığı için yüksek derecededir. 

P. khinjuk (Buttum) 

 

Siirt  

Uzun  

P. terebinthus 
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Fidanlıklarda antepfıstığının aşı başarısı diğer meyve türlerine göre 

düşük olduğundan üreticiler aşılı fidan üretiminden kaçınmaktadır. 

Diğer meyve türlerine göre antepfıstığının fidanlıktaki aşı başarısı 

düşüktür. Bunun sebebi olarak antepfıstığı türlerinin kesilen yerlerinden 

sakız salgılaması ve aşının kaynaşmasını engellemesi olarak 

belirtilmektedir. 

T Göz aşısı: Antepfıstığında aşı başarısı yüksek olan aşılama 

yöntemlerindendir (Arpacı ve ark., 2018). Fidanlıklarda yaygın olarak 

kullanılan aşı yöntemidir. %50 civarında aşı başarısı elde edilmektedir 

(Resim 9). 

 

   
Resim 9. Fidanlıkta çöğür anaçları üretimi 

T göz aşısının yapılışı ve dikkat edilecek noktalar: Anaç üzerine 

T çizilirken bıçak odun dokusuna fazla bastırılmamalıdır. Odun dokusu 

çizilirse sakız çıkışı fazla olmaktadır. Aşı yapılan çöğürler güneş altında 

ise plastik aşı bandı yerine pamuk ip kullanmak aşı tutumunu 

çoğaltmaktadır. Plastik bant altında kabukta yanıklar oluşmakta aşı 

yerinde sakız birikimi olmaktadır.  

Aşı kalemi arpa veya buğday hasat zamanında alınmaktadır. 

Kalemler ağaçların güneş gören yerlerinden olgunlaşmış, sertleşmiş 

sürgünlerden alınır. Ağaçların iç kısımlarından, dal ve gövdeden çıkmış 

obur ve sürgünlerden alınmaz. Alınan aşı kalemlerinin yaprakları nem 

kaybını azaltmak için kesilmelidir (Resim 10). Kalemler ıslak kağıt veya 

beze sarılarak naylon torba içerisinde buzdolabının sebzeliğinde 2-3 gün 

kadar saklanabilmektedir. Aşı yapmadan önce aşı kalemleri alınarak 

yapılması aşı başarısını artırmaktadır. 

P. terebinthus P. khinjuk 
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Aşı kalemi üzerinde gözün 0,5-1 cm yukarısından bıçakla çizi 

yapılır, bu çizi anaçtaki T nin üst çizisi ile çakışacaktır. Açılan çizinin 

her iki ucundan aşağıya doğru 2 çizi yapılarak aşağıda birleştirilir. Aşı 

gözü şövalye kalkanına benzer şekilde kabukla birlikte çıkarılır. Aşı 

gözünün kabuk içindeki büyüme konisinin yerinde olup olmadığına 

bakılır, büyüme konisi kabuk içerisinde ise aşılama yapılır (Resim 10). 

Anaç üzerinde T nin üst çizgisi bastırarak çizilse de aşağıya 

doğru çizilen çizgi bıçak bastırılmadan hafifçe çizilmelidir (Resim 11). 

Çizilen T nin boyutu anaç ve aşı kaleminin kalınlığına göre 

değişmektedir. 

 

    
Resim 10. Aşılama işlemi için aşı gözü alımı 

Kalemden çıkarılan göz hızlı bir şekilde anaçta açılan T nin içine 

yerleştirilir, T nin üst çizgileri birbirine çakıştırılır, böylece anaç ve 

çeşidin kambiyum tabakaları çakışmaktadır. Yapılan aşı, aşı bandı ile 

sıkı bir şekilde bağlanmalıdır (Resim 11). 

   
Resim 11. Bir anaca T göz aşı uygulanması 

Büyüme konisi 
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 Başarılı olan aşının gözü 3 hafta sonra sürer, aşı sürgünü 10 cm 

olunca anacın üst kısmına ip ile bağlanır ve aşı sürgünü dik olarak gelişir. 

Sonbaharda aşı yerinin üzerindeki anaç kısmı kesilerek fidan elde 

edilmektedir (Resim 12). 

    
Resim 12. Aşılama sonrası kalem gelişimi 

-Yongalı göz aşısı: Yonga aşı iki dönemde yapılan aşıdır. Birincisi 

yaz sonu veya sonbahar başında yani Ağustos, Eylül veya Ekim 

aylarında yapılmaktadır. Aşı yapılan yerin vejetasyon dönemi 

(antepfıstıklarının büyüdüğü dönem) uzun ise Eylül, Ekim aylarında 

yapılmaktadır. Yaz mevsimi (vejetasyon dönemi) kısa ise Ağustos 

ayında yapılmaktadır. Durgun bir aşıdır. Yapıldığı dönemde aşı tutar 

ama aşı gözü sürmez, aşı gözü Nisan ayında sürer, sürgün oluşturur.  

İlkbahar döneminde (Mart, Nisan aylarında) yapılan yonga aşının 

aşı kalemler aşılama zamanından 15-20 gün önce alınmalıdır. Kalemler 

+4oC de buzdolabında naylon torba içerisinde muhafaza edilmelidir. 

Anaçlarda gözler kabarıp patladığı dönemde aşılama yapılmalıdır. 

Sonbahar döneminde yapılan aşılama çalışmalarında aşı 

başarısının orta derecede (%45.0, %45.1 ve %51.5) olduğu bazı 

araştırıcılar tarafından belirlenmiştir (Atlı ve ark., 2020; Acar ve ark., 

2011a; Arpaci ve ark., 1998). 

İlkbahar döneminde yapılan aşıda en yüksek başarı (%59.5 ve 

%60.6) elde edilmiştir (Atlı ve ark., 2020; Acar ve ark., 2011a). 

Yonga aşının yapılışı: sonbahar ve ilkbaharda yapılacak yonga aşının 

şekil olarak yapılışları aynıdır (Resim 13). Sonbahardaki aşılamada aşı 
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kalemi aşı anında alınarak aşılama yapılmaktadır. İlkbahardaki 

aşılamada ise aşı kalemi 15-20 gün önce (aşı gözleri kabarmadan önce) 

alınmaktadır. Kalemlerdeki gözlerin 1 cm altından 45 derece açı ile odun 

dokusuna bıçakla kesim yapılır. Kalemdeki gözün 1,5 cm üzerinden 

bıçakla aşağıdaki kesime doğru odun dokusu ile birlikte göz çıkarılır ve 

anaç üzerinde de aynı şekilde kesim yapılır aşı gözü kabukları 

(kambiyumları) anaç kambiyumlarına çakıştırılarak sıkıca aşı bandı ile 

bağlanır.  

 Sonbahar aşısında aşı yapıldıktan sonra anaç üzerinde fazla 

kesim yapılmamalıdır. Fazla kesim yapılırsa aşı gözü sonbaharda 

sürecek ve bu sürgün de kış soğuklarında donacaktır. 

    
Resim 13. Fidan üretimi için göz aşısı uygulaması 

2.1.2. Bahçede Aşılama Çalışmaları: 

Bahçedeki aşılamalarda genel olarak Haziran ve Temmuz 

aylarında T göz aşısı yapılmaktadır (Resim 14). Bahçeye dikilen çöğürler 

1 veya 2 yaşında aşılanmaktadır. Aşılama zamanı arpa veya buğday hasat 

zamanıdır. Bahçedeki aşı başarısı uygulama şartlarına ve iklime 

(sıcaklık, rüzgâr) göre değişmektedir. Aşı başarısı fidanlıktaki 

aşılamadan daha yüksek olmaktadır. Başarı %70-90 arasında 

değişmektedir. 
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Resim 14. Bahçede T göz aşısı 

2.1.3. Yaşlı ağaçlara aşılama 

Büyük ağaçlara yapılan aşılama; bahçede bulunan antepfıstığı 

çeşidini değiştirmek veya yabani Pistacia türlerini kültür çeşitlerine 

değiştirmek için yapılmaktadır. Aşılamada Nisan – Mayıs aylarında 

Manisa aşısı veya Haziran ve Temmuz aylarında T göz aşısı 

uygulanmaktadır. 

Haziran – Temmuz aşısında aşılanacak ağaçlarda sürgün çıkmasını 

sağlamak için kışın aşıya hazırlık budaması yapılmaktadır. Ağaçların 

2/3’ü budanarak sürgün çıkışı teşvik edilmektedir. Aşırı kesimlerde sakız 

çıkışı sazla olmakta fizyolojik denge bozulmakta ve ağaçlar 

kurumaktadır (Resim 15). 
 

  
Resim 15. Aşılama önce ağacın hazırlanması 

Doğru Yanlış 
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Bahar aylarında dallar üzerinden çıkan sürgünlerde Haziran – Temmuz 

aylarında T göz aşısı yapılmaktadır. Her dal üzerinde 2-3 sürgünde 

aşılama yapılmaktadır. Aşılar tuttuktan sonra aşı sürgünleri ana dal 

olarak geliştirilmektedir (Resim 16). Ağacın büyüklüğüne bağlı olarak 

aşılamalar 2-5 yıl sürmektedir. 
 

Resim 16. Dönüştürme aşısı ile çeşit değişimi (Uzun çeşidinden Siirt çeşidine 

dönüştürme) 

Manisa aşısı ile büyük ağaç aşılamada aşıya hazırlık budaması 

yapmadan Nisan – Mayıs aylarında T göz aşısı yöntemi kullanılarak 

aşılama yapılmaktadır. Aşılamada 2 yaşlı üzerinde uyur gözler bulunan 

aşı kalemleri kullanılmaktadır. Ağaç dalları üzerindeki mantarsı kabuk 

bıçakla sıyrılarak kabuk kalınlığı aşı gözünün kabuk kalınlığına 

eşitlenmektedir. Bu kabuk üzerinde dal kalınlığına göre 2-3 adet T 

çizilmekte, uyur gözler kalkan şeklinde çıkarılarak anaca açılan T içine 

yerleştirilmektedir. Aşı yeri bant (pamuk veya naylon) ile sıkıca 

bağlanmaktadır. Aşı yerinin 30-40 cm yukarısından 1 cm çapında bilezik 

alarak aşılama bitirilmektedir (Resim 17).  

  

Bilezik 

Aşılı sürgünler Aşı noktası 
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Resim 17. Dal ve gövdeye Manisa aşısı yapılması 

Manisa aşısı hem çeşit değiştirmede hem de yabani türlerin kültür 

çeşitlerine dönüştürme çalışmalarında kullanılmaktadır (Resim 18). Bir yıl 

içerisinde ağacın tamamını aşılamak kurumalara veya fizyolojik problemlere, 

ağacın strese girerek 2-3 yıl durgunlaşmasına sebebiyet verebilmektedir. Büyük 

ağaçların aşılama çalışmalarını 3-4 yıla yaymak gerekmektedir.    

   
Resim 18. Manisa aşısı (Anaç: P. palaestina, Uzun: Uzun) 

2.2.In vitro koşullarda antepfıstığı üretimi  

Modern meyvecilikte jenerasyon süresi uzun olduğundan dolayı 

vejetatif olarak üretim çok önemlidir. Vejetatif olarak üretim daha 

homojen bahçelerin tesisi için gereklidir.  Bahçe bitkileri 

yetiştiriciliğinde farklı vejetatif üretim teknikleri uygulanmaktadır. 

Bunlar içerisinde en önemli üretim teknikleri içerisinde çelikle ve doku 

kültürü ile üretim, yani mikroçoğaltımdır. 

Totipotensi özelliğinden dolayı herhangi bir bitki parçacığından 

tam ve sağlıklı klonal bir bitkinin oluşturulması mümkündür. Ülkemizde 

birçok bitkide bu uygulama uzun yıllar süren protokol oluşturma 

çalışmalarından sonra başarılmış, özel sektörün kullanımına 

Bilezik 

Aşı noktası 
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sunulmuştur. Bugün orta ve büyük ölçekli birçok fidancılık firması 

özellikle anaç kitlesel üretiminde bu yöntemi kullanmaktadır. Sert 

çekirdekli (Prunus) meyveler, yumuşak çekirdekli meyveler (Ayva, 

armut, alıç vb.), sert kabuklu meyveler (Ceviz) kitlesel olarak bu yolla 

üretilmektedir. Özellikle son 5 yıl içerisinde özel sektör mikro çoğaltım 

alanında farklı uygulamalar yaparak (Işıklandırma, farklı hormon 

konsantrasyonları, farklı besi ortamları ve bunların modifikasyonu) bu 

alanda büyük ilerleme kaydetmiştir. Günümüzde özel firmalar 

mikroçoğaltımda yabancı sektörle ilişki ve işbirlikleri geliştirmekte, bu 

alanda yurdışı aktivitelere de katılıp bilgi ve deneyimini artırmaktadır. 

Birçok sakızlı bitkide olduğu antepfıstığının vejetatif üretiminde 

içsel biyokimyasal etmenler nedeniyle engelleyici birçok faktör 

bulunmaktadır. Bununla beraber antepfıstığının in vitro koşullarda 

vejetatif olarak üretimleriyle ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. 

Antepfıstığının mikroçoğaltımı organogenezis ve somatik 

embriyogenezis yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır (Barghchi, 

1982; Bustamante-Garcia, 1984; Al-Ramadhani, 1985; Martinelli ve 

ark., 1988; Abousalim, 1990; Gonzales ve Frutos, 1990; Yang ve 

Lüdders, 1993; Onay, 1996; Onay ve ark., 1995, 1996, 1997). P.vera 

haricinde birçok Pistacia türünde yaşlı ağaçlardan başlangıç explantları 

elde edilmiş, bu explantlarda kardeş bitki oluşumu sağlanmış, daha sonra 

bu türde de başarılı çalışmalar olmuştur (Onay,1996; Onay, 2000). 

Ancak ticari olarak antepfıstığının ticari olarak özellikle anaç üretimi 

olarak geliştirilmiş bir yöntem bulunmamaktadır. Ülkemizde halen 

yetiştirilmekte olan çeşit ve/veya anaç olarak Pistacia türünün 

mikroçoğaltımı ve bunun ticarileştirilmesi ile ilgili daha çok çalışmanın 

yürütülmesi gerekmektedir.  

ABD’de melez antepfıstığı anaçları doku kültürü ile ticari olarak 

üretilmektedir. UCB1 (P.integerrima ×P.atlantica) tohumları 

çimlendirildikten sonra bunlar içindeki genotiplerden alınan 

explantlardan doku kültürü ile anaçlar elde edilmektedir (Nezami ve ark., 

2015). ABD’de antepfıstığı Kaliforniya’da San Joaquin vadisinde 
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yetiştirilmektedir. Küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişiklikleri 

sebebiyle subtropik iklim kuşağı olan bu bölgede bitkilerdeki soğuk 

zararları çoğalmaktadır. Son yıllarda antepfıstıklarında görülen geriye 

doğru kurumalar, özellikle doku kültürü ile çoğaltılan UCB1 de ve 

P.integerrima’da %66-35 oranında görülmektedir (Anonim, 2020). 

 Mikro aşılama ile fidan üretimi laboratuvarlarda uygulanabilen 

yöntemlerdendir. Bu yöntem pratikte uygulanması zor ve pahalı bir 

yöntemdir. Bu yöntem ile anaç olacak türlerin tohumları besin 

ortamlarında çimlendirilip çöğür üretilmekte ve üzerine aşılanacak 

çeşitten alınan explant (uç ve yan tomurcuk) besin ortamında 

büyütülerek çöğür üzerine mikro aşı yapılmaktadır (Calar, 2013; Ersali, 

ve ark., 2017). Üreticiler normalde anaç tohumlarından çöğür elde edip 

üzerine çeşitleri aşılamaktadır. Üretimde problem yoktur. Mikro 

aşılamada explant temini de zor olmaktadır. 

ANTEPFISTIĞINDA BUDAMA 

Diğer meyve ağaçlarında olduğu gibi antepfıstıklarında da 

budama; oluşturacağımız ağacı terbiye etmek yani dalların dağılımını, 

sayısını ve büyümesini belirlemek için, meyve kalitesini ve verimi 

artırmak için, elde edilecek verimin uzun süreli olması için yapılır. 

Ayrıca yaşlanmış ağaçları gençleştirmek için de budama yapılmaktadır.  

Antepfıstıklarından ekonomik olarak verim alma yaşı diğer meyve 

türlerine göre oldukça yüksektir. Çok verimli, 150-200 yaşlarında 

antepfıstığı ağaçları bulunmaktadır. Gaziantep’te 650 yaşında hala 

meyve veren Pistacia khinjuk Stocks anacı üzerine aşılanmış Uzun 

antepfıstığı çeşidinin ağaçları bulunmaktadır (Resim 19). 
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Resim 19. 650 yaşlı antepfıstığı ağacı (P. khinjuk üzerine aşılı Uzun çeşidi) 

-Terbiye Sistemi: Antepfıstığı doğal olarak yetiştiğinde toprağa yakın dal 

oluşturmakta ve çalılaşmaktadır (Resim 20). Bu sebepten dolayı antepfıstığı 

fidanı dikildiği ilk yıldan itibaren mutlaka terbiye edilmeli ve budama 

yapılmalıdır. Antepfıstığının gelişme biçimi ve yetiştirilen ekoloji dikkate 

alınarak terbiye sistemi oluşturulmalıdır. 

  
Resim 20. Doğal gelişim sürecindeki P. vera 

Türkiye’de antepfıstığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

yetiştirilmektedir. Bölgede yıllık yağış 400-500 mm olmaktadır. Yaz 

ayları sıcaklık ortalaması 25oC’dir. Karasal iklim şartlarına sahip bu 

bölgemizde antepfıstığı ağaçları goble (çanak, vazo) sisteminde terbiye 

edilmektedir (Resim 21). 
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Resim 21. Goble, vazo ve açık merkezli terbiye sistemi 

Normalde goble sistemi yağışı fazla, hava nemi yüksek bölgelerde 

uygulanan bir sistemdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi için uygun 

değildir. Bölgede dolu yağışı dallarda ve kollarda zarar oluşturmakta,  

yaralanan dal ve kollar direk güneş ışıklarına maruz kalarak kabuklarda 

soyulmalar olmaktadır (Resim 22).   

   
Resim 22. Dolu hasarı ve kabuk soyulması 

Yeni tesis edilecek bahçelerde kapalı merkezli sistemlerden 

modifiye lider sistemi daha uygun olacaktır (Resim 23). 

Modifiye lider sistemi uygulanması: bahçeye fidanlar dikildikten 

sonra merkez sürgünün tepesi 100 cm den kesilir, yeni yılda lider dal 

üzerinde oluşan 5 dal belirlenir, bunu tepesindeki dal lider daldır. Diğer 

4 dal merkezi dal üzerinde düzgün dağılmakta ve aralarında 10-15 cm 

uzaklık olmaktadır. Dalların merkezi dalla aralarındaki açı 45-60 derece 

Kabuk soyulması 
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olmalıdır. Eğer bahçe sulanmayacaksa ilk dalın topraktan yüksekliği 50 

cm,  sulanacaksa 80 cm civarında olmalıdır (Resim 23). 

  
Resim 23. Modifiye lider terbiye sistemi 

Verim Budaması: Budama genellikle yaprak dökümünden sonra 

yapılmaya başlanır, budama antepfıstığı gözleri kabarıncaya kadar 

yapılabilmektedir (Resim 24). Yapraklar dökülmeden budama 

yapılmamalıdır. Erken yapılan budama ağaçları zayıflatmakta, kesim 

yerlerinden fazla miktarda sakız çıkışı olmaktadır. Budama ne kadar geç 

yapılırsa gözlerin patlaması, uyanması o kadar geç olmaktadır. İlkbahar 

geç donları olabilecek bölgelerde budama geç yapılmalıdır. 

  
Resim 24. Antepfıstığında budama zamanı 

50 cm 

Sulanmayan Sulanan 

80 cm 

45-60o 

cm 

Merkezi lider 

Yanlış budama zamanı Doğru budama zamanı 
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Sulanan ağaçlarda sürgün gelişimi fazla olduğundan vejetatif 

sürgünler 2-3 göz üzerinden kesilir, karışık sürgünlerin uç tarafında 

ikiden fazla vejetatif göz varsa, 2 göz üzerinden kesilmeli, 1-2 göz varsa 

tepegözü kesilmemelidir. Üzerinde sadece çiçek gözü olan sürgünlerin 

kesinlikle tepegözü kesilmemelidir (Resim 25). Sulama yapılmayan 

bahçelerde bu şekilde ağır budama uygulandığında verim %14 oranında 

düşmektedir (Arpacı ve ark., 1995). 

   

Resim 25. Antepfıstığı yıllık sürgün ve göz şekilleri 

Sulanmayan ağaçlarda sürgün gelişimi zayıf olduğundan 

sürgünlerde kesim yapılmamalıdır. Hafif budama uygulanmalıdır. 

Budamada 2-3 yılda bir üst üste binmiş, zayıf gelişmiş 1-2 yan dal 

kesilmelidir. Hem sulanan hem de sulanmayan ağaçlarda çapı 5 cm den 

fazla olan dallar kesildiğinde kesilen yüzeye aşı macunu sürülmelidir. 

Dallar üzerinde oluşmuş 10 cm den küçük sürgünlerin çoğu kesilmelidir. 

Budamada tırnak bırakılmamalıdır. Bu geriye doğru kurumalara sebep 

olmaktadır (Resim 26). 

Karışık göz 

Çiçek gözü 

Sürgün gözü 

Meyve sürgünü Vejetatif sürgün 
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Resim 26. Antepfıstığında budama uygulamaları 

Hatalı budama olarak yapılan ağır budamayı sonucunda ağaç 

dallarından, gövdesinden ve anaçtan çok miktarda sürgün çıkmaktadır. 

Verim azalmakta ağaç zayıflamaktadır. Hatalı terbiye sonucunda ağacın 

gövdesinde aynı yerden çıkmış, dengesiz sık dallar oluşmaktadır. Bu 

hatalar 2-3 yıl içerisindeki kesimlerle düzeltilmelidir (Resim 27).  

  
Resim 27. Antepfıstığı budamasında yapılan hatalar 

Antepfıstığında gençleştirme budaması: Antepfıstığı ağaçlarının 

bakımı ve budamaları düzgün yapıldığında ağaçlardan 150-200 yıl 

düzenli verim alınmaktadır. Bakımı düzgün yapılmayan ağaçlarda 

sürgün gelişimi, çiçeklenme ve meyve kalitesi düşmektedir. Yani ağaç 

yaşlanmaktadır. Yaşlanan ağaçları gençleştirmek için ağaçlara suyla 

birlikte gübreleme uygulanmalı ve ağır budamalar yaparak sürgün 

oluşturmaları teşvik edilmelidir. Gövde ve dallardan çıkan sürgünlerin 

uygun yönlerde gelişenleri bırakılarak yeni, genç dallar oluşturulmalıdır. 

Ağır budama 

Aşı macunu  

Yanlış terbiye 
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Gençleştirme budamaları ağaç büyüklüğüne göre 4-6 yıl sürebilmektedir 

(Resim 28). 

 

    Resim 28. Antep fıstığı gençleştirme budaması 
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GİRİŞ 

Antepfıstığının anatomisi incelendiğinde, Sapindales takımının 

Anacardiaceae familyasında yer aldığı görülmektedir. Antepfıstığı 

Anacardiaceae familyasının bir cinsi olup 9 tür ve 5 alt türden 

oluşmaktadır (Onay ve ark., 2012).  Antepfıstığının doğal yetişme 

ortamlarına bakıldığında; Türkiye, Kafkasya, İran ve Türkmenistan’ın 

yüksek kısımlarını içine alan Yakın Doğu gen merkezi ile Hindistan’ın 

kuzeyi, Afganistan, Tacikistan ve Pakistan’ı içine alan Orta Asya gen 

merkezi olmak üzere iki anavatanın olduğu çalışmalar sonucunda tespit 

edilmiştir (Tilkat, 2006; Ertürk ve ark., 2015). 

Antepfıstığı anaçları tohumları ile çoğaltılmaktadır. Pistacia 

türlerinin tohumlarında çimlenme oranının çok düşük düzeyde olması 

üreticiler için önemli bir problem teşkil etmektedir. Bu oranının düşük 

olması, materyal temininde zorluklara neden olduğundan tohumlar 

ekimden önce bazı uygulamalarla desteklenmiştir. Bunlar tohumların 

ekimden önce kabuklarının soyulması, suda bekletme veya gibberellinler 

gibi çimlenmeyi arttırıcı bazı kimyasal maddelerin kullanılması, 

çimlenmeyi büyük ölçüde arttıran faktörler olarak belirlenmişlerdir. 

Ayrıca tohumlarda açılma olması sebebiyle anne ve baba bireyle aynı 

bitki özelliği taşımamaktadır. Tohumla çoğaltımda hastalık hızlı 

yayılmaktadır. Genellikle pistacia türleri üretimde kendi tohumundan 

anaç olarak üretmek için tercih edilmemektedir (Ayfer ve Serr (1961). 

Antepfıstığı ağaçları çelikle üretimde bulunan zorluklar nedeniyle 

ya tohumlardan üretilen anaçlarla ya da bir yaşındaki anaçların standart 

çeşitlerle aşılanması yoluyla çoğaltılmaktadır. 

Ülkemizde antepfıstığının yetiştirildiği bölgelere bakıldığında, 

çoğaltma tekniği olarak en fazla aşıyla çoğaltma metodunun kullanıldığı 
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görülmektedir (Kaşka ve ark., 1990). Aşıyla çoğaltma metodunda yoğun 

olarak kullanılan 9 anaç türü bulunmaktadır. Bunlar; 

- Pistacia Chinensis L. 

- Pistacia Lentiscus L. 

- Pistacia Atlantica L. 

- Pistacia İntegerrima L. 

- Pistacia Palaestina L. 

- Pistacia Vera L. 

- Pistacia Khinjuk L. 

- Pistacia Terebinthus L. 

- Pistacia Mutica L. (Barghchı ve Alderson, 1989). 

Bu pistacia türleri arasında bulunan P. Terebinthus, P. Atlantica 

ve P. İntegerrima anaçları nematodlara ve funguslara karşı dayanıklı 

olduğundan özellikle Kaliforniya’da tercih edilen başlıca anaçlardan 

olmuşlardır. (Mıchaılıdes ve ark., 1988). Bölge adaptasyonu göz önüne 

alındığında P. Mutica ve P. Khinjuk anaçları da en çok İran’da yaygın 

olarak kullanılmışlardır Barghchı ve Alderson, 1989). P. Vera anacı 

diğer anaç çeşitleriyle kıyaslandığında meyvesi tüketilebilir tek anaç türü 

olduğu için ticari değeri diğer anaç türlerine göre daha yüksektir. Bu anaç 

türü bölgemiz ekolojisine de uyum sağlamış ve Türkiye de yetiştiricilikte 

yoğun olarak tercih edilen bir anaç olmuştur. 

Aşıyla çoğaltma metodu üretici tarafından her ne kadar çok tercih 

edilse de; yılın belli bir döneminde ve çok kısa bir süre için uygulanabilir 

olması bir dezavantaj oluşturmaktadır (Kaşka ve ark., 1990). Aşıyla 

çoğaltma yönteminde olduğu gibi diğer vejetatif çoğaltma yöntemlerinde 
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de halen birçok dezavantaj mevcuttur. Bu nedenle mevcut çoğaltım 

yöntemleri yeni teknikler ve metodlar geliştirilerek desteklenmelidir. 

Genel olarak bitkilerde uygulanan mevcut biyoteknolojik 

yöntemler; Doku kültürü teknikleri ve genetik manipülasyon teknikleri 

kapsamında incelenmektedir. 1839 yılında Schwan’ın doku kültürü 

çalışmalarında uygun ortam ve çevre koşulları sağlandığında her canlı 

hücrenin bağımsız olarak gelişebilme yeteneğine sahip olduğunu 

belirlenmesi ile başlamıştır. Bu hücrelere totipotent hücre adı verilmiştir. 

Bu hücreler rejenerasyon ile tam bir organizma geliştirebilme yeteneğine 

sahip hücrelerdir (Dağüstü, 2018). 

Bitkilerde doku kültürü; bitkinin çeşitli kısımlarından ya da 

hücrelerinden alınan kesitlerin uygun koşullarda ve yapay besin 

ortamlarında kültüre alınması işlemidir. (Güven ve Gürsul, 2014). 

Bitki ıslahında, doku kültürü teknikleri önemli bir yere sahiptir ve 

bitki ıslahının birçok evresinde kullanım alanı mevcuttur.  
 

Aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir (Güven ve Gürsul, 2014);  

1. Mikroçoğaltım yöntemi ile bitki çoğaltma  

2. Patojenlerden ari bitki üretimi 

3. Temel biyolojik araştırmaların yapılması 

4. Türler arası melezlerin çoğaltılması 

5. Yeni özelliklere sahip bitkilerin üretimi 

6. Anter ve mikrospor kültürü aracılığı ile haploid bitki üretimi  

7. Transgenik bitkilerin elde edilmesi 

8. Protoplast füzyonu ile yeni genotiplerin oluşturulması 

9. Hücre kültürlerinin in vitro seleksiyon çalışmalarında 

kullanılması  
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10.Ekonomik değeri yüksek biyokimyasalların elde edilmesi 

11. Gen kaynaklarının depolanıp muhafaza edilmesi  

Doku kültürü teknolojisi ile bitkilerden alınan küçük doku 

parçalarından binlerce yeni bitki üretilebilmektedir. Yıl boyunca iklim 

koşullarına bakılmaksızın kontrollü koşullar altında daha kısa bir zaman 

periyodu içerisinde binlerce bitkinin üretiminin söz konusu olması doku 

kültürünü daha çok ön plana çıkarmıştır. Doku kültürünün bu 

avatajlarına bağlı olarak nesli tükenmekte olan ve nadir bulunan türler 

doku kültürü çoğaltım teknikleri kullanılarak yetiştirilip koruma altına 

alınmıştır. Ayrıca doku kültürü teknolojisi; büyük ölçekli bitki çoğaltımı 

için yaygın olarak kullanılmakla birlikte son yıllarda hastalıkların 

giderilmesi, bitki ıslahı ve sekonder metabolitlerin üretimi alanlarında 

endüstriyel açıdan büyük önem kazanmıştır (Hussain ve ark., 2012). 

Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürü Teknikleri  

Bitki hücre, organ ve doku kültürü, kontrollü koşullarda; yapay bir 

besin ortamının (karbon, şeker, mikro ve makro elementler, inorganik 

tuzlar ve vitaminler içeren; sıvı veya agar ile katılaştırılmış steril bir 

büyüme ortamı) içinde ya da üzerinde, bitki hücre (meristematik 

hücreler, süspansiyon veya kallus hücreleri), doku (epidermis, meristem 

doku), ya da organlarından (yaprak, kök vb.) alınan eksplantların 

kültürünü içeren oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bitki hücre ve 

doku kültürleri aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar (Onay ve ark.,2007);  

1- Organ Kültürleri- Kök kültürleri- Sürgün (apikal) kültürleri – 

Anter ve polen kültürleri  

2- Doku Kültürleri (Kallus)  

3- Hücre Kültürleri (Protoplast ve hücre süspansiyonları)  
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4- Somatik Embriyogenezis  

5- Mikroaşılama  

Klonal çoğaltımda meristem ve sürgün kökenli kültürler genetik 

olarak daha stabil kabul gördüğünden daha çok tercih edilirler. Bitki 

hücrelerinin totipotent özelliği, hücre döngüsü ile hücre büyüme ve 

gelişmesi üzerine araştırmalarda, istenilen uygun eksplantın ve 

büyümede aktif maddeleri içeren uygun bir besi ortamının seçilmesine, 

fiziksel çevre koşullarının kontrol edilebilirliğine imkan vermesi 

nedeniyle bitki hücre ve doku kültürleri tercih edilmektedir (Onay ve 

ark.,2007). 

Genel anlamda mikroçoğaltma; sürgün ucu ve bunlara ait 

eksplantlardan elde edilen bitkilerin laboratuar koşullarında klonal 

çoğaltılması veya genellikle tomurcuklardan gelişen sürgünlerin alt 

kültürler boyunca çoğaltılması şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca meristem 

dokulardan meydana gelen doğrudan somatik embriyo oluşumuna da 

mikroçoğaltım denilebilir (Onay ve ark.,2007).  

Antep Fıstığında Doku Kültürü Metotları 

Antepfıstığı bitkisinde doku kültürü ve klon çalışmaları 1982'den 

2020'ye kadar yaklaşık 30 yıl önce başlamıştır (Akdemir ve diğerleri 

2014; Tilkat ve diğerleri,2013, Benmahioul ve diğerleri, 2016, 

Benmahioul, B., (2017), Gupta ve diğerleri, 2020; Teixeira da Silva ve 

diğerleri, 2020). İn vitro yöntemle klonlama, esas olarak heterozigot ve 

eşeysel olarak uyumsuz Antepfıstığı ağaçlarının çoğaltılması için 

önemlidir. Klonlama doku kültürü teknikleriyle sağlanabilir.  

Doku kültürü ile çoğaltım dört aşamada incelenmektedir (Onay ve 

ark., 2012): 
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1.Tohumdan ve/veya tomurcuklardan kültür başlatılması,  

2. Sürgün gelişimi ve çoğaltılması,  

3. Gelişmiş sürgünlerin köklendirilmesi,  

4. Köklü bitkiciklerin aklimatizasyonu ve doğal şartlara 

alıştırılması.  

 1- Tohumdan ve/veya tomurcuklardan kültür başlatılması,  

Antepfıstığının doku kültürü ile çoğaltımında kullanılan ana 

eksplant tipleri tohumlar, sürgün uçları ve lateral tomurcuklardır 

(Barghchı, 1982; Pontıkıs, 1984; Abousalım, 1990). Sterilizasyonu 

sağlanmış bir bitki materyali ile kültür başlatılması, doku kültürü ile 

çoğaltımın başarısında çok önemlidir. 

Tohumla Çoğaltım  

Barghchı (1982), Antep fıstığı tohumlarının yüzey sterilizasyonu 

iki aşamada yapılmış olup, birinci aşama tohumların %70 etanol 

içerisinde 45 sn tutulması, ikinci aşamada ise %20’lik NaOCl solüsyonu 

içerisinde 25 dk bekletilmesidir. Antepfıstığı tohumlarının yüzey 

sterilizasyonu vakum filtrasyon ya da çalkalayıcı kullanılarak %1 tween-

20 eklenerek %20’lik sodyum hipoklorit çözeltisi içerisinde bekletilerek 

başarılmıştır (Abousalım, 1990). Antepfıstığı tohumlarının yüzey 

sterilizasyonunda kullanılan vakum tekniği fungal kökenli 

enfeksiyonların önlenmesinde başarı sağlamıştır. Vakum uygulanan 

tohumlarda tüm enfeksiyonların bakteriyal kökenli oldukları 

gözlenmiştir. Çalkalayıcıların kullanıldığı tohumlarda ise, %12’lik ve 

%20’lik NaOCl kullanıldığında, yaklaşık olarak %13.5 ve %2.7 fungal 

enfeksiyon tespit edilmiştir (Abousalım, 1990). Bir başka çalışmada ise; 

olgunlaşmış antepfıstığı tohumlarını, ön sterilizasyon işlemi için saf su 
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içerisine antibacteriyel sıvı sabun ekleyerek tohumları içerisine koyup 5 

dakika boyunca bekletmişlerdir. Daha sonra kabin içerisine aldıkları 

tohumları %70’lik alkolde 3 dakika bekletilmiş, steril saf su ile alkolden 

arındırılmış, 10 dakika %2,5 sodyum hipoklorit uygulamışlardır. En son 

uygulama olarak 3 defa steril saf su ile durulama işlemi yapıp 

embriyoları besiyerlere ekmişlerdir (Al-Safadi ve ark. 2010). Yavuz 

(2019); yaptığı çalışmada Pistacia vera L., Pistacia atlantica L., Pistacia 

terebinthus L. Defs. türlerinin açık ve kontrollü melezlenmesi ile 4 çeşit 

melez genotip tohumu elde etmiştir. Melez tohumların yüzey 

sterilizasyonu için olgun Pistacia vera tohumları %20 lik NaOCl de 20 

dk bekletmede en iyi sonucu almıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1: Antepfıstığı Tohumla Çoğaltımı 
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2- Antep Fıstığının Sürgün Meristemi ile Çoğaltımı   

Son yıllarda çoğunlukla, daha fazla klon elde etmek için sürgün 

meristemi kullanılmıştır. Bu aşamada eksplantın geçen zamandan ve 

sterilizasyon aşamalarından olumsuz etkilenmemesi gerekir. Yapılan 

çalışmalarda antepfıstığı bitki materyallerinin mikroorganizmalardan 

arındırılmasının zor olduğu rapor edilmiştir (Barghchı ve Martınellı, 

1984). Özenle dikkat edilerek yapılmış bir sterilizasyon işlemi gelecekte 

oluşacak olan kontaminasyonları önlemede etkili olacaktır. Eksplant 

materyali olarak alınan sürgünler veya saplar, antifungal-antibakteriyel 

etkili sıvı sabunla sterilize edilmiştir ve bir saat akan su altında 

bekletilmiştir. Daha sonra %70 etanol içerisinde 2-3 dk temizlenmiş ve 

distile su ile durulanmıştır. Bu aşamadan sonra eksplantlar steril kabin 

içerisinde, %0,1 (w/v) oranında 1 dk cıva klorür (HgCl2 ) solüsyonu 

içerisinde bekletilmiş, durulanmıştır ve %10’luk sodyum hipoklorit 

içerisinde 5-20 dk bekletilerek sterilize edilip son aşamaya hazır hale 

getirilmiştir. 3 kez steril distile su ile 5 dk da durulanmıştır (Benmahioul 

ve ark. 2016, Tilkat ve ark. (2013). 

Bir başka çalışmada ise; ilkbahar mevsiminde koltuk altı 

tomurcuğunun açıldığı dönemde 2-4 haftalık gelişme gösteren fıstık 

ağaçlarından materyal örnekleri alınmaya hazır hale getirilmiştir. 

Eksplant kaynağı örneğinin yaşı da organogenez tepkisini etkiler. 

Genellikle, eksplantın daha genç bir gövdesi, daha hızlı büyüyen dokusu 

en aktif olanıdır (Benmahioul ve ark. 2016). Materyal numuneleri 

arazide eksplant olarak alınmadan önce ön sterilizasyon olarak fungisit 

uygulaması yapılmış ve daha sonra mikroçoğaltım için ön hazırlık 

çalışması başlatılmıştır. Yaz mevsiminde (Ağustos ve Eylül aylarında) 

2-4 yaş arası fıstık ağaçlarından 20 cm boyunda yarı odunsu dal çelikleri 
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alınmıştır. Eksplant 0,2-0,6 cm çapında ve 1,5-2,0 cm uzunluğunda 

yapraksız nodülden kesilmiştir. Yüzey sterilizasyonu laboratuvarda 20 

dakika fungisit ile çalkalanarak dezenfekte edildikten sonra fungisitten 

arındırılana kadar steril distile su ile yıkanmış ve ardından %50 - 70 (v/v) 

etanol ile 30 - 60 sn eksplant sterilizasyonu yapılmıştır, damıtılmış su ile 

yıkandıktan sonra, %5 - 15 (v/v) sodyum hipoklorit, %0.01 Tween 20 10 

- 20 dakika bekletilmiş ve steril damıtılmış suda üçten fazla yıkama 

yapılıp sterizasyon aşaması tamamlanmıştır (Benmahioul ve diğerleri, 

2016). 

Yeni sürmüş genç materyallerin doku kültürüne alınmasında 

birçok problem ile karşılaşılmasına rağmen gelişimi en fazla etkileyen 

faktör eksplantların kahverengileşmeye başlamasıdır. Bu durumu, 

engellemek için eksplantı farklı bir kaba aktararak bitkinin gelişminin 

sağlıklı bir şekide devam ettirilmesi sağlanmıştır (Barghchı, 1985).  

Mascarello vd. (2007) Eksplantların sterilizasyonu için 

eksplantları %70’lik ETOH’da 30 sn beklettikten sonra durulama işlemi 

yapmışlardır ve %1,2 ‘lik aktif klor içerikli NaOCl’de 20 dk bekletip 

durulama yaptıktan sonra eksplantları Woody Plant Medium ve 

Murashige & Skoog kültür ortamına ekmişlerdir. Kültüre alınan 

eksplantların diplerinde kararma tespit edilirken, WPM besi ortamında 

kararmaların az olduğunu ancak sürgün gelişiminde MS besi ortamının 

daha başarılı olduğunu gözlemlemişlerdir. Bir başka çalışmada ise; 

verime gelmiş antepfıstığı materyallerinden alınan eksplantların 

kahverengileşme nedeniyle gelişimi zor olmuştur. Bu durumu çözmek 

için, eksplantların 10-100 mgl-1 malonik asit uygulayarak yapmış 

oldukları ön sterilizasyon işlemini uygulayarak ve aşılanmış, budanmış, 

GA3, BA püskürtülmüş veya mikro aşılı ağaçlardan alınan eksplantların 
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kahverengileşme probleminin önüne geçmek için etkili olduğunu 

belirtmişlerdir. (Barghchı Ve Martınellı, 1984; Barghchı, 1985). Yine 

aynı araştırıcı GA3 püskürtülen ana bitkinin sürgünlerinde ve genç 

anaçlar üzerine aşılanan meristemlerde doku kültürü girişlerinde düşük 

seviyede başarı elde ettiğini belirtmiştir (Barghchı, 1985). Başka bir 

çalışmada ise; yetişkin P. vera ve P. atlantica ağaçlarından alınan lateral 

eksplantların doku kültürünün giriş aşamasında başarısız olduğunu 

bildirmişlerdir Bustamantegarcıa (1984). Yine aynı araştırıcılara göre 

yetişkin P. vera anacının budanması, 250, 500 ve 1000 ppm GA3 

uygulanması ve aşılama yeni sürgün ve tomurcuk oluşumunu olumlu 

etkilemiştir. Bu sürgünlerden lateral tomurcukların doku kültürü giriş 

aşamalarının başarılı olduğunu bildirmişlerdir (Bustamante-Garcıa, 

1984). Yapılan diğer farklı araştırmalarda, sera koşullarında 4 yıllık aşılı 

P. vera ve 25 yıllık dişi P. vera ağaçlarından alınan eksplantlar 

çalkalayıcı da %0.1 Tween 20 içeren %20 sodyum hipoklorit ile 20 

dakikalık sterilizasyon işleminden sonra besiyere alınmış olan 

eksplantlar, ilk aşamadan üç hafta sonrasına kadar ışık görmeyen 

ortamda bekletilmiştir. Bu işlem ile kahverengileşmenin önüne 

geçilmiştir (Abousalım, 1990) 
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Resim 2: Arazide alınan Pistacia L. materyal görüntüleri 

 

 
 

Resim 3: Eksplantların laboratuvarda sterilizasyon aşaması 
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Tablo1: Pistacia türlerinde uygulanmış sterilizasyon yöntemleri 

Tür Eksplant Sterilizasyon Kaynak 

P. atlantica, P. 

vera, P. khinjuk 

Lateral tomurcuk % 0.1 civa klorür (15dk) Behboodi (2002) 

Pistacia lentiscus 

L 

Lateral tomurcuk 1 g/l askorbik asit (1 saat), 

1 g/l fungusit(24 saat) 3 dk 

%70’lik etil alkol, 2 damla 

tween-20, 10 dk % 0.75’lik 

NaOCl 

Şenyay (2008) 

Pistacia L. Lateral tomurcuk %0.1 HgCl2 Benmahioul ve 

ark. (2009) 

Pistacia chinensis Lateral tomurcuk %10 sodyum hipoklorür 

ile 10 dakika 

Yunxian ve ark. 

(2011) 

P.vera “Atlı” 

erkek antepfıstığı 

Çeşidi 

Apikal ve Lateral 

tomurcuk 

NaOCl konsantrasyonunu 

%5’den %20’ye 

çıkardıklarında 

kontaminasyonun 

%15’den %5’e düşmüştür. 

Tilkat ve ark. 

(2013a) 

P.vera türüne ait 

“Atlı” erkek 

antepfıstığı çeşidi 

Apikal 

tomurcuklar 

%10 NaOCl ile 30 dakika Tilkat ve ark. 

(2013b) 

Pistacia L. Lateral tomurcuk Yaşlısürgünlerde%15’lik 

NaOCl ile 40 dk, taze 

sürgünlerde ise 10 dk 

%10’luk NaOCl 

Onay ve ark. 

(2014) 

UCB-1 Lateral tomurcuk %20 NaOCl 20 dk ve 

%0.01 HgCl2’de 7dk 

Nezami ve ark. 

(2015) 

UCB-1 Lateral tomurcuk %10 NaOCl 10dk Değirmenci (2017) 
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Antepfıstığı Mikro Aşılama Yoluyla Çoğaltımı 

Antepfıstığının laboratuvar ortamında mikro aşılanmasında 

materyal olarak olgun ağaçlar kullanıldığında gençleştirmenin 

gerçekleşmediği görülmüştür (Abousalım, 1990). Antepfıstığının Siirt 

çeşidinin mikro çoğaltılmasında, olgun ağaçlardan alınan bitki 

materyallerinin rejenerasyonu için çalışılmıştır. Bu çalışmayla kültürel 

bakım işlemleri yapılmış olan budanmış ağaçlardan, kök kısımdaki yeni 

apikal sürgünlerden eksplantlar alınmıştır. Alınan eksplantların 30 gl-1 

sakkaroz, 1 mgl-1 BA, 100 mgl-1 kazein hidrolizat ve 8 gl-1 agar içeren 

1/1 konsantrasyonundaki MS besi ortamında rejenerasyona en iyi yanıt 

verdiği tespit edilmiştir. Bu ortamda gelişme gösterip çimlenmiş olan 

zigotik embriyolardan meydana gelen yavru bitkiler anaç olarak 

kullanılmıştır. Buna paralel olarak antepfıstığında en kolay ve başarılı 

çoğaltma yönteminin in vitro mikro aşılama metodunun, dar meristemli 

yarma mikro aşı olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada en yüksek 

mikro aşı başarısı, %56.85 gelişme oranı ile 2-4 mm uzunluğunda mikro 

çelikler elde edilmiştir. Bu elde edilen çeliklerin uzunluğu 4 ile 6 mm 

(%89.25) arasında olduğunu tespit etmişlerdir. Sonuç olarak, sürgün ucu 

oranındaki başarının, eksplantların bitkiden  alınma zamanlarıyla 

doğrudan ilişkili olduğu belirlenmiştir(Onay Ve Ark., 2003).  

2- Sürgün Gelişimi ve Çoğaltılması, 

Doku kültürü ile sürgün çoğaltımında, başlatma aşamasından steril 

eksplant oluşumu ile başlar. DKW MS, Gamborg ve WPM gibi farklı 

besiyerlerde antepfıstığının çoğaltılmasında kullanılmıştır. Bu besi 

ortamları arasında DKW ve MS antepfıstığının doku kültürü ile 

çoğaltımında en çok kullanılanlardır. DKW ortamı, Paradox anaçlarının 
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üretimi için geliştirilmiştir. Bu besin ortamları ile birçok antepfıstığı 

türünün doku kültürü ile çoğaltımı başarıyla gerçekleştirilmektedir. 

Ancak bazı araştırmacılar MS ortamından başarılı sonuçlar aldıklarını 

belirtmişlerdir (Driver ve Kuniyuki, 1984; Murashige ve Skoog, 1962; 

Cheng ve ark., 1975; Gamborg ve diğerleri, 1968; Lloyd ve McCown, 

1981). 

Birçok farklı çalışmada, çoğaltılan antepfıstığı eksplantının doku 

kültürü ile çoğaltımında stabil duruma getirilmesinin zor olduğu 

bildirilmiştir. Genel olarak, başlangıç besiyer ortamında büyümüş olan 

genç aksiller tomurcuklar, yaklaşık 2 mg/l Benzylaminopurin 

kombinasyonu ve IBA 0.01 mg/l ile desteklenen DKW besiyer ortamı, 

MS 0,01 mg/l İndol 3- Bütirik Asit ve GA3 içeren besiyere ekilmiştir. 

Parfitt ve Almehdi (1994) tarafından antepfıstığının doku kültürü 

ortamında başarılı çoğalması için besi ortamının modifikasyonlarını 

araştırmışlardır. Araştırmaları sonucunda DKW ortamının, K, N, B ve 

Zn konsantrasyonu, sürgün çoğaltımını sağlamak üzere optimum düzeye 

ayarlamışlardır. Büyüme düzenleyici olarak TDZ de kullanmışlardır, 

ancak olumlu sonuç almadıklarını belirtmişlerdir.  DKW tuzları 

mineraller ve N açısından MS besiyer ortamına benzerlik göstermesine 

rağmen, diğer iyonlar açısından daha yüksek konsantrasyona sahip 

olduğu belirtilmiştir. Ortalama sürgün uzunluğu ve kallus ağırlığında 

DKW besi ortamı ve MS besi ortamı WPM besi ortamından daha iyi 

sonuçlar verdiği yapılan çalışmada ortaya konulmuştur (Saadata ve 

Hennerty, 2002) 

Bazı araştırmacılara göre sürgün çoğaltılması BA ile sürgün 

proliferasyonu kinetinden daha iyi sonuçlar ortaya koymuştur. Buna 
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bağlı olarak 4 mgl-1 BA’nın P. vera’nın sürgün proliferasyonu için en 

ideal miktar olduğu belirlenmiştir (Barghchı 1982; Abousalım, 1990). 

Bitki büyüme düzenleyicileriyle ilgili olarak başka araştırıcılarda oksinin 

IBA ve BAP ile kombine edilip kullanılmasının mikro çoğaltımda 

olumlu etkide bulunduğunu yaptıkları çalışmalarda ortaya koymuşlardır 

(Parfitt ve Almehdi, 1994; Benmahioul ve diğerleri, 2009, 2012; Delijam 

ve diğerleri, 2016).  

 

Resim 5: Eksplantların sağlıklı bir şekilde gelişimi 

Doku kültüründe yapılan çalışmalarda ışık ve sıcaklığın etkinliğini 

kontrol etmek için çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda antepfıstığından alınan 

sürgünlerin gelişimi ve proliferasyonunda sıcaklığın etkisini araştırılmıştır. 

Araştırmada 20°C’de ve 25±2°C’de inkübasyona tabi tutulan eksplantların 

proliferasyonunda ortaya çıkan farklılıklar istatistiksel düzeyde önemsiz olarak 

değerlendirilmiştir. Yapılan başka bir ek araştırmada ise inkübasyona tabi 

tutulan eksplantların bulunduğu ortam sıcaklığının 19°C’den 25°C’ye 

çıkarıldığında eksplant gelişiminin daha iyi olduğu gözlemlenmiştir (Barghchı 

ve Alderson, 1983a ve Abousalım, 1990). Yine aynı araştırmacılar; kültüre 



ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) | 116 

 

alınan eksplantların 16 saat ışık 8 saat karanlık ortamda bekletildiğinde sürgün 

büyümesi ve gelişiminin daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. 

Tablo 2: Antepfıstığı çoğaltımında en fazla kullanılan besiyer ortam içerikleri  
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Tablo 3: Pistacia türlerinde kullanılmış besiyer ortamı ve hormon uygulamaları 

Tür Eksplant Besiyer Hormon  Kaynak 

Pistacia vera 

L Kırmızı”  

Nodal 

segment 

Murashige and 

Skoog (MS) 

9.0 µM BA, 0.2 

µM GA3 ve 

24.0 ya da 48.0 

µM AgNO3 

Özden-Tokatlı 

ve ark., (2005) 

Pistacia L. Genç bitki Gamborg B5 2 mg/l BAP Taşkın ve İnal 

(2005) 

Pistacia vera 

L. cv. ’Atlı’ 

Lateral 

tomurcuk 

MS ve 

Gamborg B5 

vitamin 

2mg/L BAP ve 

1 mg/L IAA 

Tilkat ve Onay 

(2009) 

Pistacia 

chinensis 

Lateral 

tomurcuk 

½ DKW 2 mg/L BAP, 

0.1 mg/L IBA 

ve 0.1 NAA 

Yunxian ve 

ark. (2011) 

Pistacia L. Lateral 

tomurcuk 

Gamborg B5 

vitaminleri 

6-

Benzyladenin, 

kinetin ve 

metatopolinin 

0.5 , 1, 2 ve 4 

mg/L 

dozlarının %0.2 

aktif karbon 

içeren 

Benmahioul 

ve ark., (2012) 

Pistacia L. Lateral 

tomurcuk 

MS ve 

Gamborg B5 

vitaminlerini 

2mg/L BAP,  

2mg/L TDZ,  1 

mg/L IAA ve 3 

g/L aktif karbon 

Safari ve ark. 

(2013) 

Pistacia L. Lateral 

tomurcuk 

Gamborg B5 

vitaminleri 

0.5 mg/l GA3 ve 

1 mg/l BAP 

Onay ve ark. 

(2014) 
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UCB-1 Lateral 

tomurcuk 

DKW ve 

Gamborg B5 

vitaminleri 

2 mg/L BAP + 

0. 1 mg/L 

IBA+0.05 

mg/L GA3 

Değirmenci, 

(2017) 

Pistacia L. Lateral 

tomurcuk 

MS  0.5 mg/l GA3 

veya 100 mg/l 

valin veya 100 

mg/l alanin 

destekli 1 mg/l 

BAP 

Yıldırım ve 

ark. (2019) 

Pistacia 

lentiscus L. 

Lateral 

tomurcuk 

MS 1 mg l-1 BA, 

100 mg l-1 

triptofan ve 0.5 

mg l-1 GA3 

Yıldırım ve 

ark. (2019) 

 

Antep Fıstığında Görülen Çoğaltım Problemleri  

1.Hastalık Problemleri 

Arazide alınan antepfıstığı eksplantlarında bakteri ve fungus görülmesi 

materyallerin mikroorganizmalardan arındırılmasını zorlaştırmaktadır. 

Sterilizasyon yapılmasına rağmen invitroda bitki cogaltiminı engellemektedir 

(Barghchı ve Martınellı, 1984).    
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Resim 4: Sterilizasyon sonrası kontamine olan (steril olmayan) eksplant 

2. Fenolik Bileşik 

Antepfıstığının da içinde bulunduğu sakızgiller familyası, in vitro 

kültür ortamlarında gösterdiği uyumsuzluk ve direncin temel sebebinin 

eksplantlardan salgılanan fenolik bileşikler ve kararma mekanizması 

olduğu söylenebilir. Bu mekanizma üç olgu üzerinden açıklanmaktadır: 

fenolik maddelerin birikimi, oksidatif enzimlerin aktivitesi ve oksidatif 

stresdir. Kararmayı tetikleyen esas etmenin eksplantlar üzerinde 

bistürilerle yapılan kesi işlemleri (insizyon) olduğu anlaşılmaktadır. 

Kesilmiş olan eksplant yüzeylerinden fenolik bileşiklerin salınımı ve 

oksidasyonu yaraya bir tepki olarak ortaya çıkmaktadır. Fenollerin 

oksidasyonu, eksplantlar üzerinde yapılan yaralamalar sonucu hücrelerin 

vakuollerinde ve diğer kısımlarında saklanan fenollerin hava ile teması 

veya enzimlerle etkileşimi şeklinde gerçekleşmektedir (Özyiğit vd., 

2007). Fenolik oksidasyonun gerçekleşmesi için polifenol oksidaz (PPO) 

enzimi, fenolik substratlar ve enzim aktivatörü olarak da oksijen ve bakır 
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gerekmektedir (Pekyardımcı, 1992). Bitki büyüme ve gelişme sürecinin 

kararmalardan ötürü fizyolojik, biyokimyasal ve hatta moleküler, 

hücresel anlamda etkilenmesi söz konusudur (Chen vd., 2012). 

    

Resim 5: Kloroz, hiperhidrisite, kahverengileşme ve sürgün tabanındaki istenmeyen 

kallus oluşumları 

3. Fizyolojik Hastalıklar 

Başka araştırıcılarda sürgün gelişimi ve çoğalmasında etkili olan 

farklı faktörleri araştırmışlardır. Bu kapsamda kültür ortamında bulunan 

bitki büyüme düzenleyicileri üzerine inceleme yapılmıştır. Yapılan 

incelemede bitki büyüme düzenleyicilerinin kültür ortamı üzerinde 

oldukça etkili olduğu ve kültürden kültüre çok büyük farklılıklar ortaya 

çıkardığı rapor edilmiştir Barghchi ve Alderson (1983a, b, 1985). 

Pistacia türleri üzerine yapılan başka bir araştırmada çeşitli BAP, Kin, 

NAA, GA3 ve GA4+7 konsantrasyonları uygulanmıştır. Uygulamada en 

iyi sonucun 4 mg/l BAP da izlendiği gözlemlenmiştir. Dengesiz bitki 

büyüme düzenleyicilerinin kullanımı ortaya istenmeyen sonuçlar 

çıkarmıştır. Kloroz, hiperhidrisite, sürgün ucu nekrozu ve sürgün 
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tabanındaki istenmeyen kallus oluşumları bu istenmeyen sonuçlar 

arasında gösterilmiştir (González ve Frutos 1990; Yang ve Lüdders 

1993; Onay 1996, 2000; Tilkat ve ark. 2005; Akdemir ve diğerleri, 

2014). Bitkilerin in vitro kültürleri sırasında, sürgün ucu nekrozu (STN), 

sürgün tabanında kallus oluşumu (BC), hiperhidrisite, sürgün 

fasiyasyonu (SF), epinasti, yaprak nekrozu (LN) veya Üretimin verimini 

ve kalitesini düşüren yaprak rengi (LC). 

Sürgün uçlarının nekrozu (STN), Pistacia'nın mikro çoğaltımı 

sırasında sıklıkla rapor edilmiştir. Kültür ortamının yetersiz PGR 

bileşimi (Barghchi ve Alderson, 1983a, 1985) veya agar bazlı yarı katı 

ortam (Akdemir ve diğerleri, 2014) gibi bozukluğa neden olan birkaç 

faktör arasında, araştırıcılar tarafından yetersiz bir MS besiyeri olduğu 

bildirilmiştir. MS'in mineral besinleri, artan bor miktarı (100-1000uM'ye 

kadar), kalsiyum klorür içeriği 12-24'e kadar (Barghchi ve Alderson 

1996) veya bunun 15mM kalsiyum glukonat ile değiştirilmesi 

(Abousalim ve Mantell 1994) yoluyla yeniden ayarlanmıştır. Benzer 

şekilde, P. vera cv'de STN ve klorozu kontrol etmek için MS besiyerinde, 

NH4NO3 ve CaCl2 miktarının sırasıyla 10,33 mM ve 1 mM azaltılması 

ve Fe/EDTA miktarının 0,15 mM'ye yükseltilmesi önerilmiştir (Dolcet-

Sanjuan ve Claveria 1995). 

Sürgünlerin (BC) tabanında kallus oluşumu, menengiç 

kültürlerinin bir sonraki ana sorunudur. Özellikle nasır yaşlanmasının 

yanında, muhtemelen sürgünler tarafından besinlerin emilimini 

yavaşlatır veya engeller (Barghchi ve Alderson 1983a). Pistacia 

sürgünlerinin BC'sini kontrol etmek için farklı yaklaşımlar önerilmiştir. 

Barghchi ve Alderson (1983a), P. vera ve P. khinjuk kültürlerinde BC'yi 
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azaltmak için besiyer ortamından oksin çıkarılmış ve sık sık sürgünler 

taze ortama alt kültüre alınmıştır. (Onay 2000; Tilkat ve diğerleri, 2005). 

Hiperhidrisite, dokuların şişmesine ve/veya camsı görünümüne yol 

açan apoplastik su birikimini içeren odunsu türlerin mikro çoğaltması 

sırasında bildirilen yaygın bir bozukluktur (Ziv 1991; Ascough ve 

diğerleri, 2004). Gonzalez ve Frutos (1990), kültür ortamının yetersiz 

içeriği nedeniyle P. vera kültürlerinde problem ortaya çıktığını 

bildirmiştir. Bu çalışmada, sorunu hafifletmek için 4 mg L-1 BAP artı 0,5 

mg L-1 GA3 ile WPM besiyer ortamının kullanılması önerilmiştir. 

Ortam içerisinde bulunan vitamin karışımının, antepfıstığı 

kültürlerinin sürgünlerinin çoğalmasını etkilediği de gösterilmiştir 

(Delijam ve diğerleri, 2016). Birçok antepfıstığı çalışmalarında MS 

vitaminleri, Gamborg B5 vitaminleri (Gamborg ve diğerleri, 1968) gibi 

diğer ortamların vitamin bileşimi ile değiştirilmiştir (Onay, 2000; 

Benmahioul ve diğerleri, 2012; Akdemir ve diğerleri, 2014). Hatta L-

valin ve L-sistein gibi bazı amino asitler, antepfıstığı mikroçoğaltımı 

sırasında vitaminlere alternatif olarak tanımlanmıştır (Kılınç ve diğerleri, 

2015). Sonuç olarak, bazı besin maddelerinin orijinal besiyerinden 

yeniden ayarlanmasına dayanan çeşitli çözümler uygulanmış olsa da, 

antepfıstığı için optimize edilmiş bir kültür ortamı oluşturmak henüz 

mümkün olmamıştır. 

Sürgün uçlarının nekrozu (STN) ilk olarak McCown ve Sellmer 

(1987) tarafından sürgün ucunun ölümüne (nekroz) yol açan apikal 

meristemlerin ilerleyici bir renk değişikliği olarak gösterilmiştir. 

STN'nin nedenleri arasında, büyüme ortamı tipi, sitokinin olduğu 

belirtilmiştir (Bosela ve Michler, 2008; Jain ve diğerleri, 2009; Bairu ve 

diğerleri, 2009). 
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Yaprak nekrozu (LN), koyu veya giderek renk değiştiren 

noktalarla karakterize edilmiştir. Yaprak kenarı nekrozu, çeşitli türlerin 

in vitro kültürü sırasında sıklıkla rapor edilmektedir (Wada ve diğerleri, 

2013, 2015; Poothong ve Reed, 2014). Reed ve ark. (2013a), MS 

(Murashige ve Skoog, 1962) gibi yaygın olarak kullanılan kültür 

ortamlarının yetersiz mineral besin elementlerinden dolayı, çeşitli 

antepfıstığı germplazmında bozukluğun ortaya çıkmasıyla ilişkili 

olduğunu ve bozukluğun azaltılmasında belirli konsantrasyonlar da 

ayarlanan CaCl2.2H2O, KH2PO4 ve MgSO4.7H2O makro elementlerinin 

olumlu yönde gelişmeler sağladığını belirtmişlerdir. Kültür ortamındaki 

bazı besin elementlerinin eksikliği, farklı türlerin mikro çoğaltılmış 

sürgünlerinde yaprak renginin (LC) yeşilden kırmızıya değişmesine de 

yol açabilir (Wada ve diğerleri, 2013, 2015; Reed ve diğerleri, 2013a; 

Poothong ve Reed, 2014; Kovalchuk ve diğerleri, 2017). Bazal kallus 

(BC) oluşumu, çeşitli türlerin ticari mikro çoğaltmasında çok önemlidir, 

özellikle kallus senesces'in yanı sıra, sürgünler tarafından besinlerin 

emilimini yavaşlatabilir ve hatta engelleyebilir (Barghchi ve Alderson, 

1983a).       
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Resim 6: Antepfıstığında sürgün gelişimi ve kardeşlenme sırasında görülen nekroz ve 

Bazal kallus (Silva ve ark. (2020) 
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3- Gelişmiş sürgünlerin köklendirilmesi 

In vitro köklendirme genellikle agarlı besi ortamı kullanılarak 

yapılmıştır. Barghchi (1982) yaptığı araştırmada in vitro köklendirme 

için en uygun oksinin IBA olduğunu tespit etmiştir. Yine aynı çalışmada, 

köklendirmenin; ½ konsantrasyonda makro besin elementleri 

kullanılarak hazırlanan MS besi ortamına alınan eksplantların, 

kültürünün ilk 7 günü in vitro karanlık şartlar altında bekletilmesiyle ve 

sonunda 1-2 mm uzunluğa ulaşan köklerin oksinsiz ortama 

aktarılmasıyla oluştuğunu bildirmiştir. Barghchı ve Alderson (1985), iki 

yıllık P. vera’dan alınan eksplantlardan elde edilen sürgünlerin 

köklendirilmesinde 2.5, 3.0 ya da 3.5 mgl-1 IBA’nın kullanılmasında 

önemli bir farklılık olmadığını ve her üç oranda da köklenmenin yaklaşık 

olarak %80 olduğunu gözlemlemişlerdir (Barghchı ve Alderson 1985). 

Bustamante-Garcıa (1984), orjinal eksplantların köklenmesinin sıvı ya 

da agarlı besi ortamına NAA ve IBA ilavesi ile arttırıldığını tespit 

etmiştir. Ancak en iyi yanıtın kağıt filtre köprüleri ve NAA ile 

desteklenen sıvı ortam kullanıldığında elde edildiği yine aynı araştırıcılar 

tarafından bildirilmiştir. Pontıkıs (1984), eksplantların olgun P. 

terenbinthus’tan alındığında (%60) ve Martınellı (1988) dört yıllık P. 

vera’ lardan alındığında (%30-40) daha düşük bir köklenmenin elde 

edildiğini rapor etmişlerdir. Ayrıca aynı araştırıcı 100 mgl-1 IBA içine 10 

sn batırılan mikro sürgün ve sürgün uçlarında optimum köklenmenin 

%50 olduğunu rapor etmiştir. 

Zigotik embriyolardan itibaren in vitro çoğaltılan Pistacia khinjuk 

Stocks sürgünlerinin, köklendirilmeleri çalışmalarında 0.5 mgl-1 IBA ile 

destekli Murashıge ve Skoog (MS) besi ortamının %100 köklenme 

oranıyla başarılı sonuç verdiği rapor edilmiştir (Tılkat ve ark., 2005). 
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Ayrıca aynı araştırıcılar, tohumdan orjinlenen sürgünlerin alt kültür 

sayısının köklenme oranını kuvvetli bir şekilde arttırdığını 

belirtmişlerdir (Barghchı ve Alderson 1985). Abousalım (1990) ise P. 

vera anaçlarından alınan eksplantların in vitro olarak köklendirilmesinin 

% 81.8 oranında başarıyla gerçekleştiğini rapor etmiştir. Onay ve ark. 

(2003) mikroaşılamayla rejenere edilen sürgünlerin köklenmeye etkisini 

tespit etmek için, 25 yaşındaki ve 1 yaşındaki ağaçlar ile in vitro 

mikroaşılamayla ve in vitro ikinci mikroaşılamayla rejenere edilen 

bitkilerden alınan, bir veya iki boğumlu 15-20 mm’lik sürgün uçlarını 

kullanmışlar ve yüzey sterilizasyonu yapılan juvenil ve ürün veren 

ağaçlardan aldıkları sürgünleri direkt olarak ya da bir veya iki defa mikro 

aşılamayla geliştirdikleri rejenerantların köklenme kapasitelerini 

karşılaştırmışlardır. Araştırıcılar tarafından geliştirilen sürgünlerin 

köklenmesi için 30 gl-1 sakkaroz, 1 mgl-1 IBA ve 8 gl-1 agar içeren MS 

besi ortamı kullanılmış, mikroaşılama ile rejenere edilen sürgünlerin 

köklenmeye etkisi olduğu gözlenmekle birlikte, birinci ve ikinci mikro 

aşılama sonunda rejenere edilen sürgünlerin köklenme yüzdeleri 

arasında istatistiksel farklılıklar olmadığını belirtmişlerdir. Elde edilen 

değerlerin juvenil sürgünlerde daha düşük olduğu ve IBA destekli 

köklenme besi ortamında kültürün 28. gününde adventif köklerin 

geliştiği belirtilmiştir. Köklenme üzerine sürgün orijininin etkisini 

araştıran araştırmacılar, ürün veren 30 yıllık ağaçlardan alınan 

sürgünlerde köklenme oranının %5, 1 yıllık jüvenil ağaçlarda %35, 30 

yıllık ağaçlarından alınan sürgünlerin in vitro ortamda ilk kez 

mikroaşılaması sonucu %20, ikinci kez mikroaşılanması sonucu ise %25 

olarak gerçekleştiğini rapor etmişlerdir.  
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Pistacia chinensis Bunge’de bir yıllık bitkilerin sürgünlerinden 

elde edilen boğumların in vitro koşullarda rejenerasyon ve hızlı çoğaltma 

yöntemlerini araştırmışlardır. 3 mg/L IBA ve 0.02 mg/L NAA’in 

kullanıldığı ½ Mc Cowns Woody Plants ortamında en iyi köklenmenin 

elde edildiğini bildirmişlerdir (Yunxian ve ark.,2011). Başka bir 

çalışmada Pistacia türlerinde en başarılı köklenmenin %65 ile 1 hafta 

süreyle 2 mg/l IBA içeren MS besi ortamında bekletilip bitki büyüme 

düzenleyicisi içermeyen MS ortamına aktarılan eksplantlardan elde 

edildiğini tespit etmiştir Koç, 2011). İn vitro koşullarda tohum kökenli 2 

cm’lik juvenil sürgünlerden en yüksek köklenme oranına (%88) 1 mg/l 

IBA içeren MS besi ortamında ulaşıldığını bildirmişlerdir (Onay ve ark. 

(2014). Bir başka araştırmacı, dört farklı klon üzerinde yaptıkları bir 

araştırmada, farklı besi ortamlarının farklı morfolojik etkilerde 

(yapraklarda kızıllaşma vb.) bulunduğu ve bazı klonların bitki büyüme 

düzenleyicileri içermeyen ortamlarda dahi köklenme gösterdiğini 

gözlemlemişlerdir. Başlangıçta juvenil sürgün eksplantlarında kök 

gelişimi yavaş seyretmiş, kültürlerin 4. haftasında ise hızlı bir sekonder 

kök gelişimi görülmüştür (Kılınç ve ark. (2015).  Değirmenci, (2017); 

UCB-1 antepfıstığı anacının in vitro koşullarda kitlesel üretimi ile ilgili 

köklenme çalışmalarında Gamborg B5 Vitaminlerini içeren ½ DKW 

temel besin ortamı ve IBA (1, 2 ve 3 mg/L) ve NAA’ (0.01, 0.1, 1, 0.02, 

0.2 ve 2 mg/L) dozlarında kullanılmış ancak bu ortamlarla kök gelişimi 

elde edilemediğini bildirmiştir.  
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Resim 7: Antepfıstığında köklenmiş bitkiciklere ait görüntüler 

4. Köklü bitkiciklerin aklimatizasyonu ve doğal şartlara 

alıştırılması.  

Ex vitro köklendirme için, bitkicikler kültür ortamını 

uzaklaştırmak için su ile durulanmıştır. Sürgünlerin taban uçları 

dikimden önce ticari köklendirme tozuna batırılmıştır. İki farklı ticari 

köklendirme tozu test edilmiştir: (1) Rhizopon AA (%2 indol-3-bütirik 

asit (IBA) içerir) ve (2) Rootone F (%0,065 naftalenasetik asit (NAA), 

%0,056 indol-3-bütirik asit (IBA) ve %0.013 2-metil-1-naftil asetamid 

içerir. Mikro sürgünler daha sonra Fertiss tıkaçlarına yerleştirilmiştir. (4 

9 6 cm) turba-perlit-vermikülit (%80–15–5) karışımı içeren, üstü kapalı 

plastik tepsilere yerleştirilmiş ve yüksek bağıl nem koşullarında 

muhafaza edilmiştir (Benmahioul ve ark.,2012). In vitro köklendirilen 

bitkiciklerin köklerinin koyu rengine rağmen, toprak-turba karışımına 

(%70-80) başarıyla aktarılıp yaşatıldığı ve adaptasyon için her eksplantın 

bir köke sahip olmasının yeterli olduğu bildirilmiştir (Barghchı ve 

Alderson 1985). Bununla birlikte P. vera bitkiciklerinin köklendirilmesi 
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konusunun araştırıldığı diğer deneylerde besi ortamından ayrılan 

bitkiciklerin sera şartlarına aktarıldıktan sonra büyümedikleri ve 

öldükleri Martınellı (1988) tarafından bildirilmiştir. 

 

Resim 8: MS ortamında kültüre alınan P. vera L. 30 günlük kültürden sonra çoklu 

koltuk altı sürgünleri mikro çoğaltımı ve ex vitro köklenmesine ait görüntüler. 4 mg l-1 

BA (a), 2 mg l-1 metaTopolin (b), 4 mg l-1 KIN aksiller tomurcuklarda farklılaşma 

göstermeyen nodal eksplant (c), 2 mg 1 MetaTopolin ile Sürgün çoğalması (d), %0,2 

aktif kömür içeren hormonsuz MS'de 1 ay sonra elde edilen güçlü sürgünler(e),  
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Ex vitro köklendirme Fertiss® tapalarından çıkan kökler(f), 6 hafta sonra 

P. vera L.'nin Ex Vitro köklenmesi: Rhizopon(g), Rootone F (h) ve kontrol (i). 

metaTopolin (j), BA (k) içeren ortamlarda yayılan mikro kesimin Ex Vitro 

köklenmesi. Ex vitro koşullar altında 2 ay sonra serada yetiştirilen 

mikro-üretilmiş bitki (l) (Benmahioul ve ark.,2012). 

Sonuç ve Öneriler 

Antepfıstığında fizyolojik bozuklukların in vitro kültür sırasında 

oldukça sık meydana geldiği belirtilmektedir (Akdemir ve ark., 2014). 

Bu anormallikler, kullanılan kültür ortamındaki MS (Murashige ve 

Skoog, 1962), DKW (Driver ve Kuniyuki, 1984) veya WPM (Lloyd ve 

McCown, 1980) besiyer ortamlarındaki mineral besinlerin yetersizliği 

ile ilişkilendirilmiştir. Ortam bileşenlerinin yeniden ayarlanması gibi 

çeşitli çözümler, örn. bor veya kalsiyum içeriğini arttırmak veya yüksek 

(4 mg L-1'e kadar) BAP konsantrasyonları kullanmak (Barghchi ve 

Alderson, 1983a, b, 1989; Abousalim ve Mantell, 1994; Parfitt ve 

Almehdi, 1994; Dolcet-Sanjuan ve Claveria, 1995; Onay 2000; Akdemir 

vd., 2014; Marín vd., 2017) önerilmiştir, ancak bir çözüm 

bulunamamıştır. Bitki doku kültürlerinde fizyolojik bozuklukların ortaya 

çıkma nedenlerinin araştırılması, başlıca iki nedenden dolayı verimli bir 

şekilde ele alınmamıştır. İlk olarak, bitki doku kültürü çok sayıda faktörü 

(mineral bileşenler, PGR'ler, vitaminler, organik bileşikler ve büyüme 

kültürü koşulları) bir araya getirir ve bu da, faktöriyel tasarımlar 

kullanılarak bu fizyolojik anormalliklere neden olan temel 

faktör/faktörlerin bulunmasını zorlaştırır. Son zamanlarda, bilgisayar 

tabanlı deney tasarımının (DOE) kullanılması, araştırmacıların, 

gerçekleştirilecek deneylerin sayısında önemli bir azalma avantajıyla, bir 

süreç üzerindeki birden fazla faktörün etkilerini aynı anda incelemelerine 



131 | ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) 

 

olanak sağlamıştır (Niedz ve Evens, 2016). Ayrıca, her seferinde bir 

faktör (OFAT) gibi yaklaşımlara kıyasla genel sonuçlara varılmasına 

olanak tanımaktadır (Niedz ve Evens, 2007). Reed ve ark. (2013b), bu 

metodolojiyi kullanarak, çeşitli antepfıstığı genotipleri için yetersiz 

mineral besinlerin fizyolojik bozukluklar üzerindeki önemli etkisine 

dikkat çekmişlerdir. Nitrojen (NH4NO3 veya KNO3) veya Mesos 

(CaCl2.2H2O, MgSO4.7H2O ve KH2PO4) olarak sınıflandırılan düşük 

konsantrasyondaki tuzların STN'ye yol açtığına dikkat çekmişlerdir. 

Diğer birçok araştırmacı, bu tür metodolojiyi kullanarak benzer 

sonuçlara ulaşmıştır (Wada ve diğerleri, 2013; Poothong ve Reed, 2014, 

2015; Hand ve diğerleri, 2014; Kovalchuk ve diğerleri, 2017). Nezami 

ve ark. 2015 yılında antepfıstığının mikro çoğaltmada daha fazla tuz 

mineraline ve yüksek vitamin değerine ihtiyaç duyduğunu ve çoğaltma 

için en uygun ortamın DKW ve modifiye MS olduğu bildirilmiştir. STN 

oranını Modifiye edilmiş MS (2x borik asit konsantrasyonu ile 

kombinasyon halinde 3x kalsiyum klorür konsantrasyonu ekleyerek) 

besiyer ortamı, %17 oranında azalttığını bildirmişlerdir. Normal 

sürgünün yüksek sayıda çoğalma oranı, yüksek KNO3 konsantrasyonu 

ile elde edilmiştir. MS ve DKW vitaminlerinin Gamborg vitaminlerine 

değiştirilmesi, sürgün ucu nekrozunu kontrol etmede daha fazla etki 

gösterdiğini bildirmişlerdir. Kalsiyum glukonat ve FeEDDHA ve karbon 

nanotüp konsantrasyonu, STN'yi ve sürgün, sürgün uzunluğunun yüksek 

oranını düşürmede olumlu bir rol oynadığını belirtmişlerdir. Çoğaltma 

aşamasında kullanılan yaygın hormon ve hormon konsantrasyonu, 0,01 

mg/l GA3 ile 0,01 mg/IBA ile 2-4 mg/l BA kombinasyonu olduğunu 

vurgulamışlardır (Nezami ve diğerleri, 2017 ve Kermani ve diğerleri. 

2017). 
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Yapılan araştırmalar sonucunda antepfıstığı doku kültürü çoğaltımında 

en önemli problemin nekroz olduğu görülmüştür ve bu sorunun çözümü 

için antepfıstığı çoğaltımına yönelik yeni ortam henüz geliştirlememiş 

olup, yapılan bu çalışmalar doğrultusunda yeni deneyler kurularak ortam 

geliştirme çalışılabilir. 
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1. GİRİŞ 

Antepfıstığı (Pistacia vera L.), sakız ağacıgiller (Anacardiaceae) 

familyasından dioik ve yenebilen kabuklu meyve veren bir bitkidir 

(Bozgeyik ve Çimrin, 2020). Antepfıstığı dünyada kuzey ve güney yarım 

kürelerinin 30–45° paralellerinin uygun mikroklimalarında5 

yetişmektedir. Türkiye, kuzey yarım küresinde fıstığın gen merkezi 

üzerindedir. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Antepfıstığının gen 

merkezlerinden birisi (Ayfer, 1963); (Tekin, 1997) ve ilk kez Etiler 

tarafından kültüre alınan yerdir. O dönemden beri bu ağacın meyvesinin 

kral sofralarında yer aldığı ve tüketildiği Plenchon tarafından 

belirtilmiştir (Özbek, 1978); (Tekin, 1997); (Tekin ve ark., 2001). Sert 

kabuklu meyvelerin en önemlilerinden biri olan Antepfıstığının kökeni 

Batı–Orta Asya ve Suriye’den Afganistan’a kadar olan bölgeleri 

kapsamaktadır (Yavuz, 2011). IX. yüzyılın başlarında İtalyanlar, 

Antepfıstığını Roma’ya getirerek Avrupa’ya geçişini sağlamışlardır.  

1853–1854 yıllarında da Amerika’ya götürüldüğü tahmin edilmektedir 

(Anonim, 1960).  

Ülkemizde Antepfıstığı “altın ağacı” veya “yeşil altın” olarak 

tanımlanır. Bunun en önemli sebebi iyi fiyat bulup üreticiye yüksek gelir 

getirmesidir (Ayfer, 1990); (Tekin, 1997); (Tekin ve ark., 2001); (MEB, 

2010). Ticari değeri yüksek bir üründür. Dünya Antepfıstığı üretiminde 

2019–2020 üretim sezonunda ABD 336 bin ton ile ilk sırada yer almıştır. 

Aynı üretim sezonunda İran 205 bin ton, Türkiye 85 bin ton, Suriye 70 

bin ton ve AB 22 bin ton üretim ile ABD’yi takip etmiştir. Türkiye, 

dünya Antepfıstığı üretiminin %12’sini karşılamaktadır. 2019–2020 
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üretim döneminde Türkiye’de 80 bin ton Antepfıstığı üretimi 

gerçekleşmiştir. Antepfıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan 

Şanlıurfa 32 bin ton üretimle Türkiye üretiminin %37,6’sını 

gerçekleştirmiştir. Gaziantep 26 bin tonluk üretim ile ikinci sırada, 12 

bin tonluk üretim ile Siirt üçüncü sırada yer almıştır. Türkiye’de 

Antepfıstığı üretiminin %90’ından fazlası üretim için gerekli olan 

coğrafi koşullara sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 

sağlanmaktadır (Anonim, 2022a). 

Antepfıstığı 7.2°C'nin altında çeşitlere göre değişmek üzere 600–

1050 saat arasında soğuklama gereksinimi ister. Yeteri kadar düşük 

sıcaklık bulamadıklarında, gözler düzgün ve çok sayıda 

açılamamaktadır. Yaz aylarının sıcak, kurak ve uzun bir dönem almasını 

ister ve çeşitlere göre 3200 ile 4200 gün arasında toplam sıcaklık ister. 

Toprak istekleri bakımından Antepfıstığı, derin kumlu-tınlı bünyeli ve 

kısmen kireç ihtiva eden topraklarda gelişmektedir. Yoğun 

yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerdeki çalışmalarda toprak yapısı %85 

tınlı, tuzsuz, pH 8.1–8.7 arasında organik madde üst toprakta %1.4 ile 

2.5 arasında, toprak derinliği 8–10 arasında olduğu bitki besin 

maddelerinden N, P, Fe, Mn ve Zn'nin toprakta bitkinin kullanacağı 

miktardan az ya da alınamayacak formda tutulduğu belirtilmektedir. Su 

ihtiyacı olarak, 750-800 mm arasında yıllık su tüketimi mevcuttur. Aşırı 

nem oranını sevmez (Anonim, 2022b). Antepfıstığı her bakımdan 

kanaatkâr bir bitkidir. Kayalık, taşlık, meyilli, besin elementlerince fakir 

topraklarda da ekonomik anlamda yetişip başka şekilde 

değerlendirilemeyen arazileri tarıma açmaktadır (Ayfer, 1990); (Tekin 

ve ark., 2001); (MEB, 2010). Antepfıstığı kuvvetli kök yapısı nedeniyle 

başka hiçbir bitkinin yetişemeyeceği sahalarda yaşayabilmekte, hatta 
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ürün de verebilmektedir. Antepfıstığının bu özelliği, bazı yanlış 

düşüncelere yol açmaktadır. Halk arasında "Antepfıstığı, mutlaka kötü 

karakterli topraklara dikilir" gibi yanlış bir anlayış vardır (Tekin ve ark., 

2001). 

 

2. ANTEPFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK 

VERİMLİLİĞİNİN ÖNEMİ 

Antepfıstığı, toprak verimliliği bakımından yoksul koşullara ve 

kuraklığa toleranslı bir bitki (Spiegel, 1977); (Tekin, 1997) olmakla 

birlikte, nispeten derin, süzek, tınlı ve kısmen kireçli toprakları 

sevmektedir. Dikilen fidanın çabuk gelişmesi, erken meyveye yatması, 

bol ve düzenli ürün verebilmesi için, toprak şartlarının istenilen nitelikte 

olması ve bakım işlerinin iyi yapılması gerekir. 

Tuncer ve Kaya’nın (2010), Antepfıstığının yetiştiği ve düzenli 

meyve verdiği yerlerdeki topraklarda yaptıkları çalışmanın sonuçlarına 

göre, organik madde %2’nin altındadır. Kireç bakımından çok kireçlidir. 

Bazı yerlerde %10’un üzerinde, bazı yerlerde %50’nin üstüne 

çıkabilmektedir. Değişebilir Kalsiyum ve Magnezyum çok yüksek 

olarak 20 meq/100 g’nin üstündedir. Değişebilir Potasyum çok yüksek 

olarak genellikle 1 meq/100 g’nin üzerinde bulunmaktadır. Değişebilir 

Sodyum normal düzeydedir. Katyon değişim kapasitesi çok yüksek 

olarak genellikle 190 meq/100 g’nin üzerinde bulunmaktadır. Aynı 

çalışmada, yaprakların azot kapsamları düşük ve %2’nin altındadır. 

Fosfor kapsamları sınır değerinin altında %0.12’den daha düşük 

düzeydedir. Demir içeriği 90–170 mg kg-1, Mangan içeriği 20–115 mg 

kg-1 ve yeterli düzeyde bulunmaktadır. Potasyum içeriği yeterli düzeyde 

%0.32–1.54 arasında değişmektedir. Bakır yüksek düzeyde olarak 10 mg 
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kg-1’in üzerinde seyir etmektedir. Çinko kapsamları ise 25 mg kg-1 olarak 

verilen sınır değerlerinin altındadır. Gaziantep ili Nizip ilçesi 

Antepfıstığı bahçelerinde yapılan bir çalışmada, toprakların %63.34’ü 

kil, % 26.66’sı killi tın, %6.66’sı kumlu killi tın ve %3.34’ü ise siltli kil 

bünyeye sahip olduğu, toprakların tamamının hafif alkalin reaksiyonlu 

ve tuzsuz sınıfında yer aldığı, organik madde içeriklerinin tümünde 

yetersiz olduğu belirlenmiştir. Toprakların % 26.66’sının fosfor, 

%10’unun magnezyum, %46.66’sının demir, % 46.66’sının çinko, 

%93.33’ünün bor içeriği yönünden yetersiz olduğu belirlenmiştir. Aynı 

çalışmada, yaprak örneklerinin % 40’ının azot, tamamının fosfor, 

%93.3’ünün potasyum, %26.6’sının demir, % 40’ının bakır, 

%13.33’ünün mangan, %26.66’sının bor içeriği yönünden noksan 

olduğu belirlenmiştir (Bozgeyik ve Çimrin, 2020). Kızılgöz ve ark. 

(1999) ’da Şanlıurfa yöresinde yaptıkları araştırmada, toprak 

örneklerinin tamamında N ve bitkilerce alınabilir olan Fe ve Zn 

yetersizliğinin şiddetli seviyede olduğunu bildirmişlerdir. Tekin ve 

ark.’nın (1990) Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Antepfıstığı 

bahçelerinde yaptıkları survey çalışmasında, bahçe topraklarının 

%66’sında organik madde miktarlarının %2’nin altında (yetersiz) 

olduğunu bildirmişlerdir. Aynı çalışmada, bahçelerin %55’inde 20–40 

cm derinlikte fosfor yetersizliği ve birçok bahçe toprağının 60–80 cm 

derinliğinde hiç fosfor bulunmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, tüm 

bahçelerin yüzey topraklarında potasyumun yeterli olduğunu, ancak 

%18’inde ise alt topraklarda potasyum eksikliği olduğunu 

belirlemişlerdir. Aydeniz ve ark. (1982) Antepfıstığı bahçelerinde 

yapmış oldukları çalışmada özellikle fosforun toprağın alt katlarında az, 

yüzey toprağında yüksek bulunması, fosforlu gübrelerin çiftçilerce 
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bilinçsiz ve yanlış kullanıldığını göstermektedir. Bellitürk ve ark. (2019), 

Şanlıurfa ili Bozova ilçesinde tam verim çağındaki (27 yaşında) Kırmızı 

çeşidi Antepfıstığı bahçesinde yürüttükleri bir araştırmada, dört 

derinlikte (0–30 cm, 30–60 cm, 60–90 cm ve 90–120 cm) pH: 7.70–7.85, 

EC: 1.24–3.22 dS m-1, CaCO3: %29.60–30.40, organik madde (OM): 

%1.74–2.24, P2O5: 1.35–4.22 kg da-1, K2O: 41.0–123.1 kg da-1 ve toplam 

N: %0.07–0.11 olarak belirlemişlerdir. Bu çalışmada, organik madde, 

toplam N, P, ve K miktarları üst toprakta (0–30 cm) en yüksek değerlerde 

iken, alt topraklarda azalmıştır. Geleneksel yöntemlerle yetiştiriciliği 

yapılan antepfıstığında ağaç başına kuru kırmızı kabuklu meyve verimi 

4.20 kg olarak bulunmasına karşın, damla sulama tekniği kullanılarak 

sulama yapılan Antepfıstığında bu değer 6.23 kg’a kadar yükselmiştir 

(Anonim, 2022e). Verim düşüklüğüne neden olarak, iklim koşulları, 

periyodisite, kültürel önlemlerin yeterince alınamaması gibi faktörlerin 

yanında dengeli ve yeterli beslemenin de özel bir önemi vardır (Bozgeyik 

ve Çimrin, 2020). Bitki yeterli ve dengeli beslenemediği zaman, 

gelişimini tamamlayamaz, verim düşüklüğü ve kalite bozukluğu gibi 

sorunlar ortaya çıkar. Meyve, meyve gözü ve yaprak arasında oluşan 

besin kullanma yarışında meyve baskın gelir. Yapraklar ve tomurcuklar 

yeterli beslenemedikleri için dökülerek, periyodisitenin kaynağını 

oluştururlar (Crane ve Nelson, 1971); (Crane, 1972); (Uriu ve Crane, 

1977); (Tekin, 1997). 

Antepfıstığı yetiştiriciliğinde toprağın verimlilik parametrelerini 

yeni bahçe kurarken toprak derinliği, toprak tekstürü (toprağın su tutma 

ve havalanma kapasiteleri), toprak reaksiyonu (pH), elektriksel 

iletkenliği (EC), kireç (CaCO3), organik maddesi (OM) ve bitki besin 

maddeleri (makro ve mikro besin elementleri ve oranları) dikkate almak 
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gerekmektedir. Kıraç şartlarda yetişse bile ağaçların hızlı büyümesi ve 

yüksek verim verebilmesi için toprağın derin yapılı, yağışın yeterli 

olması (olanak varsa sulanması), toprağın kumlu tınlı, tuzsuz, kireçli ve 

toprak pH değerinin 7.5–8.0 (Anonim, 2022c), organik madde 

miktarının da %1.4–2.5 arasında olması ideal toprak özelliğidir. Kökleri, 

üzerine aşılandığı anaca göre ve toprak yapısına göre 5–6 m derinliğe 

inebilmektedir (Kuru ve ark., 1986); (Tekin ve ark., 2001). Kökler çok 

kalın, ince dallı ve az saçaklıdır (Anonim, 2022d). Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinin kıraç ve taban arazilerinde ekonomik olarak Antepfıstığı 

yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Bölge topraklarında A horizonu çok 

ince ve hemen altta kireç kayası bulunmaktadır. Bu kayanın içerisinde 

Antepfıstığının kökleri gelişebilmektedir. Kış ve ilkbahar aylarında 

oluşan yağış kireç kayasının içerisinde muhafaza edildiğinden, yaz 

boyunca Antepfıstığı kökleri burada tutulan sudan yararlanmaktadır 

(Tekin ve ark., 2001). Antepfıstığının yetiştiği bahçe topraklarının 

organik madde içeriklerinin genellikle düşük olduğu bazı çalışmalarda 

bildirilmiştir (Tekin ve ark., 1986); (Aydeniz, 1990); (Bozgeyik ve 

Çimrin, 2020). Bu nedenle organik madde miktarını arttırmak için 

mümkünse her yıl ahır gübresi kullanılmalıdır (Tekin ve ark., 2001). İyi 

yanmış ahır gübresinden ağaç başına 60 kg uygulandığında meyve gözü 

dökümünü azalttığı ve verimi attırdığı belirtilmiştir (Tekin ve Güzel, 

1992); (Tekin ve ark., 2001). Hatta açılan bantlara önce kimyasal 

gübreler verilip, üzerine ahır gübresi uygulandıktan sonra bantların 

toprakla kapatılmasının ideal bir gübreleme yöntemi olduğu 

bildirilmiştir (Tekin ve ark., 2001). Bitkiler, normal gelişimlerini 

sağlayabilmeleri için en az 17 bitki besin maddesine gereksinim 

duymaktadır. Bu elementlerden üç tanesi karbon, hidrojen ve oksijendir. 
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Bu elementler çoğunlukla hava ve sudan alındıkları için mineral olmayan 

bitki besin elementleri olarak düşünülmektedir. Bitkiler, diğer zorunlu 

14 elementi (azot (N), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca), 

magnezyum (Mg), kükürt (S), demir Fe), mangan (Mn), bakır (Cu), 

çinko (Zn), bor (B), molibden (Mo), klor (Cl) ve nikel (Ni)) doğrudan 

topraktan alırlar. Bitkiler tarafından elementler, anyon ve katyon halinde 

alınabildiği gibi moleküller halinde de alınabilmektedir. Çözülebilir 

durumda olan bu elementlerin oransal miktarları da birbirinden farklıdır 

(Bolat ve Kara, 2017). Antepfıstığı gibi çok yıllık bitkilerde sadece 

toprak analizlerinin değil, yaprak analizlerinin de yapılarak bitkinin iyi 

beslenip beslenmediği kontrol edilmelidir. Antepfıstığı için toprak ve 

bitki analizlerinin birlikte yorumlanması ayrı bir önem taşımaktadır. 

 

3. ANTEPFISTIĞINDA EN ÇOK GÖRÜLEN BESİN 

ELEMENTLERİ EKSİKLİKLERİ VE BELİRTİLERİ 

3.1. Azot (N) Eksikliği 

Antepfıstığı yapraklarında % 1.80’den daha az N bulunuyorsa, N 

eksikliği var demektir. Normal yapraklar koyu yeşilken, eksikliğin 

başlangıcında önce yaşlı yapraklar açık kırmızı renk alırlar. Daha sonra 

sararmaya başlarlar. İleri dönemde yaprak damarları ve damarlar arası 

tamamen sararırlar ve yapraklar dökülürler. Sürgünler kısalır ve meyve 

gözleri dökülürler (Tekin, 1997); (Tekin ve ark. 2001). Yaş olarak 25 kg 

meyve veren Antepfıstığı ağacı meyve verdiği dönemde 1039 g N’ye 

gereksinim duyarlar. Bu dönemde 953.9 g N meyve tarafından tüketilir 

(Tekin, 1997). Meyveli yılda yapraklar tarafından 85.1 g N tüketilirken, 

meyvesiz yılda 151.3 g N tüketilmektedir. Bunun nedeni yapraklardan 
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meyveye doğru N akışının olmasındandır (Weinbaum ve Muraoka, 

1989). 

3.2. Fosfor (P) Eksikliği 

Yapraklarda % 0.08’den daha az fosfor, topraklarda ise 7.00 mg 

kg-1’den daha az alınabilir fosfor (P2O5) bulunması durumunda 

yapraklarda noksanlık belirtileri başlar. Eksiklik, yaşlı yaprağın uç ve 

orta kısımlarında nekrotik leke şeklinde ve açık kahverengileşme ile 

ortaya çıkmaktadır. İleri dönemlerde bu lekeler birleşir. Yaprağın 

ucundan orta kesimlere doğru genişler ve yaprağı kurutabilirler. Bu 

ağaçlarda meyve gözleri dökülür. Ertesi yılda da meyve gözü oluşumu 

azalmakta ya da hiç olmamaktadır (Tekin, 1997); (Tekin ve ark. 2001). 

3.3. Potasyum (K) Eksikliği 

Yaprakta %0.40’tan daha az potasyum, topraklarda ise 100 mg kg-

1’den daha az alınabilir potasyum (K2O) bulunması durumunda 

yapraklarda noksanlık belirtileri başlar. Yaşlı yaprakların ucunda ya da 

ucuna yakın yerlerde kirli kahverengi nekrotik lekeler şeklinde başlar. 

İleri dönemlerde yaprağın ortalarına doğru ilerlemektedir. Yapraklar 

normal büyüklükte, uç kısmı biraz sivridir. Ancak zamanından önce 

dökülmeler görülür. Lekelerin daha kirli ve yanmış görünümünde 

olması, fosfor eksikliğindeki belirtilerden en önemli farkıdır. Yaprak 

damarları arasındaki lekeler bir süre devam etmektedir (Tekin, 1997); 

(Tekin ve ark. 2001). 

3.4. Demir (Fe) Eksikliği 

Yapraktaki demir kapsamı 43 mg kg-1’den aşağı düştüğünde demir 

eksikliği başlar. Damarlar yeşil, damarlar arası sarıdır. İleri dönemlerde 

sarılık ilerler ve daha sonra yapraklar tamamen kururlar. Azot 
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eksikliğindeki sararmalardan farkı, demir eksikliğinde damarlar yeşil 

kalmaktadır (Tekin, 1997); (Tekin ve ark. 2001). Antepfıstığı gibi çok 

yıllık bitkilerde sadece toprak analizlerinin değil, yaprak analizlerinin de 

yapılarak bitkinin iyi beslenip beslenmediği kontrol edilmelidir. 

Antepfıstığı için toprak ve bitki analizlerinin birlikte yorumlanması ayrı 

bir önem taşımaktadır. Ancak bu analizler için önce toprak ve yaprak 

örneklerinin doğru ve zamanında alınması gerekir. 

3.5. Kuru ve Sulu Koşullarda Yetiştirilen Antepfıstığında 

Yapraktaki Besin Elementleri Sınır Değerleri 

Kuru koşullarda yetiştirilen Antepfıstığında bitki besin 

elementlerinin sınır değerleri aşağıdaki Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1. Kuru Koşullarda Yetiştirilen Antepfıstığında Bitki Besin Elementleri Sınır 

Değerleri 

Besin Elementleri                  %                       Besin Elementleri                  %                                                                                                       

N                                        1.80–2.20                            Fe                            43–170                

P                                         0.06–0.14                            Mn                            20–50                  

K                                        0.80–1.20                            Cu                               6–90               

Ca                                       2.20–3.70                            Zn                             10–25               

Mg                                      0.50–0.90                            B                          100–180              

Kaynak: Tekin ve ark. (1986). 

Sulu koşullarda yetiştirilen Antepfıstığında bitki besin elementlerinin 

sınır değerleri aşağıdaki Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2. Sulu Koşullarda Yetiştirilen Antepfıstığında Bitki Besin Elementleri Sınır 

Değerleri 

Besin Elementleri                  %                       Besin Elementleri                  %                                                                                                       

N                                        2.50–2.90                            Fe                                   –                

P                                         0.14–0.17                            Mn                            30–80                  

K                                        1.00–2.00                            Cu                               7–14               

Ca                                       1.30–4.00                            Zn                                  –               

Mg                                      0.60–1.20                            B                             55–230              

Kaynak: Maranto ve Crane (1982). 
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4. ANTEPFISTIĞINDA TOPRAK VE YAPRAK 

ÖRNEKLERİNİN ALINMA TEKNİĞİ 

Toprak örneğinin alınması iklim şartları ile yakından ilgilidir. 

Sıcaklık ve nem şartları uygun ise yılın herhangi bir zamanında topraktan 

numune alınabilir. Ancak analiz sonuçlarının zamanında çiftçinin elinde 

olması için toprak örneklerinin fidan dikiminden veya gübrelemeden 

1.5–2 ay önce alınması gerekir. Toprak örnekleri alınmadan önce eğer 

arazi çok büyük ve farklılıklar gösteriyor ise arazinin bir krokisi çizilir.  

Çizilen bu krokide farklılıklar belirtilir. Her farklı bölgeden farklı 

örnekler alınır. Antepfıstığı bahçesi kurulacak arazide zikzak çizerek 10 

farklı noktadan ve bu noktaların ayrı ayrı 0–30 ve 30–60 cm 

derinliklerinden toprak örnekleri alınır. Gerekli görülürse 90 ve 120 cm 

derinliklerden de örnekler alınır. Örneğin temsil ettiği toprak alanını tam 

olarak yansıtması için arazide zikzaklar çizerek her 15–20 adımda 

durularak 8–10 yerden alınan örnekler karıştırılarak karma örnek haline 

getirilmelidir (Şekil 1). Toprak numunesi alınırken “V” harfi şeklinde 

çukur kazılmalı (Şekil 2). Çukurun düzgün yüzeyinde 3–4 cm 

kalınlığında 18–20 cm boyunda bir toprak dilimi alınmalı, kova veya 

torba içine konulan toprak örnekleri harmanlanarak ve içinden yaklaşık 

1–1.5 kg alınarak, temiz bir şeffaf naylon veya bez torbaya etiket bilgileri 

ile birlikte konulmalıdır. Etiketin üzerine kimin ve nereden aldığı, bir 

önceki yıl hangi bitki yetiştiği, bu yıl ne yetiştirileceği, arazinin sulanıp 

sulanmadığı, hangi derinlikten alındığı gibi bilgilerin yazılması ve en 

kısa zamanda laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir. Toprak 

özelliklerinin benzer olması durumunda, 20 dekarı temsil edecek şekilde 

bir örnek alınmalıdır. Toprak özellikleri farklı olan arazilerde 20 

dekardan az olsa bile ayrı örnekleme yapılmalıdır (Anonim, 2022f). 
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Antepfıstığında yaprak örneği için en uygun alım zamanı, meyvelere ben 

düştüğü (meyvelere pembe renk, Temmuz ayının ikinci yarısında) 

dönemdir (Kuru, 1993). Bu dönemde bahçeyi temsil edecek şekilde, 

bahçedeki 25 ağaçtan ve ağacın dört yöneyinden omuz hizasındaki 

meyvesiz dalın, aynı yıla ait sürgünün ortasındaki yapraklar, günün serin 

saatlerinde alınmalıdır (Tekin ve ark., 1986); (Tekin ve ark., 2001). 

  

Şekil 1. Toprak örneklerinin zig–zag modeli ile ve ağaç taç izdüşümünden alınması 

Kaynak: Anonim, (2022g-h) 

 

                                                                                             

Şekil 2. Toprak örneklerinin kürekle “V” şeklinde ve burgu ile alınması 

Kaynak: Anonim, (2022h) 
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Bahçe içerisinde “X” veya “U” şeklinde yürüyerek ve kenardan bir 

ağaç yok sayılarak, yaklaşık 100 adet yaprak toplanmalıdır. Aynı yılın 

güneş gören sürgünlerinin ortasındaki gelişmesini tamamlamış yapraklar 

olmalıdır. Örnekleme her 20–30 dekar için ayrı yapılmalıdır. (Anonim, 

2022e–f). 

 

5. ANTEPFISTIĞINDA GÜBRELEME 

Tekin ve Güzel (1992) tarafından Antepfıstığı Araştırma 

Enstitüsünde yapılan bir çalışmada, Antepfıstıklarında yeterli düzeyde 

ve zamanında yapılan gübreleme ile meyve gözü dökümü azaldığı, 

verimin %50 arttığı belirlenmiştir. Meyvelerin irileştiği, iç meyve 

randımanının yükseldiği ve sürgün gelişiminin arttığı görülmüştür. 

Gübrenin verilmediği parsellerde ise meyve gözlerinin önemli oranda 

döküldüğü bildirilmiştir. Gübrelemede, azot kaynağı olarak amonyum 

sülfat, fosfor ve organik madde kaynağı olarak da triple süperfosfat ve 

iyi yanmış ahır gübresi kullanılmıştır. 

Gübreden optimum fayda sağlamak için gübrenin oldukça derine 

verilip, üzerinin hemen toprakla kapatılması gerekir (Tekin ve ark., 

2001). 

5.1. Azot (N) Gübrelemesi 

Antepfıstığının en fazla ihtiyaç duyduğu besin elementi azottur. 

Meyvesiz yılda azot tüketimi azdır. Ancak gelecek yıla depo 

edebilmektedir. Yaprakta bulunan N miktarına göre tam verim çağındaki 

ağaçlara verilecek gübre miktarları (Tekin, 1992–1997) aşağıdaki 

gibidir: 
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Yapraktaki % N miktarı         Uygulanacak miktar (g/ağaç) 

< 1.80         800 

1.81–2.20        600 

2.21–2.50        400 

2.51–2.90        200 

> 2.91            – 

5.2. Fosfor (P2O5) Gübrelemesi 

Fosforlu gübrelemede yaprakta bulunan miktara göre tam verim 

çağındaki bitkiye verilecek P2O5 gübre miktarları (Tekin, 1992–1997) 

aşağıdaki gibidir: 

 

Yapraktaki % P miktarı           Uygulanacak (P2O5) miktarı (g/ağaç) 

< 0.80              600 

0.9–0.10             400 

0.11–0.14             200 

> 0.15                 – 

 

Fosforlu gübrelemede toprakta bulunan miktara göre dekara 

verilecek P2O5 gübre miktarları (Tekin, 1992–1997) aşağıdaki gibidir: 

 

Topraktaki P miktarı (mg kg-1)    Uygulanacak (P2O5) miktarı (kg da-1) 

0–7            10–15 

7–14                     5–10 

14-20                5 

> 20                –  

5.3. Potasyum (K2O) Gübrelemesi 

Potasyumlu gübrelemede yaprakta bulunan miktara göre tam 

verim çağındaki ağaca verilecek K2O gübre miktarları (Tekin, 1992–

1997) aşağıdaki gibidir: 
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Yapraktaki % K miktarı            Uygulanacak (K2O) miktarı (g/ağaç) 

< 0.4               600 

0.5–0.8              400 

0.9–1.2              200 

1.3–2.0              100 

> 2       – 

Potasyumlu gübrelemede toprakta bulunan miktara göre dekara 

verilecek K2O gübre miktarları (Tekin, 1992–1997) aşağıdaki gibidir: 

 

Topraktaki K miktarı (mg kg-1)    Uygulanacak (K2O) miktarı (kg da-1) 

0–100           15–20 

100–200           7–15 

> 200               – 

5.4. Organik Gübre Uygulaması 

Organik gübre olarak iyi yanmış çiftlik gübresi (Ç.G.) 

önerilmektedir. Organik gübrelemede, toprakta bulunan miktara göre 

dekara verilecek çiftlik gübresi (tam verim çağında) aşağıda verilen 

miktarlarda kullanılabilir (Tekin, 1992–1997). 

 

Topraktaki % O.M. miktarı          Uygulanacak Ç.G. miktarı (g/ağaç) 

< 1.0                80 

1–2                60 

2–3                40 

> 2                 – 

 

P, K ve organik gübre uygulamalarının birlikte yapılması daha 

yararlıdır. Ağaç taç izdüşüm çevresinde açılan 20 cm derinliğindeki 

banta önce P ve K gübreleri uygulanarak, bunların üzerine iyi yanmış 

çiftlik gübresi verilip, toprakla kapatılmalıdır (Ocak sonu Şubat başı). 

Şubat sonu Mart başında taç izdüşümüne amonyum sülfat gübresinin 
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serpilmesi ve çapa ile toprağa karıştırılmasının çok iyi sonuçlar verdiği 

belirtilmiştir  (Tekin, 1992–1997). 

5.5. Yaprak Gübresi Uygulaması 

Fazla kireçli topraklarda bitkiler tarafından özellikle fosfor ve 

demir alınımı güçleşmektedir. Bu nedenle böyle topraklarda Tekin 

(1992–1997), Tekin ve ark. (2001) tarafından bildirilen ve aşağıda 

verilen bitki besin elementlerinin belirli miktarlarının karışımından elde 

edilen yaprak gübresinden % 1’lik dozda çiçeklenme başlangıcından bir 

ay sonra onbeş gün ara ile üç defa sabah erken ya da akşamüstü 

saatlerinde uygulanabilir. 

 

Bitki Besin Elementleri                Karışımdaki Miktarı (%) 

N           17.0 

P           9.2 

K           7.0 

Fe           0.13 

Mn           0.06 

Zn           0.04 

 

Tekin (1992-1997), ayrıca tam verim çağındaki Antepfıstığı 

bahçesinde ağaç başına 800 g N, 600 g P2O5, 400 g K2O ve 60 kg çiftlik 

gübresi ile birlikte yukarıdaki yaprak gübresinden döneminde üç defa 

uygulanmasıyla verimi %50 arttırdığını, meyve gözü dökümlerini %38 

azalttığını, yıllık sürgün uzunluğu gelişimini, meyve iriliğini, çıtlama 

oranını ve randımanı da arttırdığını belirtmiştir. 
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5.6. Bahçe Tesisi Gübrelemesi 

Bakım koşullarına bağlı olarak yüksek verim verebilen 

Antepfıstığı bahçe tesisinde, fidan dikim öncesi tesis gübrelemesi 

yapmak uygun olacaktır. Tesis gübrelemesi, bahçe kurulacak tüm alana 

yapılabileceği gibi, fidan dikim çukurlarına da gübreleme yapmak 

yararlıdır. Tüm alana tesis gübrelemesinde toprak az kireçli ise dekara 

20 kg, orta kireçli ise 25 kg ve çok kireçli ise 30 kg DAP gübresi verilir. 

Toprak tekstürü kumlu ise dekara 40 kg potasyum sülfat ve 20 kg 

magnezyum sülfat, kumlu tın tekstürüne sahip ise dekara 20 kg potasyum 

sülfat ve 10 kg magnezyum sülfat verilebilir. Ayrıca, Türkiye 

topraklarında genellikle çinko yetersizliği olması nedeniyle dekara 2–3 

kg çinko sülfat verilmesi faydalı olur. Gübreler, fidan dikim çukurları 

açılmadan önce serpme olarak verilmeli ve hemen toprağın 20–25 cm 

derinliğine karıştırılmalıdır. İyi yanmış çiftlik gübresinden dekara 4–5 

ton verilip, toprağa karıştırılmalıdır. Bu uygulama aynı zamanda 

toprağın su tutma kapasitesini de arttıracaktır. Bahçe tesisinde tüm alana 

gübre uygulaması yapılamayacak ise fidan dikim çukurlarına gübre 

uygulamak gerekir. Bunun için, fidan dikim çukurlarının üst kısmından 

(10–15 cm) çıkan toprağa fidan başına 200–250 g DAP (diamonyum 

fosfat, %18 N–%46 P2O5)+150–200 g potasyum sülfat + 40–50 g 

magnezyum sülfat ve 5–10 g çinko sülfat gübreleri karıştırılır. Ayrıca 

toprağa iyi yanmış çiftlik gübresi ilave etmek çok yararlı olur. Toprak + 

hayvan gübresi + mineral gübre karışımı çukurların dip kısmına 

yerleştirilerek fidan dikimi yapılır. (Anonim, I). 
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6. ANTEPFISTIĞINDA SULAMA 

Antepfıstığı ağacının kökleri anacın türüne bağlı olarak 5–6 m 

derine inebildiğinden (Kuru ve ark., 1986) kurağa dayanabilmektedir. 

Antepfıstığında yüksek verimin dışında, çatlama oranı yüksek, kaliteli 

ve dolgun meyve elde edilmesi için sulamanın yapılması zorunludur 

(Tekin ve ark., 2001). Sykes (1975), A.B.D.’de yaptığı bir çalışmasında 

yıllık yağış toplamının 400 mm’den az olduğu yıllarda, ağaçların tüm 

yapraklarını dökerek terlemeyi yavaşlatmaya çalıştığını belirlemiştir. 

Ayfer (1964), yıllık yağışın 200–250 mm olduğu Cezayir’de, Tekin 

(1986) ise yıllık yağışın 200–300 mm olduğu Şanlıurfa’nın Ceylanpınar 

ilçesinde sulama yapılmadan Antepfıstığı yetiştiriciliği yapıldığını 

bildirmişlerdir. Yıllık yağışın 410–510 mm olduğu California’da 

sulanmayan ağaçların yapraklarının vejetasyon öncesi sararıp 

döküldüğü, Temmuz ayında en az iki defa yağmurlama ile 1220 mm, 

damla sulama ile 460–500 mm su verildiğinde yaprakların Kasım ayına 

kadar dökülmediği ve ağaçların daha sağlıklı kaldığı belirtilmiştir 

(Maranto ve Crane, 1982); (Kanber ve ark., 2000). Ancak 

Antepfıstığının topraktaki durgun sudan ve yüksek taban suyundan 

hoşlanmadığı, bu durumun uzun sürmesi halinde ağaçlarda kurumalar 

olduğu da bildirilmiştir (Ayfer, 1964). Antepfıstığı ağaçları, kuraklığa 

dayanıklı olduğundan çok az miktarda su ile yaşamını devam ettirebilir. 

Ancak, bu ağacın kuraklığa dayanıklı olması, en uygun bitki gelişimi için 

az miktarda bir suyun yeterli olduğu anlamına gelmemelidir 

(Goldhamer, 1995); (Demir ve Atılgan, 2016). 

Kurak ve yarı kurak bölgelerde, diğer gelişim etmenlerinin elverişli 

düzeyde olmaları durumunda, son yapılan araştırma çalışmalarına göre; 

sulamayla kuruya göre yaklaşık %30 oranında ürün artışı 
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sağlanabilmektedir. Antepfıstığının yıllık su tüketimi salma sulamada 

559–803 mm (Kanber ve ark., 1990), damla sulama yönteminde ise 415 

mm’dir. Salma sulama yöntemi ile 30 günde bir su uygulandığında 

sulama suyu miktarı 550 mm, su tüketimi 695 mm’dir. Verim Yönünden; 

Geleneksel yöntemlerle yetiştiriciliği yapılan antepfıstığında ağaç başına 

kuru kırmızı kabuklu meyve verimi 4.2 kg olarak bulunmasına karşın, 

damla sulama tekniği kullanılarak sulama yapılan Antepfıstığında bu 

değer 6.23 kg’a kadar yükselmiştir. Fertigasyon tekniğinin kullanılarak 

yürütülen projede, düzensiz verim (periyodisite) etkisinin azaldığı, ürün 

kalitesinde belirgin iyileşmelerin olduğu tespit edilmiştir (Anonim, 

2022e); (Anonim, 2022f). Toprakta 0–90 ile 0–180 cm derinlikteki 

yararlı suyun %50’si bitki tarafından kullanıldığında sulama 

yapılmalıdır.  Haziran- Eylül ayları arasında 20 günde bir her 1 m2’ye 

120 litre su uygulaması yapılmalıdır. Antepfıstığında etkili kök derinliği 

30–90 cm olduğundan sulamada ıslatılması gereken derinlik 110–150 

cm olmalıdır (Kanber ve ark., 1990). 

 

7. SONUÇ 

Antepfıstığı yetiştirilen topraklarda genellikle bitki besin elementi 

noksanlığı, üretim sürecinde bitki besleme uygulamalarının önemini 

ortaya koymaktadır. Antepfıstığı için de, diğer kültür bitkilerinde olduğu 

gibi toprak ve bitki analizlerinin birlikte yapılması gerekir. Yeterli 

düzeyde ve zamanında yapılan gübreleme ile meyve gözü dökümü ve 

periyodisite azalmakta, verim artmaktadır. Kimyasal gübrelerin yanında, 

organik madde düzeyini arttırmak için iyi yanmış ahır gübreleri 

kullanılmalıdır. Ayrıca bilinçli ve yeterli sulama yapıldığında kuruya 

göre verim artışı katlanmaktadır. 
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1.GİRİŞ 

Antepfıstığı bitkisi (Pistacia vera L.), sakız ağacıgiller (Anacardiaceae) 

familyasından dioik bir bitkidir. Sert kabuklu meyve türlerinden olan 

Antepfıstığı’nın sadece tohum kısmı yenmektedir. Antepfıstığı tarımı tarihte ilk 

defa Anadolu’da Etiler zamanında (M.Ö 17. ve 7. yy) kültüre alınmıştır. 

Antepfıstığının iki tane gen merkezi bulunmakta olup, bunlardan birisi Orta 

Asya Gen Merkezi (Hindistan’ın kuzeyi, Afganistan, Tacikistan) diğeri ise 

Yakın Doğu Gen Merkezi (Anadolu, Kafkasya, İran ve Türkmenistan) olarak 

bilinmektedir (Ayfer, 1959). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkı tarafından tarihin eski dönemlerinden 

bu yana yetiştiriciliği yapılan antepfıstığı meyvesi içerdiği protein, 

antioksidanlar, aroma, vitamin ve minerallerin zenginliği ile birlikte 

kullanıldığı her gıda maddesinin kalite ve lezzetini arttırarak bölge çiftçisine 

önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu bölgede, sulama suyunun sınırlı, yağış 

miktarının az (300-500 mm) ve birçok kültür bitkisi tarafından ekonomik olarak 

değerlendirilemeyen topraklarda, antepfıstığı yetiştirilmesi hem ülke ve hem de 

çiftçi ekonomisi için büyük bir kazançtır. Bölgede en az 200 bin kişinin geçim 

kaynağını antepfıstığı oluşturmaktadır. 

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan antepfıstığında aynı yılın ve bir 

yıl sonraki yılın meyvesinde kayıplara yol açan, antepfıstığı ağacını zarara 

uğratan; ürünün verim ve kalitesini düşüren bir çok farklı böcek türü 

bulunmaktadır. Özer (1958) Balıkesir ve Kütahya illeri yabani antepfıstığı 

alanlarında, Ulu ve ark. (1972) Ege Bölgesi'nde, Çelik (1975) Gaziantep 'te; 

Günaydın (1978), Bolu, (2002) Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı 

alanlarında yaptıkları çalışmalarda 40'ın üzerinde zararlı böcek ve akar türü 

tespit etmişlerdir. 

Bu bölümde antepfıstığı bahçelerinde görülen zararlı böcek türlerinden 

en önemli olanları hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.  
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2. Antepfıstığı alanlarında görülen bazı önemli zararlı böcek 

türleri 

2.1. Antepfıstığı psillidi [Agonoscena pistaciae Burck. and 

Laut. (Hemiptera: Aphalaridae)] 

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli 

Antepfıstığı bahçelerinde ana zararlı durumunda bulunan Antepfıstığı 

psillidinin ülkemizin yanı sıra Afganistan, İran, Yunanistan, Ermenistan, 

Tacikistan, ülkelerinde de bulunan önemli bir zararlı böcek türü olduğu 

belirtilmiştir (Burckhardt ve Lauterer, 1993; Mart ve ark., 1995; Lauterer ve 

ark., 1998; Mehrnejad, 2001, 2010). 

Zararlının erginleri 1,0–1,8 mm boyunda olup pembemsi sarı veya açık 

kahverengi renktedir. Erginlerin kanatları ise saydan bir yapıdadır. Kışlık 

formları yazlık formdan daha büyük ve koyu renklidir. 

 

 
 

Resim 1. Antepfıstığı psillidi nimfleri 

 
Resim 2. Antepfıstığı psillidi kışlık 

formu 

 

Antepfıstığı psilldinin yumurtaları elipsoit şeklindedir. Yumurtalar ilk 

bırakıldıklarında beyaz renkte olup açılmaya yakın koyu sarı ve turuncu bir 

renk alırlar. Yumurtalardan yeni çıkan zararlının nimfleri beyaz, sonraki 

dönemlerde ise sarı rengin tonlarındadır (Resim 1). Kışı ağaçların kabuk 
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altlarında, yere dökülen yaprakların arası gibi bulabildikleri korunaklı yerlerde 

ergin olarak geçirirler (Resim 2).                                 

Kışlayan erginler, iklime bağlı olarak değişmekle birlikte nisan başından 

itibaren doğada uçuşlarına başlamaktadır (Resim 3). Kışlayan erginler 

yumurtalarını sürgün uçlarına ve taze yaprakların üzerine tek tek bırakır. 

Zararlının erginleri yaz ayları boyunca ise yaprakların alt ve üst yüzeylerine 

15–20 adetlik gruplar halinde daire ve hilal şeklinde yumurtalarını bırakırlar. 

Antepfıstığı psillidi dişisi yaşamı süresince 120–150 adet yumurta bırakır. 

Birinci döle ait zararlının yumurtaları ortalama 7–10 günde açılırken, daha 

sonraki döllerde ise yumurtaların açılma süresi, iklim koşullarına bağlı olarak 

temmuz ve ağustos aylarında 4,5–5 gün sürmektedir (Anonim, 2011).  

                                          

                                            Resim 3. Kışlıktan çıkan erginler 

Antepfıstığı ağaçlarında asıl zararı nimfler meydana getirmektedir. 

Yumurtadan çıkan nimfler antepfıstığı yapraklarında bitki özsuyunu emerek 

beslenmektedir. Nimfler fumajin denilen tatlımsı bir madde çıkarırlar (Resim 

4). Tokmakoğlu (1973) A. pistacie’ nin Antep fıstığı alanlarının önemli bir 

zararlısı olduğunu ve yapraklarda emgi yaparak beslendiğini belirtmektedir.  

Zararlının popülasyonunun yoğun olduğu ağaçların altı tatlımsı maddelerin 

kristalleşerek yere dökülmelerinden dolayı bembeyaz bir görüntü oluşturabilir. 
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Zararlının yoğunluğuna göre antepfıstığı ağacının yaprakları sararıp dökülür. 

Yaprakların zamanından önce dökülmesi, sürgünlerdeki bir yıl sonra meyve 

verecek karagözlerin dökülmelerine neden olur. Ayrıca yaprakların çok erken 

dökülmüş olmasından dolayı meyvelerin iç doldurması azalır. Yılda 5–6 döl 

verebilir. 

                        

                                 Resim 4. Yapraklar üzerinde oluşan fumajin 

  

Resim 5. Coccinella sp Resim 6.  Anthocoris minki. 
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Resim 7. Chrysoperla sp Resim 8. Dereaocoris pallens. 

Mücadelesi 

Kültürel önlemler 

Toprak işlemeyle yere dökülen yaprakların toprağa karıştırılması 

sağlanmalı ve bahçe yakınında bulunan zararlının kışlayabileceği alanlar 

ortadan kaldırılmalıdır. 

Doğal düşmanları 

Antepfıstığı psillidini ülkemizde tespit edilen doğal düşmanları 

Çizelge 1 ‘de verilmiştir. 

Çizelge 1. Antepfıstığı psillidi’nin doğal düşmanları (Anonim, 2011) 

Bilimsel adı Takım ve Familyası 

Parazitoitler 

Psyllaephagus sp. Hym.: Encyrtidae 

Metaphycus sp. Hym.: Encyrtidae 

Predatörler 

Anthocoris minki Dohrn. Hem.: Anthocoridae 

Orius horvathi Reut.  Hem.: Anthocoridae 

Temnostetus reduvinus H-S Hem.: Anthocoridae 

Piocoris luridus Fr. Hem.: Lygaeidae 

Campyloma lindbergi Hb. Hem.: Miridae 

Campyloma diversicornis Reut. Hem.: Miridae 

Nabis punctatus Rem. Hem.: Nabidae 

Nabis pseudoferus Rem.  Hem.: Nabidae 
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Kimyasal mücadele  

İlaçlama zamanını belirlemek için dikkat edilecek hususlar şunlardır; 

Nisan ayı sonlarından itibaren, haftada bir yapılacak sayımlarda 100 bileşik 

yaprakta ortalama 20–30 nimf görülmesi, Zararlının ilk yazlık ergin ve yumurta 

sayısında ciddi bir artışın kaydedilmesi, Dişilerin bıraktığı yumurtaların büyük 

çoğunluğunun açılmış olması, İlk ergin parazitoit çıkışlarının başlamamış 

olması. Söz konusu koşullara uyularak zararlıya karşı yapılan tek bir ilaçlama 

yeterli olabilmektedir. Ancak mücadelede geç kalındığı durumlarda yapraklar 

üzerinde tatlımsı madde ilaçlama başarısını düşürmektedir. Bu sebeple 

ilaçlamadan önce su ile tatlımsı maddenin temizlenmesi tavsiye edilebilir.  

 2.2. Antepfıstığı gözkurdu [Thaumetopoea solitaria Frey. 

(Lepidoptera: Taumetopoeidae)] 

Zararlının dişileri boz renkte; erkekleri ise açık kahverengidir (Resim 9). 

Antepfıstığı göz kurdunun yumurtaları altıgen şekilli olup, birbirine bitişik 

ortalama 6–8 sıralı dikdörtgen şeklindeki paketler halindedir.     

Chrysoperla carnea Steph. Neu.: Chrysopidae 

Oenopia (Synharmonia) conglobata L. Col.: Coccinellidae 

Hyperaspis quadrimaculatus Redten. Col.: Coccinellidae 

Hyperaspis reppsis Herbest. Col.: Coccinellidae 

Pharascymnus pharoides Mars. Col.: Coccinellidae 

Adonia variegata Goeze Col.: Coccinellidae 

Coccinella conglobata L. Col.: Coccinellidae 

Coccinella septempunctata L. Col.: Coccinellidae 

Scymnus apetzi Muls. Col.: Coccinellidae 

Scymnus suturalis Thonbrg. Col.: Coccinellidae 

Scymnus araraticus L. Col.: Coccinellidae 
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Resim 9. Antepfıstığı göz kurdu ergini            Resim 9. Antepfıstığı göz kurdu ergini            

Kışı yumurta halinde ağaçların dalları ve gövdesi üzerinde geçirirler. 

Yumurtadan yeni çıkan larvaları 2,5–3,0 mm uzunluğunda ve üzerinde uzun, 

sık siyah ve beyaz kılları vardır (Resim 10). Olgun larvaların kılları ise beyaz, 

vücut rengide kırmızımsı siyah renktedir (Anonim, 2011). 

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Nisan ayının başında 

antepfıstığının sürgün gözleri patlayıp sürmeye başladığı dönemde zararlının 

yumurtaları açılmaya başlamaktadır. Larvalar gündüz saatlerinde ağaç 

gövdelerinde veya kalın dalların kuytu ve gölge yerlerinde toplu halde istirahat 

halinde bulunurlar (Resim 11).  

                                           

                               Resim 11. Dinlenme halinde bulunan larvalar 
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Asıl zararı Antepfıstığı gözkurdunun larvaları meydana getirmektedir. 

Larvalar toplu olarak meyve gözü, sürgün ve özellikle yeni oluşmuş 

yapraklarda beslenir (Resim 12). Bu durum ise antepfıstığı ağaçlarının çiçek 

açmasına ve meyve bağlamasına engel olmaktadır. Larvalar gelişme dönemleri 

boyunca sürgünden sürgüne ve ağaçtan ağaca geçerek zararlarına devam eder 

ve beslenmelerini genellikle geceleri yaparlar. Antepfıstığı yapraklarını sadece 

sap ve ana damarları kalacak şekilde tamamen yerler. Yapraklarını kaybetmiş 

bir antepfıstığı ağacının meyveleri dökülür, gelişmesi durur, gelecek yılın 

meyve ve sürgün gözleri de oluşmaz. Böylece verimde ciddi kayıplara neden 

olur. Larvalar ağaçların kök boğazı bölgesinde pupa olur ve zararlı yılda 1 döl 

verir. 

                                                

                                   Resim 12. Gözkurdu’nun beslendiği yapraklar 

Doğal düşmanları 

Antepfıstığı gözkurdu’nun Hymenoptera takımına bağlı larva ve 

yumurta parazitoitleri bulunmakla birlikte etkili bir parazitoiti tespit 

edilememiştir. 
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Mücadelesi 

Kültürel önlemler  

Kışın bahçe içerinde bulunanan zararlının yumurta paketleri dallar 

üzerinde ezilir. İlkbaharda ise bahçe kontrollerinde görülen larvalar ezilerek 

mutlaka yok edilmelidir.  

Kimyasal mücadele 

Antepfıstığı bahçelerinde Şubat ayında yapılan kontrollerde ağaç başına 

ortalama 2–3 yumurta paketi bulunan ağaçlar bulaşık kabul edilmektedir. 

Bahçede ağaçların %50’si bulaşık ise bahçenin tamamı, bulaşıklık oranı daha 

düşük ise sadece zararlı ile bulaşık ağaçların ilaçlanması gerekmektedir. 

İlaçlamanın gerektiği durumlarda antepfıstığı ağaçlarının fenolojik dönemi göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

2.3. Antepfıstığı dalgüvesi [Kermania pistacella Ams. (Lepidoptera: 

Tineidae)] 

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli 

Antepfıstığı dalgüvesinin kanat açıklığı ortalama 11–12 mm boyundadır. 

Erginlerin antenleri ip gibi ince ve 66 segmentli olup üstten görünüşünde ana 

renk ise siyahtır. Zararlının ön kanatları ince ve uzun, kanat kenarları ise fazla 

saçaklı bir yapıdadır.  Ön kanatların orta kısmında ve uçunda 2’şer tane altın 

sarısı renkli leke bulunmaktadır (Resim 13). 

 

Resim 13. Dal güvesi ergini 
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Yumurtalarının rengi açık portakal olup ince uzun tombul bir fındığa 

benzemektedir (Resim 14). Olgun larva, süt beyaz renklidir ve uzunluğu ise 7,4 

mm boyundadır (Resim 17). İlk ergin uçuşları iklim şartlarına göre değişmekle 

birlikte nisan başından mayıs ortalarına kadar devam etmektedir. Ergin dişiler 

çiftleşmelerinden ortalama 4–6 gün sonra yumurta bırakmaya başlamaktadır. 

Bir dişi 33–60 arasında yumurta bırakabilmektedir. Dişiler genellikle 

yumurtalarını antepfıstığı ağaçlarının meyve salkımların uç kısımlarına 

(cumba) veya sürgünlerine bırakırlar. Açılan yumurtalardan çıkan genç larvalar 

yumurtanın bulunduğu sürgün veya meyve salkımı ucundan bitki dokusu içine 

girerek beslenirler (Şekil 15). İletim dokusu tahrip olan sürgünde gelişme 

zamanla yavaşlar ve durur; yapraklar ise zamanından önce dökülür (Anonim, 

2011). 

                    

        Resim 14. Dal güvesi yumurtası                  Resim 15. Dal güvesini verdiği zarar 

              

         Resim 16. Dal güvesi pupası                            Resim 17. Dal güvesi larvası 
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Larvaların meyve salkımının ucundan bitki dokusuna doğru girdiği 

durumlarda meyveler gelişemez, küçük kalır boş meyve oluşur ve meyveler 

zamanla dökülür. Larvaların sürgün içindeki yaşamı yaklaşık 10 ay kadar 

sürmektedir. Bu süreyi tamamlayan larvalar şubat ayı sonundan mart ayının 

ortalarına kadar bulundukları sürgünlerden bir delik açarak dışarıya 

çıkmaktadır.  Dışarı çıkan bu larvalar bu çıkış deliğinin birkaç cm yakınında ve 

genellikle sürgünlerin alt yüzünde koza örerek pupa olmaktadır (Resim 16). 

Pupadan sonra yaklaşık 20–25 gün içinde erginler meydana gelir. Zararlı yılda 

1 döl vermektedir.  

Sheibani (1994), İran Rafsanjan‘da antepfıstığı alanlarında yürüttüğü 

çalışamada en önemli zararlıların psilla (Agonescena targionii Lichtenstein, 

1874) (Hem: Aphalaridae) ve dalgüvesi (K. pistaciella) olduğunu tespit 

etmiştir. 

Doğal düşmanları 

Gaziantep ilinde zararlının doğal düşmanları olarak Mirax sp. ve 

Microchelonus sp. (Hymenopter: Braconidae) türleri belirlenmiştir. 

Parzitlenme oranının %21-59 arasında olduğu ortaya konmuştur. 

(Küçükarslan, 1966).  

Şahan ve Tunaz tarafından 2015-2017 yıllarında Gaziantep ilinde 

yürütülen çalışmada Antepfıstığı dalgüvesinden 5 Braconidae ve 4 

Ichneumonidae familyasına ait olmak üzere 9 paarzitoit tür belirlenmiştir. Bu 

türlerden Gelis imitatus sp. nov. ile Chelonus (Microchelonus) chetini 

Beyarslan and Şahan sp.nov. türleri dünya için yeni kayıt niteliğinde olduğu 

bildirilmiştir. 

Çizelge 2. Antepfıstığı dal güvesi’ nin bazı doğal düşmanları 

 Bilimsel adı Takım ve Familyası 

Mirax spp Hym.: Braconidae 

Microchelonus fissilis Tob. Hym.: Braconidae 
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Mücadelesi 

Kültürel önlemler 

Antepfıstığı ağaçlarında gelişmesi zayıf olan ve yaprağını vaktinden 

önce döken sürgünler budama esnasında kesilerek temizlenmelidir.  Ayrıca 

sürgünler üzerinde bulunan pupalar Şubat ayı- Mart ortalarına kadar 

toplanarak imha edilmelidir. 

Kimyasal mücadele 

Kimyasal mücadeleye karar verebilmek için Şubat ayında bahçeyi temsil 

edecek şekilde 100 adet son yıl sürgünü kontrol edilir ve %10’unda pupa 

varlığının söz konusu olduğu durumlarda kimyasal mücadeleye karar verilir. 

İlaçlama zamanının tespiti için ise bahçeden toplanan pupalı sürgünler aynı 

bahçede tel kafes içerisinde kültüre alınarak veya feromon yardımı ile ergin 

çıkışları takip edilir. İlk ergin çıkışından bir hafta sonra birinci, ilaçlamada 

kullanılan ilacın etki süresine bağlı olarak ikinci ilaçlama yapılabilir. 

2.4. Antepfıstığı meyve içgüvesi [Schneidereria (=Recurvaria) 

pistaciicola Danil. (Lepidoptera: Gelechiidae)] 

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli 

Antepfıstığı meyve iç güvesi larvaları direk antepfıstığı meyvelerinde 

zarar meydana getirmektedir. Antepfıstığı meyve iç güvesi erginlerinin kanat 

açıklığı 10-12 mm arasında değişmektedir.  Erginlerinin baş ve thorax kısmı 

gri, üst kanatları üzerinde ise koyu lekeler yer almaktadır (Resim 18). 

Larvalarının boyu ise 7,4–12 mm uzunluğunda olup sarı yeşil renklidir. 

Larvanın her bir segmentinde geniş kırmızı renkli bantlar bulunmaktadır. 

Zararlı kışı larva döneminde diyapoz halinde ağaç kabukları arasına ördüğü 

ince kokon içinde geçirir. Mart ayı itibariyle zararlının pupaları doğada görülür. 

Pupa süresi ortalama 1 ay sürer. Doğada ilk ergin uçuşları iklim koşulları ve 

bölgeye göre değişmekle birlikte nisan ayının ortalarında başlar ve mayıs ayının 

sonuna kadar devam eder (Anonim 2011). 
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Çiftleşen dişiler yumurtalarını antepfıstığı meyve sapına yakın yere bırakırlar. 

Bırakılan yumurtalar ortalama 2 hafta içinde açılır ve zararlının ilk larvaları 

mayıs başlarında görülür. Zararlı tür yılda 3 döl verebilmektedir. 

Esas zararı birinci dölün larvaları meydana getirmektedir. Larvalar 

antepfıstığı meyvelerinin içlerini yiyerek beslenirler. Bulundukları meyvede 

besin azaldığında ya da tükendiği zaman başka meyvelere geçerek beslenmeye 

devam ederler. Bu şekilde gelişme süresince bir larva ortalama 9–10 meyveye 

zarar verebilir. Zarar görmüş meyvelerin içerisinde larvaların beslenme 

artıkları net bir şekilde görülmektedir (Resim 19).  Zarar gören meyvelerde 

gelişme durur, kabuklarının renkleri değişir, kahverengileşir ve meyveler 

sonunda dökülür. Zararlının ikinci döle ait larvaları, Forda hirsuta’nın yaprak 

kenarlarında meydana getirdiği gallerin içerisinde, 3. dölün larvaları ise 

meyvenin yumuşamaya başlayan dış kabuğu içerisinde beslenmektedir. Bir 

larva salkımdaki meyvelerin %40–42’sinde zarar meydana getirebilmektedir. 

          

Resim 18. Antepfıstığı meyve iç güvesi ergini              Resim 19. Beslenme artıkları 

Doğal düşmanları 

Ülkemizde zararlının larva parazitoiti olarak Phanerotoma parva 

Kokoujev (Hymenoptera: Braconidae)] tespit edilmiş olup parazitlenme oranı 

%1 civarındadır. 
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Mücadelesi 

Kültürel önlemler 

Mayıs ayı itibariyle antepfıstığı ağaçlarının gövde ve kalın dallarına 

oluklu mukavva sarılır, mukavva arasında toplanmış olan zararlının larvaları 

bahçeden uzaklaştırılır. 

Kimyasal mücadele 

Kimyasal mücadele zararlının birinci dölüne ait larvalarına karşı yapılır. 

Antepfıstığı bahçesinde toplam 10 ağacın değişik yönlerinden meyve salkımları 

kontrol edilir ve meyvelerdeki bulaşma oranı %3’ü bulduğunda kimyasal 

mücadeleye karar verilir. 

2.5. Antepfıstığı karagözkurdu [Hylesinus vestitus M. R. 

(Coleoptera: Scolytidae)] 

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli 

Antepfıstığı karagöz kurdunun erginleri genellikle koyu kahverengi 

olup, boyu ortalama 3–3,5 mm kadardır. Antenlerin ucu topuz gibi ve vücudu 

kısa kıllarla kaplıdır (Resim 20). 

Zararlının larvaların boyu ise 3–4 mm olup rengi beyaz ve vücudu 

boğumlu bir yapıdadır. Baş vücuda göre daha büyüktür. Kanatları yoktur. 

Pupalarının uzunluğu ortalama 3,3 mm ve kirli beyaz renktedir. 

Antepfıstığı karagöz kurdu kışı meyve gözlerinin (karagöz) dibinde ya 

da ağaçların korunaklı yerlerinde ergin olarak, çok az bir beslenme ile uyuşuk 

halde geçirir. Şubat ve mart aylarında kışladıkları yerlerden çıkan zararlının 

erginleri kurumaya yüz tutmuş dalların veya budama artıklarının kabuk ve odun 

kısmının arasına girerek, odun kısmında ve dalın boyuna doğru 2–4 cm 

uzunluğunda geniş galeriler açarlar. Açılan bu galerinin çevresine 

yumurtalarını bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar ise birbirini kesmeyen 

galeriler açar. Zararlının larva dönemi yaklaşık 40–50 gün kadar sürmektedir. 

Larva döneminin sonuna doğru kendilerine bir odacık hazırlarlar ve bu odacıkta 
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pupa olurlar. Pupalardan ortalama 8–10 gün içinde erginler meydana gelir. 

Ergin çıkışları genellikle mayıs ayından itibaren başlamaktadır. Zararlı yılda 1 

döl vermektedir (Anonim, 2011). 

                                

                                  Resim 20. Antepfıstığı karagözkurdu ergini 

Antepfıstığı karagözkurdu’nun hem larvaları hem de erginleri zarar 

oluşturmaktadır.  

Kışlaktan çıkan erginlerin kurumuş veya kurumaya yüz tutmuş zayıf 

ağaçların dal ve gövdelerindeki kabuk altlarına bıraktıkları yumurtalardan 

çıkan genç larvalar bu ağaçlarda galeri açarak iletim demetlerini tahrip ederek 

ağaçlarda kurumalarına sebep olmaktadır (Resim 22). Ayrıca erginlerin dışarı 

çıkmak için kabuk üzerinde açtıkları çıkış delikleri bu kurumayı hızlandırır 

(Resim 21).   

                       

                         Resim 21. Erginlerin oluşturduğu çıkış delikleri 
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Mayıs ortalarından itibaren üreme ortamlarından çıkan erginler 

antepfıstığı bahçelerindeki sürgün ve meyve gözlerinin diplerinde beslenir 

(Resim 23). Bu beslenme sonucu oluşan 2–4 cm uzunluğunda ki galeriler 

nedeniyle meyve gözleri kuruyup zamanla dökülmektedir. Bir ergin ortalama 

8–10 karagöz veya birkaç sürgün gözüne zarar verebilir. Bu zararlı ülkemizde 

ilk defa Acatay (1969) tarafından bildirilmiştir. Acatay (1969), zararlının 

beslenmek için sürgünlerdeki meyve ve sürgün gözlerinin içini yiyerek oyuk 

halde boşaltmakta olduğunu tespit etmiştir. 

      

    Resim 22. Sürgün içinde açılan galeriler              Resim 23. Gözde beslenen ergin 

 

Doğal düşmanları 

Önemli etkinliği olan bir doğal düşmanı tespit edilmemiştir. 

Mücadelesi 

Antepfıstığı karagöz kurdunun üreme zamanı olan şubat, mart aylarında, 

bahçelerde bulunan budama artıkları veya kurumak üzere olan dallardan demet 

yapılarak her 10 ağaçtan birinin altına ya da gövdesine tuzak olarak bırakılması 

gerekmektedir (Şekil 24). Şubat ayından itibaren nisan ayına kadar bahçede 

bulunan tüm erginler çiftleştikten sonra bu dalların içine girip yumurta bırakır. 

Nisan sonlarına doğru bu tuzak dallar, ilk giriş deliğinden talaş çıkmaya 

başladığı dönemde toplanarak bahçeden uzaklaştırılır. Mücadelesinde başarılı 

olabilmek için; bu önlemlerin mutlaka yaygın ve bölgesel olarak yapılması 

gerekmektedir. 
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                                Resim 24. Mücadelede kullanılan tuzak dallar 

2.6. Antepfıstığı meyve içkurdu [Megastigmus pistaciae Walk. 

(Hymenoptera: Torymidae)] 

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli 

Antepfıstığı meyve içkurdunun erginleri 4,6–5,1 mm boyunda ve 

genellikle sarı renklidir (Resim 25). Baş sarı renkte, petek gözler ise büyük ve 

kırmızı renktedir. Antenlerinin uç kısmı iplik şeklindedir. Erginlerinin 

mezothoraxı iyi gelişmiş olduğundan zararlı kambur gibi durur. Dişilerde 

yumurta koyma borusu çok uzun olup, kanatları şeffaftır.  

Uzun olan yumurtalarının rengi kirli beyaz renklidir. Larvalarının rengi 

ise kirli beyaz ve yay şeklindedir. Serbest pupa tipinde olan pupaları mat beyaz 

renktedir (Resim 26). 

Zararlı kışı antepfıstığı meyveleri içinde larva döneminde geçirerek 

mayıs ayının ortalarından itibaren pupa olur. Pupa dönemi yaklaşık 20–25 gün 

sürmektedir. Larvaları pupa olmadan önce çıkış deliğini hazırlarlar. Ergin 

çıkışları Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde mayısın ayının ikinci haftasından 
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ağustos ayının başlarına kadar devam eder. Erginler çıkıştan ortalama 3–4 gün 

sonra yumurta bırakmaya başlarlar. 

Mayıs ayı ortalarında çıkan zararlının erginleri, kemik dokusu henüz 

sertleşmemiş olan meyvelerin sap kısmına yakın bir yerinden yumurtasını 

ovipozitörü yardımıyla etli kısma bırakır. Bu kısımda siyah renkli bir halka 

oluşur ve reçine çıkışı gözlenir. Bu meyveler zamanla kurur yada kahverengi 

renk alır (Şekil 27). Bırakılan bu yumurtalardan 5–6 gün içinde çıkan larvalar 

meyvenin embriyo kısmında beslenir. Bu larvaların bir kısmı temmuz-ağustos 

aylarında ergin hale gelir. Zararlı tür yılda 1 döl verir (Anonim, 2011). 

           

Resim 25. Antepfıstığı meyve içkurdu ergini                Resim 26. Larva ve pupası 

  

 

         Resim 27. Antepfıstığı meyve iç kurdunun meyvelerde oluşturduğu zarar 
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Mücadelesi 

Mekanik mücadele 

Antepfıstığı bahçelerinde hasattan sonra, ağaç üzerinde kalan ticari 

değeri olmayan, yere dökülen meyve veya salkımlar mutlaka toplanarak 

bahçeden uzaklaştırılmalıdır. 

Kimyasal mücadele  

İlaçlama zamanı 

Kimyasal mücadeleye karar verebilmek için ağaç üzerinde kalmış veya 

yere dökülmüş bir yıl öncesine ait en az 100 kadar meyve mart-nisan aylarında 

kontrol edilir. Bu meyvelerin en az %10’u zararlı ile bulaşık olduğu takdirde 

kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bu amaçla en az 100 adet kurtlu olduğu 

tahmin edilen meyve tel kafes içerisinde kültüre alınarak mayıs ayından itibaren 

ergin çıkışı haftalık olarak izlenir. İlk ergin çıkışının görülmesinden bir hafta 

sonra ilaçlama yapılır. 

2.7. Antepfıstığı dipkurdu [Capnodis cariosa Pall. (Coleoptera: 

Buprestidae)] 

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli 

Antepfıstığı dipkurdunun erginlerinin kanatları ve pronotumu siyah 

renkte olup gri veya beyaz desenlidir. Erginlerinin boyu 29–39 mm arasında 

değişmekte, dişileri ise erkeklerinden daha büyüktür. 

Zararlının oval şekilli olan yumurtaları 0,5–1 mm eninde ve 1–1,9 mm 

boyundadır. Yumurtadan yeni çıkan larvaların boyu 2,4–3,1 mm; son dönem 

larvaların boyu ise ise 60,2–80,6 mm arasında değişmektedir (Resim 28). 

Pupaları 30,4–39,2 mm boyundadır (Resim 29). 
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                                    Resim 28. Antepfıstığı dip kurdu larvası 

 

Dişiler yumurtalarını tek tek, 5–10’luk veya daha büyük gruplar halinde 

kök boğazına yakın ağaç gövdesindeki çatlaklara, aşı gözlerine, kabuk aralarına 

bırakırlar. Köklerde beslenerek zamanla olgunlaşan larvalar, kök boğazı 

kısmında pupa olur. Ergin çıkışları, temmuz ayında başlar ve bu çıkışlar kasım 

ayının sonuna kadar devam eder. Zararlı kışı korunaklı yerlerde ergin 

döneminde ya da ağaç köklerinde larva halinde geçirir. Kışlayan erginler mayıs 

ayında, o yılın erginleri ise temmuz-ağustos aylarında yumurtalarını uygun 

yerlere bırakır. Esas zararı dip kurdunun larvalar oluşturmaktadır. Larvalar kök 

kabuğunun altında bulunan kambiyum tabakası ile beslenir ve ağacın iletim 

demetlerine ciddi şekilde zarar verir. Bu durum ağaçların zamanla kurumasına 

sebep olur. Erginler ise antepfıstığı ağaçlarında aşı gözlerini ve taze yaprakları 

yiyerek zarar verirler. Ayrıca dişiler yumurtalarını aşı yerlerine bırakırlar. Bu 

yumurtalardan çıkan larvalar antepfıstığının aşı tutmasını engeller (Anonim, 

2011).  
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              Resim 29. Antepfıstığı dipkurdu yumurtası, larvası, pupası ve ergini 

Doğal düşmanları 

Zararlının belirlenen doğal düşmanları; hindi, tavuk, Bataklık serçesi 

(Passer hispaniolensis Temm.), Şehir serçesi (P. domesticus L.) (Aves: 

Ploceidae), Şehir kargası (Corvus monedula L.) (Aves: Corvidae), Melanotus 

sp. (Col.: Elateridae)’dur. 

Mücadelesi 

Kültürel önlemler  

Ağaçların altında zararlının erginlerinin saklanabileceği yüksek boylu ot, 

çalı vs. bulundurulmamalıdır.  Sulama ve gübrelemeye gibi faktörlere dikkat 

edilerek ağaçlar güçlü bulundurulmalıdır. Bahçedeler de sürüm yapılırken 

ağaçların köklerine kesinlikle zarar verilmemeli, taç iz düşümüne 

yaklaşılmamalıdır. 

Mekanik mücadele  

Sabahın erken saatlerinde ve akşam üzeri gövde ve kök boğazında 

bulunan erginler toplanarak yok edilmelidir. Sap dipleri yenilerek dökülen 

yaprakların görüldüğü ağaçlar sarsılarak yere düşen zararlının erginleri toplanıp 

imha edilmelidir. Haziran ayından itibaren zarar görmüş ağaçların kök boğazı 

açılarak bulunan zararlılar yok edilmelidir.  
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Kimyasal mücadele  

İlaçlama zamanı 

Zararlı ile kimyasal mücadeleye karar vermek için ağaçta zarar ve 

zararlının mutlaka saptanması gerekmektedir. Bunun için; ağaçlarda mayısın 

ilk haftasından başlayarak ergin çıkışlarının gözlemlenmesi gerekmektedir. 

Ağaçların altlarında sap dibinden yenmiş taze yaprakların bulunması, aşı 

gözlerinin veya taze sürgünlerin kemirilmiş olması, zararlının varlığını gösterir. 

Böyle ağaçlarda ergin görüldüğünde ya da bu ağaçların kök boğazları açılarak 

incelendiğinde zararlının larvaları görüldüğü takdirde mücadeleye karar 

verilmelidir. 

Kışlayan erginlere karşı kimyasal mücadele, mayıs ayının ortalarında 

henüz dişiler yumurtalarını bırakılmadan yapılmalıdır. Aynı yılın erginlerine 

karşı kimyasal mücadele ise temmuz ayının ikinci haftasından itibaren 20 gün 

aralıklar ile 2 defa yapılmalıdır.   

2.8. Antepfıstığı beyaz kabuklubiti [Suturaspis pistaciae Lind. 

(Hemiptera: Diaspididae)] 

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli 

Antepfıstığı beyaz kabuklu bitinin erginleri 2–2,5 mm boyunda olup 

uzunca bir yapıda ve baş kısmı sivridir (Resim 30). En dışta gevşek dokulu 

beyaz renkli bir tabaka bulunmaktadır. Bu beyaz tabakanın iç kısmında ise 

kabuklubitin kahverengi, saydam ve oldukça sağlam yapılı bir kabuğu 

bulunmaktadır. Bu kabuk kaldırıldığında turuncu renkli ergin kolayca 

görülmektedir. Genç larvaların kabukları üzerinde beyaz tabaka 

bulunmamaktadır. Bu beyaz tabaka zararlının larvalarının ergin dönemine 

geçerken oluşur. Yumurtaları turuncu renkli olup, kışı ağacın sürgünleri 

üzerinde döllenmiş dişi halinde geçirmektedir. 

Erginlerin vücudunda mayıs ayında oluşan yumurtalar, haziran başında 

açılmaya başlar ve açılan yumurtalardan çıkan larvaların bir kısmı yapraklara, 

bir kısmı da sürgünlere yerleşir. Yapraklara yerleşen larvalardan temmuz ayının 
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sonuna doğru yeni erginler meydana gelmektedir. Bu erginlerden ağustos 

ayının ortalarına doğru zararlının ikinci döl larvalarını oluşur. Sürgünler 

üzerindeki bireyler ise kasıma kadar birinci dölünü tamamlar. Zararlı yaz ayları 

boyunca yapraklarda sürgülerde ve meyvelerde bitki özsuyunu emerek zarar 

meydana getirir. Zararlının bitki özsuyu ile beslenmesi sonucu zararlı 

yoğunluğu fazla ise ağaç zayıflar ve sürgünler deforme olur, boyu kısalır, 

meyvelerde ise ciddi kalite kayıpları oluşur. Zararlı yılda 2 döl verir (Anonim, 

2011).  

                       

                                  Resim 30. Antepfıstığı beyaz kabuklu biti 

Doğal düşmanları 

Antepfıstığı beyaz kabuklubitini birçok doğal düşmanı bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları., predator türler Coccinella septempunctata L., Chrysoperla 

carnea Steph., Anthocoris minki Dohrn., Orius horvathi (Reuter) ve parazitoit 

tür olan Encarsia sp. (Hym.:Aphelinidae)’dır. 

Mücadelesi 

Kültürel önlemler 

Antepfıstığı ağaçlarında beyaz kabuklubitin bulaşıklığının az olduğu 

sürgünler kesilip imha edilmelidir. 
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Kimyasal mücadele 

Zararlı ile kimyasal mücadeleye karar verebilmek için zararlının 

yoğunluğu hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Bahçe büyüklüğüne göre her 

10 ağaç üzerinde en az 20 sürgün kontrol edilir ve üzerinde en az 10 ergin 

bulunan sürgünler bulaşık olarak kabul edilir. Yapılacak bu kontrollerde 

bulaşık sürgün sayısı %10 ve daha üzerinde ise ilaçlamaya karar verilmektedir. 

Zararlının kışlayan erginlerine karşı şubat ve mart aylarında yağışsız olan 

günlerde ve tomurcuklar henüz patlamadan 20 gün öncesine kadar kimyasal 

mücadele yapılabilir. 

2.9. Şıralızenk [Idiocerus stali Fieb. (Hemiptera: Cicadellidae)] 

Tanımı, yaşayışı ve zarar şekli 

Zararlının erginlerin boyu 3–4 mm ve sarımsı yeşil renktedir. Baş kısmı 

geniştir ve vücudu üçgen şeklindedir (Resim 31). 

Larvalarının boyu 3,0–3,5 mm arasında değişmekte olup sarı renklidir. 

Yan yan yürüyerek hareket etmeleri en büyük özelliklerinden birisidir.  

Beyaz renkte olan yumurtaları 0,8 mm uzunluğunda ve iğ biçimindedir. 

Zararlı kışı ergin olarak ağaçların gövdelerinde bulunan yarık veya çatlakların 

içerisinde geçirir. Erginler şubattan itibaren ağaçların üzerinde güneşlenirken 

görülebilir ve nisan ayının başlarından itibaren ise tamamen aktif hale geçer.  

                                     

                                             Resim 31. Şıralı zenk ergini 
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Zararlı sürgünlerin henüz patlamamış olan tomurcukları üzerinde 

beslenir. Yumurtalarını nisan ayının ortalarından itibaren yeni oluşmaya 

başlayan sürgünlere, yaprak ve meyve salkım saplarına bırakır. Dişiler 

yumurtalarını dikine olarak, çoğunlukla gruplar halinde doku içine bırakılır. Az 

da olsa tek tek bırakılmış yumurtalara da rastlanabilir. Yumurtaların bırakıldığı 

yerler birkaç gün içinde koyulaşır. Ergin dişilerin yumurtlama süresi ortalama 

35–40 gün kadar sürmektedir (Anonim, 2011). 

Yumurtalar genellikle 8–10 gün içinde açılmaktadır. Larvalar toplam 5 

gömlek değiştirir ve ortalama 45 günde ergin olurlar. Zararlının ilk erginleri 

haziran ayının ilk haftasından itibaren görülmeye başlar ve yılda 1 döl verir. 

Erginler ve larvalar, ağaçların taze sürgün, meyve ve yaprak sapları ile 

meyvelerde emgi yaparak beslenir. Zararlının çıkardığı tatlımsı salgı yaprakları 

kaplayarak gözenekleri kapatır ve özümlemeyi engeller. Bu tatlımsı madde 

üzerinde (fumajin) mantarlar zamanla çoğalır. Zararlının bitkinin özsuyunu 

emerek beslenmesinden dolayı da ağaçlarda durgunluk ve zayıflık gözlemlenir.  

Mücadelesi 

Kimyasal mücadele 

Şıralı zenk zararlısına karşı kış veya yaz ilaçlaması olmak üzere iki farklı 

dönemde kimyasal mücadele yapılır. Kış aylarında yapılacak kimyasal 

mücadelede zararlının erginleri hedef alınır. Erginlere karşı yapılacak 

mücadele; şubat-mart aylarının güneşli günlerinde zararlının erginlerinin 

güneşlenmek için sürgünler üzerinde bulunduğu ve hava sıcaklıklarının 

5◦C’nin üzerinde olduğu ve gözlerin patlamasından yaklaşık 20 gün önce 

yapılmalıdır. Yaz ilaçlaması için ise bahçe büyüklüğüne göre en az 10 ağaçta 

100 meyve salkımı kontrol edilmelidir. Yapılacak bu kontrollerden sonra 

meyve salkımı başına 25 yumurta izi saptandığında ilaçlama yapılmasına karar 

verilir. Yumurtaların %50 oranında açıldığı dönemde kimyasal mücadele 

yapılır. 
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GİRİŞ 

Türkiye, İran ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile birlikte 

dünya antepfıstığı üretiminin %90’dan fazlasını gerçekleştirmektedir. 

Antepfıstığı yetiştiriciliği bu önemli ülkeler arasında farklılık 

göstermektedir. İran ve ABD’de ağırlıklı olarak ‘yuvarlak grubu (round-

shaped)’ çeşitlerle üretim yapılırken, ülkemizde üretim genel olarak 

‘uzun grubu (long-shaped)’ çeşitlerle üretim gerçekleştirilmektedir. İran 

ve ABD’de antepfıstığı bahçelerinde sulama yapılırken, Türkiye’de ve 

diğer Akdeniz ülkelerinde (İtalya, Yunanistan vd.) kuru şartlarda üretim 

yapılmaktadır. Ancak, ülkemizde de son yıllarda antepfıstığında sulanan 

bahçe sayılarında artış gözlenmektedir.  Yetiştiricilik koşullarında 

ülkelere göre gözlenen bu farklılık, antepfıstığı hastalıkları açısından da 

farklılıkları beraberinde getirmektedir.  

Dünya genelinde son yıllarda antepfıstığı alanlarında geriye doğru 

kurumalarla (dieback) sonuçlanan fungal hastalıklarda artış 

gözlenmektedir. Belirlenen birçok etmenin belirtileri hastalıklara göre 

karakterize edilmemiştir. Dolayısıyla simptomatolojik olarak hastalık 

tanısı pek mümkün görünmemektedir. Benzer şekilde son yıllarda 

gelişen tanılama teknikleri ile bazı önemli virüs hastalıklarında da 

tespitler artmaktadır. Yaşanılan bu gelişmeler antepfıstığı bahçelerinde 

sanitasyon önlemlerinin ve sağlıklı üretim materyalleri ile yetiştiricilik 

yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.    

Antepfıstığında şimdiye kadar belirlenen hastalıklar etmen 

farklılıklarına göre gruplandırılarak verilmeye çalışılmıştır.  

 

 



ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) | 202 

 

1. FUNGAL HASTALIKLAR  

1.1. Antepfıstığında Karazenk (Pseudocercospora pistacina 

(All.) Cr., Quad.&Sarp.) 

Hastalık ülkemiz açısından şu ana kadar en önemli hastalık olarak 

bilinmekte ve antepfıstığında entegre mücadele açısından ana hastalık 

etmeni olarak kabul edilmektedir.  

Tarihsel açıdan hastalığın tanımlanması ve Türkiye’den bildirilen 

literatür kayıtlarına bakıldığında etmen fungus yıllar içerisinde Septoria 

pistacina, S. pistaciarum ve S. pistaciae olarak adlandırılmış olmasına 

rağmen Crous ve ark., (2013) tarafından yapılan detaylı taksonomik 

çalışmalar ile hastalık etmeni net olarak ortaya konulmuştur. Ülkemizde 

Karazenk hastalığına neden olan fungusun Septoria cinsine ait 

olamayacağı, karakteristik olarak en yakın fungal grup olan 

Pseudocercospora cinsi içerisinde yer alması gerektiği belirtilmiş ve 

fungus tür adı Pseudocercospora pistacina olarak yeniden 

adlandırılmıştır.  

Hastalık ilk olarak 1901 yılında Allescher tarafından Septoria 

pistacina olarak isimlendirilmiş, 1934 yılında Caracciolo tarafından 

Septoria pistaciarum yeni bir tür olarak belirtilmiş ve 1956 yılında 

Chitzanidis tarafından iki etmen türün birbirinden farklılığı ortaya 

konulmuştur. Ülkemizde hastalık ilk kez 1952 yılında Bremer tarafından 

Aydın, İzmir, Ankara ve Gaziantep’te rapor edilmiştir (Alkan, 1953). 

Karazenk hastalığı hem yaprak ve hem de meyvelerde lekeler 

oluşturur. Yapraklar üzerinden fungusun erken dönemde spor yatakları 

direk olarak gözlenir, ilerleyen vejetasyon dönemlerinde artan 

enfeksiyonlara bağlı olarak yaprakta köşeli, yaprak damarları ile 

sınırlandırılmış nekroze dokular oluşur (Şekil 1). Temmuz sonundan 
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itibaren lekeler tüm yaprağı kaplayarak yaprakların erken dökülmesine 

neden olur. 

 

 

Şekil 1. Karazenk hastalığının yapraklarda oluşturduğu lekeler 

(Kaynak: Sarpkaya, 2014) 

Etmen fungusun mikroskobik yapısına bakıldığında konidilerinin 

tek bölmeli olduğu, eğik ve iki ucunun da küt bir yapıda olduğu görülür 

(Şekil 2). Fungusun spor yatakları olan piknidiumlar yaprakta epidermis 

dokusuna yarı yarıya gömülmüş bir haldedir ve şekilsel olarak yuvarlak 

yada üstten hafif basık haldedir (Şekil 3).  

 

 

Şekil 2. P. pistacina konidilerinin (pikniosporlarının) yapısı (a: Işık mikroskobu 10x, 

b: Elektron mikroskobu)   
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Şekil 3. P. pistacina’nın piknidiumları (a: Işık mikroskobu 10x b: Elektron 

mikroskobu) 

Etmen biyolojisi ile ilgili yapılan çalışmalarda fungusun kışı yere 

dökülen yapraklar üzerinde pikniospor olarak geçirmekte ve ilkbaharda 

ilk enfeksiyonların bu sporlar sayesinden gerçekleştirmektedir. Şimdiye 

kadar fungusun eşeysel dönemine rastlanılmamıştır.  

Hastalığın oluşmasında yağışlar oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Antepfıstığında yaprakların oluşmaya başladığı Nisan ayından itibaren, 

ilk enfeksiyonların oluşabilmesi için 24 0C’de en az 6 saat yaprak 

ıslaklığı gerekmektedir. Diğer taraftan artan yağış miktarına bağlı olarak, 

örneğin 12 saat yaprak ıslaklığında tüm sıcaklıklarda enfeksiyon 

oluşabilmektedir. Hastalığın inkübasyon periyodu 15-22 gün olup, 

oldukça uzundur.   

Hastalık sadece P. vera’da yani kültürü yapılan antepfıstığı 

çeşitlerinde görülmektedir. Diğer Pistacia türlerinde (P. atlantica, P. 

khinjuk, P. terebinthus) hastalığa rastlanılmamıştır. Ancak, P. vera kanı 

taşıyan bazı yabani türlerde hastalık görülebilmektedir. Antepfıstığı 

çeşitleri bakımından Uzun ve Kırmızı çeşitleri hastalığa oldukça hassas, 

yuvarlak grubu çeşitlerin (Siirt gibi) hastalığa daha az hassas oldukları 

belirlenmiştir. Diğer taraftan erkek çeşitlerden Atlı ve Uygur hastalığa 

dişi çeşitlerden daha toleranslı olduğu, ancak Kaşka erkeğinin hastalığa 

hassas olduğu gözlemlenmiştir.     
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Mücadele: Hastalığın kültürel mücadelesinde yaprakların toprağa 

derin sürülmesi veya toplanması, hastalık kontrolü açısından yetersiz 

olduğu görülmüştür.  

En etkin mücadele yöntemi kimyasal mücadele olarak 

belirlenmiştir. Ancak kimyasal mücadelenin başarısını etkileyen 

faktörler bulunmaktadır. Öncelikle hastalığın inkübasyon periyodunun 

uzun olduğu dikkate alınarak, en etkin mücadele zamanı fungusun 

yaprağa penetrasyonundan önce koruyucu ilaçlamadan elde 

edilmektedir.  

Bitki fenolojisine göre uygulamaların antepfıstığı meyvelerinin 

nohut iriliğine geldiği ve yaprakların tam olarak açtığı dönemde 

kimyasal mücadele yapılmalıdır.  

Sistemik etkili kimyasallarda ise ilk simptomlar görülmeye 

başladığı döneme kadar etki oldukça yüksek ve hastalığı kontrol altına 

alabilmektedir. Mücadele döneminde yağmurlar var ise aceleci 

davranmamalı, ilaçlama sonrası 2 gün yağmursuz olmalı, aksi halde 

uygulamalar tekrarlanmalıdır.  

Sonbaharda yapılacak uygulamaların hiçbir etkisi yoktur. 

Mücadelede uygulama ekipmanlarının kalibrasyonu oldukça önemlidir.  

Hastalık kontrolünde kullanılabilecek bitki koruma ürünlerine 

aşağıda verilen linkten ulaşılabilir: 

https://bku.tarimorman.gov.tr/Arama/Index 
 

 

Şekil 4. Antepfıstığı bahçelerinde Karazenk hastalığı zararı 

(Kaynak: Sarpkaya, 2014) 
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1.2. Septorya Yaprak Lekesi Hastalığı (Septoria pistaciarum 

Carac.): 

S. pistaciarum, antepfıstığında yaprak lekesine neden olan önemli 

funguslardan biridir. Yıllarca benzer fungusların isimlendirilmesinde 

yaşanılan karışıklıklardan sonra yaprak lekesine neden olan fungal 

etmenler net olarak birbirinden ayrılmıştır.  

S. pistaciarum ilk kez 1934 yılında Caracciolo tarafından İtalya’da 

Sicilya adasında üretimi yapılan antepfıstığı ağaçlarından rapor 

edilmiştir. 1956 yılında Chitzanidis fungusun biyolojisi üzerinde yaptığı 

çalışmalardan sonra, eşeyli dönemi Mycosphaerella pistaciarum, eşeysiz 

dönemi ise Septoria pistaciarum olarak adlandırılmıştır. Hastalık 

ülkemizden başka, İran, ABD, Yunanistan, Hindistan, İspanya gibi 

ülkelerden de rapor edilmiştir.  

Hastalık lekeleri tipik olarak yaprak damarlarıyla sınırlandırılmış 

köşeli nekroze olmuş 1-2 mm’lik kahverengi lekeler oluşturur (Şekil 5). 

Spor yatakları (picnidia) nekroze olmuş bu lekeler üzerinde bulunur 

(Şekil 6). Mikroskobik olarak ise fungusun konidileri (sporları), 

antepfıstığında bulunan diğer tüm Septoria benzeri funguslardan daha 

büyüktür. Fungus konidisi 1-3 bölmeli, düz yada eğik, uç kısmı küt 

şekilli (subobtuse), bazal kısım ise kesik şekilli (truncate) yapıdadır 

(Şekil 7). 

 

Şekil 5. S.pistaciarum’un farklı konukçularda oluşturduğu simptomlar (a) Pistacia 

vera (b) P. atlantica (c) P. terebinthus 
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Şekil 6. S.pistaciarum spor yatakları (picnidia) 

 

Şekil 7. S. pistaciarum’un mikroskop altında konidileri (40x) 

Etmen enfeksiyonları, bölgelere göre genellikle nisan-mayıs aylarında 

gerçekleşmekte, ilk belirtiler ise mayıs sonu ve haziran başı gibi görülmektedir. 

Hastalığın oluşmasında ilkbahar yağışları oldukça etkili olup, haziran ayında 

devam eden yağışlar sonrası hastalık enfeksiyonları artmaktadır. Şiddetli 

enfeksiyonlar sonrasında ise temmuz ortasından itibaren ağaçlarda yaprak 

dökümü başlamaktadır.  

Etmen fungusun yapraklarda oluşturduğu lekeler bitkinin fotosentez 

yapmasını engellemekte, yapraklar erken dökülebilmekte ve bunun sonucunda 

meyveler içlerinin tam olarak dolduramamakta yada gelecek yılın meyve 

gözlerinin beslenmesi engellenmekte ve meyve gözleri dökülebilmektedir.   

Hastalık antepfıstığı (P. vera) yanı sıra yabani türlerden Atlantik sakızı 

(P. atlantica) ve Melengiçte de (P. terebinthus) gözlenmektedir. Antepfıstığı 

çeşitleri arasında ise hastalık duyarlılıkları bilinmemesine karşın yuvarlak 

meyve grubu antepfıstığı çeşitlerinde şimdiye kadar karşılaşılmamıştır. 

Mücadelesi: Hastalık, ilkbahar yağışlarının yüksek olduğu nemli 

yerlerde daha fazla sorun oluşturduğu için, böyle bölgelerde antepfıstığı 



ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) | 208 

 

üretiminde dikkatli olunmalıdır. Hastalık biyolojisi detaylı olarak çalışılmadığı 

için kimyasal mücadelesinde etkili bitki koruma ürünleri bilinmemektedir.   

1.3. Antepfıstığında Meyve Kararmaları (Alternaria alternata 

(Fr.) Keissle)  

Antepfıstığı meyvelerinde oluşturduğu lekelerle verim ve kalite kaybına 

neden olan hastalıklardan birisi Alternaria alternata’nın neden olduğu meyve 

kararmalarıdır. Hastalık ülkemizden başka İran ve ABD’de yaygın olarak 

görülmektedir. İran’da ise hastalık kalsiyum noksanlığı olarak 

nitelendirilmekte ve ikincil dönem enfeksiyonları ise ‘güneş yanığı’ olarak 

isimlendirilmektedir. Ancak ülkemizde antepfıstığı meyvelerinde güneş 

nedeniyle yanıklık yada meyve lekelerinin olmadığı belirlenmiştir. 

Hastalığa neden olan fungusun sporları açık yeşilden siyaha kadar 

değişen renklerde karakteristik el bombası şeklindeki konidileri ile 

tanımlanırlar ve bunlara dictyospor denilir. Sporlar tipik olarak enine çapraz 

bölmeleri ve çıkıntı yapmış uçlarıyla tanımlanırlar. Antepfıstığında meyve 

kararmalarına neden olan A. alternata sporlarının büyüklükleri 12,37-51,99 

mm boy ile 4,95-10,82 mm enindedir (Şekil 8). 

 

 

Şekil 8. A. alternata’nın karakteristik konidileri (dictyospor) 
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Hastalık enfeksiyonları iki dönem halinde gerçekleşir. A. alternata, kışı 

miselyum yada konidiospor halinde ağaçların kabuk altlarında geçirir. Birinci 

dönem enfeksiyonlar, ilkbaharda çiçeklenme sonrası oluşan meyve 

perikarpinde gerçekleşir. Genellikle yağışa bağlı olarak hastalık şiddeti 

artabilir, ancak yağmur enfeksiyon için zorunlu değildir. Etmen fungus fırsatçı 

olduğundan vejetasyon döneminde meyvenin yüksek nem içeriğinden dolayı 

mutlak yağmura ihtiyaç duymadan da enfeksiyon gerçekleştirebilirler. İlk 

enfeksiyonların erken dönemde gerçekleşmesi durumunda tüm meyve enfekte 

olarak kuruyup dökülür. Meyve büyüklüğüne göre oluşan enfeksiyonlarda ise 

karakteristik belirtiler gözlenir. Meyve lekeleri genelde siyah yada koyu bir 

çizgi ile çevrelenir (Şekil 9).  

 

Şekil 9. Antepfıstığında meyve kararmaları 

Hastalık ikinci dönem enfeksiyonlarını Ağustos-Eylül oluşturmaktadır. 

Bu dönemde meyvelerde perikarpta 5-12 mm uzunluk ve 3-7 mm eninde 

lezyonlar oluşur ve bu lezyonlardan zamk akıntıları meydana gelir (Şekil 10). 

Hasada doğru salkım sapı dokusunda meydana gelen enfeksyionlarda, A. 

alternata miselyumları ile iç meyveye (endokarp) ulaşmakta ve bu 
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enfeksiyonlar nedeniyle meyvede acımtrak tat oluşumuna neden olabilmektedir 

(ZMTT,2022).  

 

Şekil 10. A. alternata’nın ikincil dönem enfeksiyonları 

Antepfıstığında meyve kararmaları nedeniyle oluşan lekeler işleme 

aşamasında önemli kalite kayıplarına ve işleme aşamasında sorunlara neden 

olmaktadır (Şekil 11).  

 
Şekil 11. A. alternata nedeniyle işleme aşamasında yaşanılan kalite kayıpları 

Ülkemizde yetişen Pistacia türlerinin tamamı, hastalığın 

konukçusu durumundadır ve melengiç, Atlantik sakızı, buttum 

meyvelerinde lekeler oluşturmaktadır. Hastalık ABD’de yapraklarda ve 
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meyvelerde enfeksiyonlar gerçekleştirirken, Türkiye ve İran’da yaprak 

enfeksiyonları görülmemektedir (çok nadir).   

 Mücadele: ABD’de mini spring sulama sisteminin hastalığı 

arttırdığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla yüzey veya yüzey altı damlama 

sistemleri ile sulama yapılması tavsiye edilebilir.  

Hastalığın kontrolünde kimyasal mücadele oldukça önemlidir. 

İlaçlamalar mevsim şartlarına göre döllenme sonrası perikarp oluşumu 

tamamlandıktan sonra başlanmalıdır. Dönemin yağışlı geçmesi 

durumunda kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre 

ilaçlamalara devam edilmelidir.   

Hastalık kontrolünde kullanılabilecek bitki koruma ürünlerine 

aşağıda verilen linkten ulaşılabilir: 

https://bku.tarimorman.gov.tr/Arama/Index 

1.4. Antepfıstığında Salkım ve Sürgün Yanıklığı 

(Botryosphaeria dothidea):   

Hastalık ABD’de antepfıstığı alanlarında ana hastalık etmeni 

durumundadır. Etmen ülkemizde de tespit edilmiş, en yaygın olarak 

Mersin bölgesinde bulunduğu, yoğun üretimin yapıldığı Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde hastalığın çok nadir olduğu tespit edilmiştir (Toker-

Demiray ve Akçalı, 2020).   

Etmen fungus birçok bitkide farklı şekillerde hastalık 

oluşturmaktadır. Antepfıstığında ilkbaharda dormansinin sona ermesiyle 

oluşan sürgün ve meyve sapında ilk enfeksiyonlar görülür. Sürgün 

gözlerinin enfekteli olması durumunda ya o gözlerde hiç sürgün oluşmaz 

yada sürdükten sonra hemen ölür (Şekil 12). Asıl enfeksiyonlar 

sürgünlerde gerçekleşir ve sürgünlerde oluşan yapraklar mayıs ortasında 
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kurur. Meyvelerde oluşan lekeler iğne ucu şeklinde siyahtır ve yaz 

ortalarında görülmeye başlar. Ülkemizde hastalık enfeksiyonları yaygın 

olarak salkım saplarında görülmüştür.  

 

 

Şekil 12. B. dothidea’nın (a) sürgün gözü (b) salkım sapı (c) sürgünlerde enfeksiyonu  

Mücadele: Hastalığın yayılmasında en önemli faktör mini-spring 

ve salma sulama sistemidir. Dolayısıyla bahçelerde sulamanın kontrolü 

oldukça önemlidir. Hastalıkla bulaşık sürgünlerin budama sonrası 

temizlenmesi gerekir. Yüksek oranda potasyumlu gübre kullanımı yada 

kalsiyum nitratın yeşil aksam ilaçlaması şeklinde kullanılması hastalık 

şiddetini düşürdüğü belirtilmiştir. Kimyasal mücadele amacıyla ABD’de 

birçok ruhsatlı fungusit bulunmaktadır. Bunlar içerisinde bakırlı 

preparatlar etkisiz, Strobilurin grubu fungusitler hastalık kontrolünde 

oldukça etkili bulunmuştur.  

1.5.Antepfıstığında Havai Kökenli Diğer Fungal Etmenler:  

Antepfıstığında Pas Hastalığı (Uromyces (=Pileolaria) 

terebenthi): Hastalık tüm Pistacia türlerinde görülebilmektedir. Yaprak 

üzerinde kahverengiden siyaha kadar değişen renklerde lekeler meydana 

getirir (Şekil 13). Yaprakların her iki yüzü ve yaprak sapları tamamen 

lekelerle kaplanır. Bu şekilde yaprakların kurumasına neden olur. 
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Hastalık autoaecious’tur. Yeni enfeksiyonlar ürediosporlarla meydana 

gelir. Hastalık daha çok nemli alanlarda yetişen antepfıstıklarında 

görülür. Hastalık daha çok nemli alanlarda yetişen antepfıstıklarında 

görülür.     

 

Şekil 13. Pileolaria terebinthi’nin (a) antepfıstığı yaprağında (b) melengiç yaprağında 

oluşturduğu lekeler ve (c) teliosporları 

Antepfıstığında Külleme (Phyllactinia guttata): Hastalığın 

primer enfeksiyonu ilkbaharda konidiosporlar ve ascosporlarla 

olmaktadır. Enfeksiyonlar daha çok stomalardan meydana gelir. Haziran 

ayı sonundan itibaren yaprakların alt yüzeyinde çok nadir üst yüzeyinde 

grimsi beyaz külleme lekeleri görülmeye başlar. Fungusun 

kleistotheciumları geç sonbahar döneminde yaprağın alt yüzeyinde 

rahatlıkla görülebilir (Şekil 14). 

 

Şekil 14. Antepfıstığında külleme hastalığı belirtileri 
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Stigmatomycosis: Antepfıstığında vejetasyon döneminde iç 

meyvede dokunun yumuşaması ve kötü kokması ile karakterize edilen 

bir durumdur. Bu şekilde zarar görmüş meyveler büyümez ve iç meyve 

avuç içinde jöle şeklinde eriyebilir (Şekil 15). Buna neden olarak 

Pentatomidae ve Coreidae familyasından bazı hemipter böceklerin 

yaptıkları zarar sonrasında oluştuğu belirtilmiştir.  

 

Şekil 15. Antepfıstığı meyvelerinde stigmatomycosis 

(Kaynak: https://www2.ipm.ucanr.edu/PMG/N/D-PI-NCOR-FR.003.html) 

1.6. Antepfıstığında Toprak Kökenli Patojenler ve Odun 

Patojenleri:  

Antepfıstığında gelişme geriliği, sararma, solgunluk, dal 

kurumaları, zamklanma, geriye ölüm (dieback) gibi belirtilerle seyreden 

birçok hastalık rapor edilmiştir. Bu hastalıkların bir kısmı toprak kökenli 

patojenler (soil-borne disease), bir diğer kısmı ise odun patojenleri 

(wood decay fungi) tarafından neden olunmaktadır.  

Kök hastalıklarının oluşmasında yada odun patojenlerinin hastalık 

oluşturmasında etkili olan faktörlerin iyi anlaşılması ve yorumlanması 

gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi dünyada antepfıstığı üretimi 
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yapılan ülkelerde standart anaç kullanımı sınırlıdır. ABD’de UCB1 anacı 

ve İran’da son yıllarda geliştirilen ‘Arouta’ anacı dışında, tohum anaçları 

ile üretim yapılmaktadır. Anaç standardının bulunmaması nedeniyle 

farklı ülkelerden birçok hastalık etmeni rapor edilmiştir. Antepfıstığının 

açık tozlanması ve yüksek heterozigoti özelliğinden dolayı farklı fungal 

patojenlere karşı tepkileri de farklı olabilmektedir.  

Antepfıstığı bahçelerinde aşılama, budama, toprak işleme, sulama 

gibi kültürel işlemlerin de bitkinin hastalığa karşı direncini düşüren 

nedenler olduğu açıktır. Aşırı sulama yada sulamada suyun gövdeye 

temas etmesi gibi uygun olmayan işlemler ile aşırı yağışlarda fazla suyun 

bahçeden drene edilmemesi, antepfıstığının toprak kökenli 

hastalıklardan daha fazla etkilenmesine neden olmaktadır.  

Aşı ve budama gibi yara faktörleri, bitkinin stres yaşamasına neden 

olmaktadır. Üretim amacıyla açılan dikim çukurlarında bitkinin 

tekniğine uygun dikilmemesi bitkilerin hastalıklara duyarlılıklarını 

arttırmaktadır. Yabancı ot kontrolü amacıyla bitki gövdesine yakın ve 

derin sürüm yapılarak antepfıstığı köklerine zarar verilmesi hastalık 

etmenlerinin yanı sıra zararlı böcekler içinde giriş kapısı 

oluşturmaktadır.  

Son yıllarda antepfıstığında rapor edilen toprak kökenli patojenler 

ile odun patojeni fungal etmenler aşağıda liste halinde verilmiştir.  
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Tablo 1. Antepfıstığında tespit edilmiş toprak kökenli hastalıklar ve odun patojenleri   

Hastalık 

Adı 

Hastalık Etmen(ler)i Temel Hastalık 

Belirtileri 

Hastalığın 

Görülme 

Zamanı ve 

Dönemi 

Hastalık 

Kontrolü 

Verticillium 

Solgunluğu 

Verticillium dahliae Gelişme geriliği, 

dallarda ani 

kurumalar 

İlkbahar ve 

erken yaz  

Bitkinin tüm 

dönemlerinde 

Dayanıklı anaç 

kullanımı 

Phytophthora 

Kök 

Çürüklüğü 

Birçok Phytophthora 

türü 

Bitkide gelişme 

geriliği, erken 
yaşlanma, ana 

gövdede 

zamklanma ve 

ani ağaç ölümleri 

Tüm gelişme 

dönemi 

Sulamanın 

yönetimi  

Fusarium 

Solgunluğu  

Birçok Fusarium türü Bitkilerde 

solgunluk ve ani 

kurumalar 

Belirtiler yaz 

döneminde 
şiddetli bir 

şekilde görülür 

Dayanıklı anaç 

kullanımı, 
Dikim, aşılama, 

toprak 

işlemenin 

tekniğine 
uygun 

yapılması 

Geriye doğru 

ölüm, 

Kanser, 
sürgün 

yanıklığı ve 

Kök 

çürüklüğü 

- Neoscytalidium 

dimidiatum 

- N. novaehollandiae 
- Liberomyces 

pistaciae 

- Diaporthe ambigua 

- Diaporthe 
neotheicola 

- Lasiodiplodia 

pseudotheobromae 

- Neofusicoccum spp. 
- Phaeoacremonium 

spp. 

- Colletotrichum karstii 

- Cytospora spp.  
- Didymella glomerata  

- Schizophyllum 

commune 

Yaprak ve 

Sürgün yanıklığı, 

Kabuk çatlakları,  
Gövde kanseri,  

Dalların 

kuruması 

Tüm gelişme 

dönemi 

- 

Genç sürgün 

yanıklığı 

- Cytospora pistaciae,  

- Eutypa lata  

 

Genç sürgün ve 

dallarda yanıklık 

ve kurumalar 

Tüm gelişme 

döneminde 

- 
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Mücadele: Yukarıda belirtilen kültürel uygulamaların yönetimi, 

hastalık kontrolü açısından çok önemlidir. Toprak kökenli patojenlere 

karşı dayanıklı anaç geliştirilmesi, bu hastalıklarla mücadele açısından 

en önemli faktörlerden biridir. Dayanıklı anaç geliştirilmesi ya da 

mevcut anaçların hastalıklara dayanıklılıkların belirlenmesi en önemli 

kısıtlayıcı faktör, toprak kökenli patojenlerin çok sayıda olmasıdır.   

Antepfıstığında toprak kökenli funguslar ile odun patojenlerine 

karşı geliştirilmiş herhangi bir kimyasal bulunmamakla birlikte bazı bitki 

besleme uygulamalarıyla hastalık etkisi hafifletilebilir ancak hiçbir 

zaman kesin çözüm olmaz.  

2. BAKTERİYEL HASTALIKLAR 

Bakteriyel Kurumalar (Xanthomonas translucens): Hastalık 

şimdiye kadar sadece Avustralya’da bulunan antepfıstığı alanlarından 

bildirilmiş, dünyada başka herhangi bir ülkede hastalık varlığı ile ilgili 

kayıt bulunmamaktadır.  

Facelli ve ark., 2009’a göre hastalığın en önemli belirtisi 

antepfıstığı ağaçlarında gelişme geriliği ve gövdelerinde gözlenen aşırı 

bakteriyel eksudat salınımı ile karakterize edilmiştir (Şekil. 16). Bu 

şekilde belirti gösteren ağaçların gövde enine kesitlerinde ksilem 

dokusunda lekeler ve gövde odun dokusunda lezyonlar gözlenmektedir. 

Ancak etmen bakteri iç kabuk ve korteks dokusunda değil, diri odun 

(sapwood) dokusunda lokalize olmaktadır (Şekil 17). Bakterinin 

karakteristiği çubuk şeklinde (rod-shaped) olup 0,4 x 1,5 µm 

boyutlarındadır.  
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Şekil 16. Xanthomonas translucens nedeniyle gövdelerde oluşan eksudat akıntıları ve 

sakızlanmalar 

(Kaynak: Facelli ve ark., 2005) 

 

 

Şekil 17. Antepfıstığı gövde enine kesitinde X. translucens nedeniyle oluşan 

bakteriyel lekeler 

(Kaynak: Nari Williams. Facelli ve ark., 2009) 

Mücadelesi: Hastalığın mücadelesi ile ilgili herhangi bir bilgi 

mevcut değildir.  



219 | ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) 

 

Antepfıstığı Çalımsı Tepe Hastalığı (Pistachio Bushy Top 

Syndrome): Hastalık sadece UCB1 (Pistacia atlantica × P. integerrima) 

anaçlarında tespit edilmiştir. Doku kültüründe mikroçoğaltımla elde 

edilen UCB1 anaçlarda gelişme geriliği, gövdelerinde galler, boğum 

aralarının daralması, sürgün gözlerinde şişkinlikler ve en önemlisi 

bitkinin üst kısmında yer alan yapraklarda çalımsı ve demet haline 

gelmiş belirtilerle karakterize edilmektedir (Şekil 18) 

Etmen organizma gram pozitif bir bakteri olan Rhodococcus 

(=Corynebacterium) fascians olarak rapor edilmiştir.  

 

Şekil 18. UCB1’de hastalık görüntüsü 

(Kaynak: https://www.growingproduce.com/nuts/growers-claim-pistachio-trees-

diseased-nursery-maintains-problem-is-a-genetic-disorder) 

 

3. VİRÜS VE VİRÜS BENZERİ HASTALIKLAR  

3.1.Antepfıstığında Viral Hastalıklar:  

Antepfıstığında virüs hastalıkları, son yıllara kadar çok fazla ele 

alınmamış ve dolayısıyla eski Sovyetler Birliği döneminde bildirilen 

‘Rozetleşme’ hastalığı (Kreutzberg, 1940) dışında herhangi bir kayıt 

bulunmamaktadır.  



ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) | 220 

 

Buzkan ve ark., (2019) tarafından yapılan çalışmalarda 

Türkiye’de yeni bir Emavirus hastalığının varlığı bildirilmiş ve etmen 

Pistacia Virus B (PiVB) olarak adlandırılmıştır.  

ABD’de Ulusal Gen Kaynakları üzerinde yapılan HTS (High-

Throughput Sequencing) ile yapılan virüs tarama çalışmalarında 

Pistachio ampelovirus A (PAVA) belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmalarda belirlenen virüs hastalıklarının varlığı ile 

antepfıstığında oluşturduğu hastalığa özgü belirtilerle ilgili 

karakterizasyon eşleştirmeleri bulunmaktadır. 

3.2.Antepfıstığında Viroid Hastalıkları: 

Antepfıstığında şimdiye kadar belirlenmiş en yaygın viroid etmen 

Hop Stunt Viroid (HSVd) olarak belirlenmiştir.  Hastalık antepfıstığının 

yanı sıra turunçgiller, armut, badem, kayısı, incir, kiraz, erik ve asma gibi 

birçok odunsu bitkide hastalık oluşturduğu bildirilmiştir.  

HSVd, ilk olarak Tunus, sonrasında Türkiye ve İran’da 

antepfıstığında varlığı bildirilmiştir (Elleuch ve ark., 2013; Balsak ve 

Buzkan, 2017; Maddahian ve ark., 2019) 

Pospiviroidae familyasına bağlı Hostuviroid cinsi içerisinde yer 

alan HSVd, 295-303 nükletoide sahiptir (Balsak ve Buzkan, 2021).   

HSVd’in belirlenmiş 3 temel grup (Plum type, Hop type, Citrus 

type) ve 2 ikincil grup (Plum-Citrus, Plum-Hop/Cit3), olmak üzere 

toplam 5 grubu bulunmaktadır.  

Antepfıstığında bir diğer önemli virod etmeni ise yine 

Pospiviroidae familyasına bağlı Cocadviroid cinsi, Citrus bark cracking 

viroid-pistachio (CBCVd-Pis)’dur.  

Yukarıda belirtilen hastalıkların antepfıstığı ve diğer Pistacia 

türlerinde belirtileri şimdiye kadar henüz karakterize edilmemiştir.  
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3.3.Antepfıstığında Fitoplazma Hastalıkları:  

Antepfıstığında fitoplazmaların neden olduğu şimdiye kadar 2 

etmen tespit edilmiştir:  

3.3.1. Antepfıstığı Cadı Süpürgesi Hastalığı:  

 Hastalık Türkiye’de şimdiye kadar tespit edilmemiş olup, İran’da 

antepfıstığı ağaçlarında belirlenmiştir.  

Hastalık moleküler olarak tespit edilmiş olup, belirtileri biyolojik 

indeksleme çalışmaları ile ilişkilendirilmiştir. Hastalıkla bulaşık 

sürgünlerde bulunan yapraklar uç kısımdan itibaren küçülmekte, 

rozetleşme belirtileri ile birlikte tipik ‘Cadı Süpürgesi’ belirtileri 

göstermektedir  (Şekil 19) (Ghayeb-Zamharir ve Mirabolfathi, 2011).  

 

Şekil 19. Antepfıstığında Cadı Süpürgesi Hastalığı (a) hastalıklı sürgün ve yapraklar 

(b) sağlıklı sürgün 

(Kaynak: Ghayeb-Zamharir ve Mirabolfathi, 2011) 
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3.3.2. Antepfıstığında Fitoplazma Yaprak Yanıklığı 

Hastalığı (Candidatus Phytoplasma Solani): Hastalık dünyada ilk 

olarak İran’da 2016 yılında, Türkiye’de ise ilk olarak 2018 yılında 

moleküler yöntemlerle tespit edilmiştir.  

Ghayeb Zamharir (2018)’e göre hastalık nedeniyle antepfıstığı 

ağaçlarında ilk belirtiler bahar aylarında yapraklarda sararma ile 

başlamakta, infekteli ağaçların sürgün uçlarındaki yapraklar küçük 

kalmakta ve rozetleşme belirtileri şeklinde görülmektedir (Şekil 20). 

İlerleyen vejetasyon döneminde hastalıklı ağaçların yapraklarında 

kahverengileşme görülmekte ve bu belirtiler sonrasında daha da 

belirginleşmektedir.  

 

 

Şekil 20. Hastalık nedeniyle antepfıstığı yapraklarında görülen belirtiler 

 

Belirtiler ağacın kısmi olarak bazı dallarında görülebildiği gibi 

Güldür ve ark. (2018)’nın belirttiği şekilde ağacın tamamında da 

görülebilmektedir (Şekil 21). Hastalığın önemli bir diğer ayırt edici 



223 | ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) 

 

belirtisi ise kahverengileşen yaprakların vejetasyon döneminde 

dökülmemesi ve ağaç üzerinde kalmasıdır.   

 

Şekil 21. Hastalığın başlangıç (a) ve ilerlemiş simptomları (b). 

Mücadelesi: Hastalığın mücadelesinde kullanılacak herhangi bir 

kimyasal bulunmamasına karşın Demir içeren (bunlar içerisinde Fe-

EDDHA ve Fe-EDTA) bitki besleme ürünlerinin her yıl düzenli olarak 

kullanımı, hastalık belirtilerini ortadan kaldırabilmektedir. Demir içeren 

bitki besin elementleri ağaç taç izdüşümünde çepeçevre band şeklinde 

açılacak 15-25 cm derinliğinde çukurlara verilip üzeri kapatılmalıdır. 

Uygulama Şubat-Mart ayında yapılmalı, diğer zamanlarda uygulanacak 

ise mutlaka su verilip kapatılmalıdır.  
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GİRİŞ 

Pistacia, kaju, mango, zehirli sarmaşık, zehirli meşe, biber ağacı ve 

sumak bitkilerini de içeren Anacardiaceae familyasından bir cinstir (Kafkas ve 

ark. 2019). Cinsin yaklaşık 80 milyon yaşında olduğu tahmin edilmektedir 

(Parfitt ve ark.1997). En az 11 tür içerir ve P. vera L. meyveleri için yetiştirilen 

tek türdür (Kafkas, 2006). Meyveleri cinsteki diğer tüm türlerden daha 

büyüktür. Diğer türler doğal olarak doğada yetişir ve birçoğu uzun yıllardır P. 

vera için anaç olarak kullanılmaktadır. Ayrıca çoğu orman ağacı olarak, 

meyvelerinden yağ elde etmek için ve kerestesi için de kullanılmaktadır 

(Kafkas, 2006).  

Pistacia türleri dioiktir ve rüzgarla tozlaşır; bununla birlikte, P. atlantica 

içinde monoik bireyler de belirlenmiştir (Kafkas ve ark. 2000). P. vera'nın 

cinsteki en eski tür olduğuna inanılır ve diğer türlerin P. vera'dan köken aldığı 

düşünülmektedir (Zohary, 1957).  P.vera’nın bilinen iki gen merkezi vardır: 

biri Avrupa'nın Akdeniz bölgesini, Kuzey Afrika'yı ve Orta Doğu ülkelerini 

içermektedir. İkincisi, Zagros Dağları'nın Kırım'dan Hazar Denizi'ne kadar olan 

doğu bölümünü kapsamaktadır. P. vera, gen merkezinden batıya doğru İtalya, 

İspanya ve Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun diğer Akdeniz 

bölgelerine, bunların yanı sıra da Çin'e ve son zamanlarda da Amerika ve 

Avustralya'ya kadar yayılmıştır (Maggs, 1973; Hormaza ve ark. 1994: 

Karabıyık ve ark., 2018; Gündeşli ve ark., 2020). 

Pistacia cinsi esas olarak kuzey yarımkürenin subtropikal bölgelerine 

dağılmıştır ve çalı veya ağaç benzeri büyüme alışkanlıklarına sahip hem yaprak 

dökmeyen hem de yaprak döken türlerden oluşur (Zohary, 1952). P. vera, 

dünya çapında, yarı kurak bölgede ticari olarak yetiştirilen bir tür olmasına 

rağmen, geniş yayılım aralığı ve doğal genetik çeşitliliği göz önüne alındığında, 

türün yetiştiriciliği oldukça yetersizdir (Zohary, 1996; Abdushukur ve ark. 

2009). Örneğin ticari fıstık yetiştiriciliği dünyada sadece birkaç ülkede 

yapılmaktadır. Ayrıca bu ülkelerde antepfıstığı üretimi çok sınırlı sayıda ve 
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çeşitle yapılmakta olup bunların çoğu da doğadan yapılan fide seleksiyonları 

ile gerçekleşmektedir (Parfitt ve ark. 2011). Üretimdeki bu dar genetik temel, 

antepfıstığında yeni hastalık ve zararlıların yanı sıra değişen ekolojik koşullara 

karşı tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, germplazm koleksiyonları, genetik 

çeşitliliği artırmak ve mevcut üretim alanları için fıstık çeşitlerini geliştirmek 

veya güvenilir ticari üretimin mümkün olduğu bölgeleri genişletmek için büyük 

potansiyele sahiptir. 

Dioik ve uzun bir gençlik dönemi, antepfıstığının üreme ve genetik 

çalışmalarında karşılaşılan başlıca zorluklardır. Dioik karakterle birlikte uzun 

gençlik kısırlığı dönemi, bir ıslah programında elde edilen bireylerin 

karakterizasyonu ve değerlendirilmesi için büyük zaman ve arazi yatırımlarına 

neden olur. Ayrıca, antepfıstığında hastalık ve haşere direnci, verim, meyve 

kalite özellikleri dahil olmak üzere ekonomik açıdan en önemli özelliklerin 

genetik kontrolü net olarak anlaşılamamıştır. Bu nedenle, moleküler belirteçler 

gibi mevcut teknolojiler, ıslah programlarındaki bu tür zorlukların üstesinden 

gelmek için iyi bir olanak sunmaktadır. Antepfıstığı haploid kromozom sayısı 

n = 15 olan diploid bir bitkidir. Ayrıca dioik olması nedeniyle oldukça 

heterozigot bir türdür (Motalebipour ve ark. 2016). DNA belirteçleri, bitkilerde 

onlarca yıldır ıslah programlarında önemli bir rol oynamıştır. DNA bazlı 

moleküler belirteçler, rastgele çoğaltılmış polimorfik DNA (RAPD=Randomly 

amplified polymorphic DNA (Hormaza et al, 1994, Kafkas ve ark. 2001a;b)), 

kısa dizi tekrarları (SSR=Simple sequence repeats (Zaloglu et al, 2015; Topçu 

ve ark. 2015), çoğaltılan parça uzunluğu polimorfizmi (AFLP=Amplified 

fragment length polymorphism (Kafkas, 2006a)), tek nükleotid polimorfizmleri 

(SNP=Single nucleotide polymorphism (Kafkas ve ark, 2015)), Dizi İlişkili 

Çoğaltılmış Polimorfizm (SRAP= Sequence-Related Amplified Polymorphism 

(Ahmad ve ark. 2005)) olarak bilinen bu belirteçler, P.vera ve yabani Pistacia 

türlerinde genetik çeşitliliği, filogenetik ilişkileri germplazm karakterizasyonu, 
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cinsiyet tayini, genetik bağlantı haritaları ve QTL analizi gibi analizlerde 

değerlendirmek için kullanılmaktadır. 

KÜLTÜRE ALINMIŞ FISTIK: Pistacia vera 

Antepfıstığında Geleneksel Islah  

Antepfıstığında, üretimdeki çeşitlerin çoğu yetiştiriciler tarafından 

seleksiyonla elde edilmiştir. Kontrollü melezlerden elde edilen antepfıstığı 

çeşitleri sınırlı sayıdadır ve mevcut ıslah programlarında seçilen genotipler 

farklı ülkelerde değerlendirilmektedir. Antepfıstığının dioik meyvelerinde 

tozlaşma ve döllenme ile ilgili sorunlar vardır. Diğer sert kabuklu meyvelerde 

olduğu gibi antepfıstığının da yenen kısmı tohumudur, bu nedenle tozlaşması 

ve döllenmesi gerekir. Şekil 1’de antepfıstığuının dişi ve erkek çiçeklerinde de 

görülebileceği gibi döllenen dişi çiçekler meyveye yatarken, döllenmeyen 

çiçekler dökülür veya içi boş meyveler oluştururlar. Antepfıstığı, yaklaşık 5-10 

yıllık bir gençlik kısırlığı dönemi olan uzun ömürlü bitkilerdir (Kafkas ve ark, 

2002a).  

  

Şekil 1. Sağda antepfıstığuının dişi ve solda erkek çiçekleri 

Antepfıstığı yetiştiricileri ve ıslahçıları güçlü anaçlar ararlar. Kalem ve 

anaç büyüme oranlarının eşleştirilmesi, daha güçlü aşı birleşimleri 
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sağlamaktadır. Son derece güçlü anaçlar daha düzgün aşı birleşimleri meydana 

getirirler. Kallsen ve Parfitt (2011) UCB1'in Pistacia integerrima anaçlarına 

kıyasla daha pürüzsüz bir gövde ürettiği için 'Kerman' için daha iyi bir anaç 

olduğunu bildirmişlerdir. Caruso ve ark. (2003) P. terebinthus ve P. atlantica 

ve P. integerrima antepfıstığı anacını değerlendirmişler ve anacın kalemin 

büyüme hızı ve meyve verimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu 

bildirmişlerdir. P. integerrima ve P. atlantica klonları, yüksek ila orta kuvvetli 

anaçlar olarak belirlenmişlerdir. 'Bianca' çeşidinde anaç olarak, P. integerrima 

kullanıldığında P. terebinthus veya P. atlantica klonal anaçlarından önemli 

ölçüde daha iyi gelişme gösterdiği bildirilmiştir. P. terebinthus anaçları 

üzerinde yetiştirilen aşı kalemlerinin en az canlılığa sahip olduğu belirlenmiştir. 

'Bianca' kalemleri sekiz in vitro çoğaltılmış klonal anaç üzerine aşılandığında 

ve 4 yıl boyunca gözlemlendiğinde, P. integerrima'daki gövde enine kesit 

alanları P. terebinthus anaçlarından üç kat daha yüksek bulunmuştur (Barone 

ve ark. 1997). Ak ve Türker (2006), P. vera, P. khinjuk ve P. atlantica'ya 

aşılanan 'Kırmızı' ve 'Siirt' çeşitlerinin farklı tomurcuk patlama, çiçeklenme 

zamanı ve vejetatif büyüme gösterdiğini bildirmiştir. P. vera daha erken çiçek 

açtmış ve P. atlantica ve P. khinjuk'un gövde çaplarının daha büyük olduğu 

belirlenmiştir. Rahemi ve Tavallali (2007), 'Badami' (P. vera), 'Sarakhs' (yabani 

P. vera) ve 'Beneh' (P. mutica) fide anaçlarının büyüme, verim ve meyve 

kalitesi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. İran çeşitleri, 'Ohadi', 'Kalleh- 

Ghouchi' ve 'Ahmad-Aghaei', 'Sarakhs' fidanları en az canlılığa sahipken, 

'Badami' anaçları en yüksek verimi ve en iyi meyve kalitesine sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

Pistacia genetik kaynaklarının tanıtımına yönelik olarak batı ve orta 

Asya, kuzey Afrika ve çoğu Akdeniz ülkelerinden yaklaşık 40 ülkenin katılımı 

ile 1998 yılında gerçekleşen çalıştayda, Suriye'de yaklaşık 20 dişi antepfıstık 

çeşidinin bulunduğu belirtilmiştir. Ashoury (Kırmızı Halep), Red Oleimy ve 

White Batoury olmak üzere üç ana çeşit olduğu ifade edilmiştir. Hadj-Hassan 



231 | ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) 

 

(1988), Şam'ın yaklaşık 60 km kuzeyinde, Kalamoun Bölgesi, Ain El-Tainah 

köyünde çok eski P. vera ağaçlarını (1800 yılına yakın en eski örnekler) 

barındıran tarihi fıstık tarlalarının varlığını bildirmiştir. Bu ağaçların hala 

verimli olduğunu ve birinin gövde çapının yaklaşık 11 m olduğu bildirilmiştir. 

Maggs (1973), dünyadaki başlıca antepfıstığı çeşitlerinin Türkiye, İran ve 

Suriye'den yayıldığını ve bu çeşitlerin seleksiyon ile elde edildiği bildirilmiştir. 

Hadj-Hassan (1988), Halep Üniversitesi ve ACSAD arasındaki yapılan ortak 

bir araştırmada 1978-1979 döneminde Halep'teki en önemli Suriye dişi fıstık 

çeşitlerini incelemiştir. Bu çalışma, Halep bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen 

11 dişi çeşit (yani Ashoury, Red Oleimy, White Batoury, Ajamy, Red Jalab, 

Bundouky, Marawhy, Lazwardy, White Oleimy, Nab El-Jamal ve White Jalab) 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma, meyve sürgününün büyümesi, çiçek 

salkımları, çiçeklenme tarihleri ve meyve üretimini etkileyen faktörler (meyve 

dökümü, meyve yüzdesi, tam gelişmiş olgun kabuklu meyve yüzdesi ve 

kabuklu meyve ağırlığı gelişimi) ile birlikte sert kabuklu meyvelerin diğer 

morfolojik karakterleri üzerine odaklanmıştır.  

İran’da yetiştiriciliği yapılan antepfıstığı üretim alanlarının yüksek 

enlemlerde yer almaları nedeniyle fizyolojik ihtiyaç ve diğer çevresel 

ihtiyaçlarının kolaylıkla karşılanmakta ve bu sayede ticari bitkisel üretim 

başarıyla gerçekleştirilebilmektedir (Esmail-pour, 1998). 270 000 hektarlık 

fıstık bahçeleriyle Kerman Eyaleti, İran'ın en önemli ve en büyük fıstık 

yetiştirme alanıdır. Rafsanjan bölgesinde, (ortalama olarak) 1200 kg/ha fındık 

üreten yaklaşık 107 000 hektar fıstık bahçesi bulunmaktadır. Rafsanjan, 

Kerman Eyaletinin toplam üretiminin %54'ünden fazlasını oluşturmaktadır. 

Sefavi Krallığı döneminde (17.-18. yüzyıl) Horasan Eyaletinden antepfıstığı 

tohumlarının veya fidelerinin getirilmesiyle Kerman’da antepfıstığı 

yetiştiriciliğinin başladığı düşünülmektedir. Ancak yaklaşık 90 yıl öncesine 

kadar antepfıstığı yetiştiriciliğinin ülke için çok az ekonomik önemi olduğu 

bilinmektedir. O zamandan beri meyve bahçelerinin sayısı ve büyüklüğü ile 
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birlikte antepfıstığının önemi de artmıştır. Günümüzde, Kerman Eyaletinde, 

özellikle Rafsanjan bölgesinde, en geniş fıstık ekim alanlarını bulabiliriz. Antep 

fıstığı yetiştiriciliği bu bölgede yoğun olmakla birlikte, bu ağacın toprak ve su 

tuzluluğu, su noksanlığı ve kuraklık gibi birçok olumsuz şartlara karşı dayanıklı 

olması nedeniyle, diğer ekonomik ürünlerin yetiştirilmesine uygun olmayan 

birçok alanda da üretim yapılabilmektedir. Kerman’da antapfıstığı genetik 

çeşitliliği diğer bölgelerle karşılaştırıldığında çok yüksektir. Sadece Kerman 

ilinde 70'den fazla fıstık çeşidi yetiştirilmektedir ve her çeşidin kendine has 

özellikleri vardır. İran'da ticari değeri olan çeşitlerin standart karakterleri 

şunlardır: kabuk yarılma yüzdesi, meyve şekli ve boyutu ve çekirdek 

kabuğudur. İran'da farklı ekolojik koşulların varlığı, başarılı ıslah programları 

için gerekli olan antepfıstığında yüksek bir genetik çeşitliliğe yol açmıştır. 

İran'da yetişen ve çoğunlukla seleksiyon ile elde edilmiş başlıca çeşitler Ohady, 

Kaleh ghochi, Ahmad Aghai, Badami Zarand, Rezaii çeşitleridir. 

Türkiye'de binlerce yıldır antepfıstığı yetiştirilmektedir. Anadolu'nun 

antepfıstığının ortaya çıkmış olabileceği yerlerden biri olduğu tahmin 

edilmektedir. Antepfıstığı bahçeleri iki şekilde kurulur: bunlardan biri anaç 

olarak kullanılan ve ağırlıklı olarak Anadolu'da yetişen yabani fıstık çalıları, 

ağaçları ve bunların melezlerinin kullanılması ile gerçekleşmiştir. İkinci olarak 

tohumları doğrudan kullanarak gerçekleştirilmektedir. Antepfıstığı üretim 

alanlarının özelliği, kuru ve sıcak yaz iklimleridir (Kaşka 1990). Antepfıstığı 

taşlı, kireçli ve fakir topraklar gibi çok marjinal topraklarda yetişebilmektedir. 

Türkiye'de verim düşüklüğünün nedenleri: (1) genç ağaçlar çok geç meyve 

vermeye başlar, (2) genç ağaçlarda verim çok düşüktür, (3) fıstık bahçelerinin 

toprakları çok fakirdir, (4) yıllık yağış miktarı çok düşük ve sulama imkanları 

kısıtlıdır, (5) kimyevi gübre uygulaması çok sınırlı, (6) tozlaşma verimsiz, (7) 

çeşitlerin çoğunun peryodisiteye sahip olmasından kaynaklanmaktadır (Kaşka, 

1990; Ak, 1998b). Bu kısıtlamaların dışında, antepfıstığı verimindeki en 

sınırlayıcı faktörler sulama, tozlaşma ve peryodistedir. Şanlıurfa, Gaziantep ve 
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Türkiye'nin diğer illerinde antepfıstığı ağaçları sulanarak verimi daha da 

artırılabilmektedir. Sulamanın verim üzerindeki olumlu etkisinin yanı sıra, 

meyve iriliğinin artması gibi çok faydalı etkileri bulunmaktadır. Antep 

fıstığında sulama ayrıca boş meyve yüzdesini de azaltmaktadır (Goldhamer et 

al. 1987). Uzun ve ark. (2011), 1996 yılından itibaren yerli ve yabancı çeşitlerin 

melezlenmesi yoluyla yeni erkek ve dişi fıstık çeşitleri elde etmek amacıyla 

Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsünde hibridizasyon ile yeni antepfıstığı 

çeşitleri geliştirmeyi hedeflemişlerdir. Bu araştırmada erkek ebeveyn olarak 

Kaska kullanılmıştır. Kalehghouchi ve Akbari çeşitlerinin tohumları tesadüfi 

fideler elde etmek için saksılara ekilmiştir. Yeni antepfıstığı genotipleri elde 

etmek için 1997 ve 1998 yıllarında 3500 adet F1 hibrit bitkisi ve tesadüfi fidanı 

elde edilmiş ve Fıstık Araştırma Enstitüsü arazisine 90x40 cm boyutlarında 

boşluklara dikilmiştir. Bitkiler arasından fenolojik özellikler, polen üretimi, 

polen çimlenmesi ve çiçeklenme dönemlerine göre beş erkek tip seçilmiştir. 

Weighted-Rankit'e göre daha fazla verim, yüksek çıtlama oranı, irilik, tane 

oranı, tane rengi, sütür açma ve kabuk ayırma kolaylığı için dört dişi tip  

seçilmiştir. 

  Orta Asya’da, antepfıstığının atası olan Pistacia’nın yalnızca bir türü 

yaygın olarak bulunmaktadır. Yenilebilir meyveleri nedeniyle P. vera, cins 

içinde özel bir konuma sahiptir. Doğada, genellikle çok gövdeli olan ve 

nispeten yüksek olmayan yaprak döken ağaç, büyük bir çalı formunda ortaya 

çıkar. Olağanüstü bir meyve, salkım ve yaprak polimorfizmi ile karakterizedir. 

Cins içindeki en büyük meyveleri nedeniyle, P. vera yenilebilir meyve kaynağı 

olarak kullanılan tek türdür ve bu nedenle değerli bir bahçecilik ağacı olarak 

yetiştirilmeye başlanmıştır. P. vera, Kırgız sıra dağlarının eteklerinden 

Parapamiz'in eteklerine ve Kırgız'daki Boam kanyonuna kadar uzanan geniş bir 

dağılıma sahiptir. Farklı iklim ve toprak koşulları nedeniyle Orta Asya'daki 

dağılımı için üç ana bölge ayırt edilir. Bu bölgeler, türler için genetik çeşitliliğin 

doğal merkezleridir. Kuzeydeki Tien-Shan Bölgesi, Fergana ve Chingiz-Tash 
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sıradağlarının eteklerinde yetişen Güney Kırgızistan'ın antepfıstığı bahçelerine 

ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölgelerdeki popülasyonlar doğal olarak ortaya 

çıkmıştır ve deniz seviyesinden 800 ila 1200 m yükseklikte Güney 

Kırgızistan'dan köken aldığı belirlenmiştir. P. vera'nın ilginç formlarının 

araştırılması, Orta Asya Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından ancak 

1980'lerin başında geliştirilmiştir. Bu araştırma, Eyalet parkurlarına en iyi 

antepfıstığı türlerinin dahil edilmesine ve ilk 10 yerli (Orta Asya) türünün 

seçilmesine olanak sağlamıştır; bunlardan dördü (Albina, Orzoo, Mountain 

Perl, October) şimdiye kadar Orta Asya'nın 800–1200 (1300) m rakımlı dağ 

eteklerine dikilerek yerli antepfıstığı çeşitlerinin yetiştirilmesi planlanmıştır. 

 Pistacia türleri, Morocco 'da çeşitli toprak ve iklim koşullarında 

bulunur ve Atlas Dağları'nın Batı sınırı boyunca, Rif, Doğu ve Güneybatı 

bölgelerinde dağılmış durumdadır. Fas'ta antepfıstığı üzerine yürütülen 

araştırmalar, çoğunlukla üretim özelliklerinin değerlendirilmesi, anaç 

değerlendirmesi, çoğaltma (makro ve mikro aşılama), tozlaşma ve peryodisite 

üzerine odaklanmıştır. Aşılama türü ve periyodu üzerine araştırmalar yapılmış 

ve Pistacia atlantica ile karşılaştırıldığında, P. vera’nın en iyi anaç olduğu 

belirlenmiştir (Zeng ve ark. 1998). Tunus'ta antepfıstığı P. vera fideleri üzerine 

aşılanarak çoğaltılır. Bu tür kuraklığa, soğuk, kireçli ve kayalık topraklar gibi 

marjinal iklim koşullarına adapte edilmiştir. Bu özellikler, çiftçileri diğer 

meyve ağaçlarını başarılı bir şekilde yetiştiremediği marjinal ve kurak 

bölgelerde antepfıstığı yetiştirmeye yöneltmiştir. Tunus’ta yetiştirilen çeşitler 

Mateur, Sfax ve El Guettar alçak rakımlara ve kıyıya yakın ılıman bölgelerde 

de iyi performans gösterebildiği belirtilmiştir (Ghorbel ve ark. 1998). Tunus’ta 

yapılan bir çalışmada Ghrab ve ark. (2012) Tunus'un geleneksel üretim 

alanlarının, ilginç bir fıstık germplazmı çeşitliliği barındırdığını ifade 

etmişlerdir. Bu çeşitliliği tanımlamak ve belirlemek için 2004 ve 2005 

yıllarında El-Guetar ve Sfax'ın geleneksel fıstık üretim alanlarında bir saha 

çalışması yapılmış ve tüm varyeteler arasında çeşitlilik gözlenmiştir. 
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Çiçeklenme zamanı ve olgunlaşma zamanlarının özellikle farklı olduğu 

görülmüştür. Çalışma ağaçların çiçeklenme tarihi, ağaç şekli, yaprak rengi, 

yaprakların morfolojik yapısı, meyve ağırlığı, olgun meyve yüzdesi, boş 

meyve, meyvelerin çıtlaklık oranı ve kernel rengi kriterleri temel alınarak 

yapılmıştır. Kümeleme analizi kullanılarak değerlendirilen morfolojik veriler, 

El-Guetar bölgesindeki fıstık varyetelerini 11 ayrı gruba ayırdığı belirlenmiştir. 

Bu çalışmada kümeleme analizine göre, beklenen dişi varyetelerin 

özelliklerinin yüksek derecede varyasyonu dikkate alınmıştır. Sfax bölgesinden 

FOURATI10, FOURATI2, LOBY7 ve LOBY-C7 ve El-Guetar bölgesinden 

BMS4, TTL1, TTL8 ve MTSG10 gibi fıstıkların potansiyelinin özellikle 

'Mateur' çeşidine göre iyi olduğunu kanıtlamıştır. 

Antepfıstığı yetiştiriciliği Libya'da 1938 yılında başlamıştır. Tripoli'nin 

100 km güneydoğusundaki Tarhuna'daki Meyve Deneme Çiftliğinde yer alan 

tarlalarda bahçelerin kurulumu gerçekleşmiştir. Anaç olarak P. vera 

kullanılmıştır. Daha sonra 1957'de Garian ve Yefren'de başka bahçeler tesis 

edilmiştir. Antepfıstığı, Tripoli'nin dağlık bölgelerinde ve Doğu'nun yeşil 

dağlarında geniş alanların değerlendirilmesi için uygun bir tür olarak 

belirlenmiştir. Ülkede yetiştirilen en önemli çeşitler Agrigento ve Mateur'dur. 

Daha sonra Ashoury, Batoury, Ouleimy, Lazowardy, Ajamy, Bondouky, 

Maraouhy çeşitleri Suriye'den ithal edilmiş ve değerlendirilmek üzere Tarhuna 

Tarımsal Araştırma İstasyonuna dikilmiştir (El – Ghawawi, 1998).  P. vera 

Mısır'a 1960 yılında Tarım Bakanlığı tarafından Suriye'den getirilmiştir. 

Mısır'ın kuzeybatı kıyısındaki Borg El Arab bölgesinde antepfıstığı bahçeleri 

tesis edilmiştir. Ancak tesis edilen bahçedeki ağaçların gençlik kısırlığının çok 

uzun sürdüğü ve bu bahçelerden meyve alınamadığı belirtilmiştir. Mısır'da tesis 

edilen antepfıstığı bahçelerinin temel sorununun, erkek ağaçların Nisan ayı 

başlarında dişi ağaçlardan (Nisan sonu ve Mayıs başında çiçek açan) neredeyse 

bir ay önce çiçek açmaya başlaması olduğu tespit edilmiştir. Borg El Arab'da 

aynı zamanda diğer Pistacia türleri P. lentiscus, P. chinensis ve P. atlantica 
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gibi de doğal olarak yetişen farklı türlerin olduğuda belirlenmiştir (Hussein, 

1998).  

İspanya'ya antepfıstığı (P. vera L.) ilk olarak Romalılar tarafından 

Asya'dan getirildiği tahmin edilmektedir. İspanya’da kurulan fıstık 

bahçelerinde anaç olarak P. atlantica, dişi ve erkek çeşitler olarak sırasıyla 

Kerman ve Peters ana çeşitler olarak kullanılmıştır (Vargas et al. 1995, 1997).  

Yunanisyan’da ise Aegina, ticari olarak yetiştirilen tek dişi fıstık çeşididir 

(Zakynthinos ve Rouskas 1994). Daha yeni bir dişi çeşit olan Pontikis içinde 

bahçeler kurulmuştur, ancak toplam fıstık alanının %1'inden fazlasında 

yetiştirilmediği belirtilmiştir. Aegina çeşidinin Nichato (veya Kinezaki), 

Foundoukato ve Kilarato adlı üç varyantı bulunduğu iddia edilmiştir (Rouskas, 

1995). Yunanisyan’da hala yeni çeşitler geliştirmek için Aegina çeşidi ile 

melezleme ıslahı ve seleksyon çalışmaları yapılmaya devam edilmektedir 

(Zakynthinos ve Rouskas, 1998). 

 Arap ülkelerini kapsayan bölgelerde antepfıstığı yetiştiriciliği için 

antepfıstığı araştırma programı 1981 yılında başlamıştır. ACSAD'ın (The Arab 

Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands) ana araştırma hedefi Arap 

ülkelerine, seçilen erkek ve dişi çeşitlerden ve fıstık çeşitlerinin anaçlarından 

tohum, bitki ve kalem sağlamaktır. Araştırma merkezleri arasındaki iş birliği 

anaçlar ve çeşitler için çoğaltma yöntemlerinin geliştirilmesi, antepfıstığı 

fidanlıkları ve ana ağaç bahçelerinin kurulması, yeni seçilen çeşitlerin 

karakterizasyonu ve uygun çevre koşullarının bulunabileceği verimli geniş 

fıstık bahçelerinin kurulması yönünde faaliyet göstermektedir (Ebrahim,1998). 

 Dünya’da antepfıstığı üretimi ve yeni çeşitlerin geliştirilmesi 

geleneksel ve moleküler araştırmalar ile gerçekleşmeye devam etmektedir. 

Geçmişten günümüze geleneksel metotlar ile geliştirilmiş pek çok çeşit 

bulunmaktadır. Birçok ülkede yetiştirilen fıstık çeşidi, özellikle gelişim 

durumu, çıtlaklık oranı, peryodisite, çiçeklenme zamanı, kabuk kalınlığı, 

meyve şekli ve çekirdek rengi açısından farklı özelliklere sahiptir. Dünyadaki 
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başlıca çeşitler, İran için 'Mumtaz', 'Akbari', 'Ohadi' ve 'Kalehghouchi'; ABD 

için 'Kerman' ve Türkiye için 'Kırmızı', 'Uzun', 'Halebi' ve 'Siirt' çeşitleridir. 

Antepfıstığı yaygın olarak kültür çeşitlerinin ekimi ile elde edilen çöğürler 

üzerine kültür çeşitlerin aşılanması veya doğal olarak yetişen yabani formlar 

üzerine aşılanarak yetiştirilmiştir. Ayrıca yeni çeşitlerin geliştirilmesinde 

geleneksel metotlar ile üretimi hibridizasyon ve seleksyona dayalı olarak 

devam etmiştir (Kafkas, 1995; Kaşka, 1995; Uzun ve ark. 2011). 

Antepfıstığında Moleküler Islah  

Standart bitki ıslah prosedürlerine (tohum işleme, fidanlık ekimi ve 

verim denemeleri, tozlaşma, fenotipik veri toplama, hasat ve veri analizi gibi) 

ek olarak, moleküler markör destekli ıslah metodolojileri, genotipik verilerin 

analizini ve yorumlanmasını, genotipik ve fenotipik verilerin ortak analizini 

gerektirir. DNA bazlı moleküler belirteçler, 1980'lerde ıslahta potansiyel olarak 

kullanılmıştır (Helentjaris ve ark, 1985; Paterson ve ark. 1988). Sınırlayıcı 

enzim parça uzunluğu polimorfizmlerinin (RFLP= Restriction Fragment 

Length Polymorphism) tanımlanması (Botstein ve ark. 1980), tipik olarak 

moleküler ıslah olarak adlandırılan yeni bir araştırma alanı yaratmıştır. 

Moleküler ıslahın temeli, bitki ıslah programlarında seçim etkinliğini artırmak 

için moleküler markörlerin kullanılmasını içerir. Genetik markörler, genlerin 

alelik formları veya genetik lokuslar tarafından belirlenen ve bir nesilden 

diğerine aktarılabilen biyolojik özelliklerdir ve böylece bir bireyi, bir dokuyu, 

bir hücreyi, bir çekirdeği, bir kromozomu veya bir geni takip etmek için 

deneysel problar veya etiketler olarak kullanılabilirler. Genetik ve bitki 

ıslahında kullanılan belirteçler iki kategoriye ayrılabilir: klasik belirteçler ve 

DNA belirteçleri (Xu, 2010). Klasik belirteçler arasında morfolojik belirteçler, 

sitolojik belirteçler ve biyokimyasal belirteçler bulunur. DNA markörleri 

RFLP, amplifiye fragman uzunluk polimorfizmi (AFLP), rasgele amplifiye 

polimorfik DNA (RAPD), tekrarlar arası basit dizi (ISSR), baz dizisi 

ilişkilendirimiş çoğaltılmış polimorfizim (SRAP), Baz Dizisi Tanımlanmış 
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Çoğaltılmış Bölge (SCAR), basit dizi tekrarları (SSR) ve tek nükleotid 

polimorfizmi (SNP) gibi çeşitli moleküler markör çalışmaları, parmak izi 

analizlerinde, genetik çeşitlilik çalışmalarında, filogenetik ilişkilerin 

analizinde, genetik haritaların oluşturulmasında ve germplazm 

karakterizasyonunda uygulanmaktadır (Pazouki ve ar. 2010; Ciamielloi ve ark, 

2011; Türkeli ve Kafkas, 2013; Doğan ve ark, 2014; Fjellstrom ve ark, 1994; 

Kafkas ve ark, 2005; Nicese ve ark, 1998; Potter ve ark, 2002). Bununla 

birlikte, bu markörlerin çoğu dominanttır ve markör destekli ıslah 

çalışmalarında sınırlı uygulamalara sahiptir. Bilim adamları, genetik 

varyasyonun karakterizasyonu, moleküler markör destekli geri çaprazlama, 

kantitatif özellik haritalaması ve moleküler markör destekli seçim gibi 

uygulamaları araştırmışlardır (Charcosset ve Gallais, 2003; de Vienne ve 

Causse, 2003; Hoisington ve Melchinger, 2004; Frisch, 2004; Mohler ve 

Singrun, 2004). Çok çeşitli fenotipik özellikler üzerinde çok sayıda kantitatif 

özellik lokusları (QTL= quantitative trait loci) haritalama çalışmaları 

yayınlanmıştır (Lawrence ve ark, 2004, 2005, 2007). Ancak 20 yıllık 

araştırmalar sonucunda bitki ıslah programlarında sonuç gösteren sınırlı sayıda 

yayın bulunmaktadır.  

Moleküler markörler DNA markörleri, markör destekli seleksiyon 

(MAS=marker assisted selection) yoluyla geleneksel bitki ıslahının etkinliğini 

artırma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, MAS, zaman, maliyet, işçilik ve 

arazi tasarrufu sağlayabilen istenmeyen dölleri erken aşamada ortadan 

kaldırmak için antepfıstığında çok etkili olabilir (Kafkas ve ark. 2018; Guney 

ve ark., 2021a)). Geleneksel yetiştirme programlarında moleküler araçların 

kullanılması, P.vera için  önemli ilerlemelere neden olmuştur. 

Antepfıstığındaki ilk moleküler çalışmalar, esas olarak farklı moleküler markör 

teknikleri kullanılarak germplazm karakterizasyonu çalışmalarıdır. Bir çeşit 

ıslah programında dişilerin erkek bireylerden ayrılmasını sağlayan cinsiyet 

belirleme ile bağlantılı moleküler belirteçlerin tanımlanması da incelenmiştir 
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(Yakubov ve ark. 2005b; Kafkas ve ark. 2015; Khodaeiaminjan ve ark. 2017; 

Ghadirzadeh-Khorzogh ve ark. 2022). Son zamanlarda, cinsiyetle bağlantılı 

markörler, Türkiye'de bir çeşit ıslah programında kullanılmıştır (Kafkas ve ark. 

2017; Güney ve ark., 2021b). Antepfıstığı genomu hakkında yayınlanmış 

bilgiler sınırlıdır. Bu nedenle, yeni nesil dizileme ile antepfıstığının genom 

yapısı hakkında bilgi edinmek için geniş çapta genom çalışmaları yapılmıştır. 

Kafkas ve ark. (2022) whole-genome sekanslama ve assembly yaparak 

Türkiye’ye özgü dişi ebeveyn olan P. vera çeşidi Siirt ve erkek ebeveyn olan 

P. vera çeşidi Bağyolu'nun cinsiyet belirleme bölgesini incelemişlerdir. Üç ayrı 

popülasyondan alınan yüksek yoğunluklu bağlantı haritaları, dişi ZW ve erkek 

ZZ genomlarında cinsiyet belirleme bölgelerinin karakterizasyonuna olanak 

sağlamıştır. P. vera örneklerinin ve diğer Pistacia türlerinin Resequencing ile, 

antepfıstığının kökeni ve üreme tarihi ile doğal seleksyonlardan kaynaklanan 

genomik ve genetik değişiklikler hakkında ayrıntılar elde edilmiştir. Çalışmada 

antepfıstığının kromozom düzeyinde iki referans genomu elde edilmiş ve Z ve 

W kromozomları birleştirilerek ZW kromozomlarının yaklaşık 8.18 Mya'da 

meydana gelen bir otozomdan kaynaklandığı bulunmuştur. defA, defA-like, 

DYT1, iki PTEN1 ve altı VPS13A paralogunun iki ardışık kopyası dahil olmak 

üzere W'ye özgü genlerin, cinsiyet belirleme veya farklılaştırma için güçlü 

adaylar olduğu bulunmuştur. 

İlk moleküler markör sistemlerinden biri olan RAPD kullanılarak 

Türkmenistan, Kepele ve Agachli'de iki ayrı popülasyonun tohumlarından 

geliştirilen P. vera L. fidanları, büyüme potansiyelleri ve genetik 

polimorfizmleri açısından değerlendirilmiştir. Bitki büyüme hızının yanı sıra 

RAPD analizi, iki popülasyon arasında belirgin farklılıklar ortaya koymuştur. 

Kümeleme analizi, çoğu türü coğrafik kökenlerine göre iki ana genetik gruba 

ayırmıştır (Barazani ve ark. 2003).  Yapılan bir çalışmada P. vera L. cDNA 

kütüphanesinden tam uzunlukta bir dehidrin benzeri cDNA klonu elde 

edilmiştir. Klon sekanslanmış ve çıkarılan proteinin 25.87 kDa moleküler 
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ağırlığa sahip 230 amino asitten oluştuğu bulunmuştur. Geçici olarak, dehidrin 

transkriptinin birikmesi, kış boyunca çiçek salkımının tomurcuk pullarında 

yüksek kalan proteinin birikmesiyle çakıştığı bulunmuştur. Dehidrin proteinin 

çiçek tomurcuğunun dış yapraklarında (pullarında) ve 1 yaşındaki gövdelerin 

kabuğunda biriktiği belirtilmiştir. İmmunogold işaretlemesi, spesifik organel 

lokalizasyonu olmayan sitoplazmik bir protein olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Antepfıstığında dehidrininin, bir depolama proteini olarak hizmet etmenin yanı 

sıra, kuraklık ve soğuğa toleransta bir rolü olan ikili bir işlevi olabileceği öne 

sürülmüştür (Yakubov ve ark. 2005a). Başka bir çalışmada P. vera L.'da bir dişi 

DNA markörünün geliştirilmesi için SCAR primerleri ve 'Touch-down 

Polimeraz Zincir Reaksiyonundan (Touch-down PCR =Polymerase Chain 

Reaction) oluşan birleşik bir yöntem aynı zamanda birkaç erkek çeşit ile 

kullanılmıştır. RAPD dişi moleküler belirtecine dayalı olarak tasarlanan SCAR 

primerleri, 905 bp'lik bir dişi ve 909 bp'lik bir erkek bandı amplifiye ettiği 

belirlenmiştir. Bu fragmanların sıralanması, birkaç nokta mutasyonu, dişi 

dizilerde dört ve erkek dizilerde bir delesyon ile yüksek homoloji ortaya 

çıkardığı belirtilmiştir. Touch-down PCR tekniği ile kombinasyon halinde 

polimorfik bir lokus temelinde tasarlanan ikinci bir dahili SCAR primer seti, 

spesifik bir dişi 297-bp ürününü amplifiye etmiştir. Yeni dişi spesifik belirtecin 

validasyonu 54 farklı genotip üzerinde doğrulanmıştır. Burada bildirilen 

yöntemin, P. vera'da erken cinsiyet belirlemede basit ve tekrarlanabilir bir yol 

sunduğu iddia edilmiştir (Yakubov ve ark. 2005b). 1940’ta yeni çeşitlerin 

geliştirilmesi amacıyla Kaliforniya üniversitesinde bir antepfıstığı ıslah 

programına 78 P.vera çaprazlamasıyla başlanmıştır. 1990’da 176 kontrollü 

çaprazlama sonucu 5470 fide elde edilmiştir. Bu materyaller 3 farklı 

lokasyonda değerlendirilmiştir. Bu değerlendirilmeden elde edilen sonuçlara 

göre 1992 ve 1993 yıllarında 2000 adet fide genetik kaynak ve anaç olarak 

kullanılmak amacı ile interspesifik çaprazlamalar ile elde edilmiştir. Bu 

çalışmada 10 Pistacia türünün filogenetik ilişkileri cDNA kullanılarak 
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değerlendirilmiştir. Hem RFLP hemde PCR metotları sınıflandırmanın tür 

sevisinde varyasyonunu ortaya koymak için kullanılmıştır. Pistacia türleri için 

geleneksel sınıflandırmanın gözden geçirilmesi ile bu türlenin evriminin çok 

yavaş olduğu ortaya konmuştur (Parfitt ve ark. 1995). Parfıtt ve Badenes 

(1997), yaptıkları çalışmada kloroplat DNA probları kullanarak içlerinde 

antepfıstığınında bulunduğu 10 Pistacia türünün filogenetik ilişkilerini 

çalışmışlardır. Pistacia cinsinin düşük bir kloroplast DNA mutasyon oranına 

sahip olduğu gösterilmiştir. Ila ve ark. (2003) literatürde Pistacia türleri ile 

ilgili sitolojik bilginin çok az olduğunu ve Pistacia için bunun gerekli olduğunu 

vurgulamışlardır. Çalışmalarında 4 Pistacia türünün kökünden aldıkları 

hücreleri kullanarak kromozom sayılarını belirlemişlerdir. Sonuçta çalışmada 

kullanılan dört türün (P. vera, Pistacia eurycarpa Yalt. P. atlatntica Desf. ve 

P. terebinthus L.) kromozom sayısının 2n=30 olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma 

pistachio çeşit ve anaçları için önemli sitogenetik bilgiler sağlamaktadır. 

Türkmenistan’da, Kepele ve Agachli'de iki ayrı popülasyonun 

tohumlarından geliştirilen P. vera L. fidanları, büyüme potansiyelleri ve 

genetik polimorfizmleri açısından değerlendirilmiştir. Bitki büyüme hızının 

yanı sıra RAPD analizi, iki popülasyon arasında belirgin farklılıklar ortaya 

çıkarmıştır. Kümeleme analizi, çoğu türü coğrafi kökenlerine göre iki ana 

genetik gruba ayırmıştır. Agachli grubu ayrıca iki alt gruba ayrılmıştır. Bir 

Kepele çeşidinin diğerlerinden genetik olarak farklı olduğu belirlenmiş ve ayrı 

bir dış grupta yer almıştır. İki Agachli türü iki ana popülasyon grubunun dışında 

kümelenmiştir. Ayrıca, yüksek benzerlik değerleri (0.58–1.00) ve küçük 

genetik mesafeler, 100 Km uzaklıktaki Kepele ve Agachli arasındaki makul gen 

akışını yansıtmaktadır. Mantel testi, RAPD ile morfolojik özellik matrisleri 

arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmış ve büyüme hızında ölçülen 

farklılıkların genetik temeline işaret etmiştir. Morfolojik özelliklerin ve 

moleküler belirteçlerin kombinasyonu, genetik değişkenliğin korunmasına ve 

P. vera L'nin faydalı genotiplerinin yetiştirilmesine yardımcı olabileceği 
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belirlenmiştir (Barazani ve ark. 2003). RAPD ve AFLP moleküler markörleri, 

Yunanistan'da bulunan yerli ve bilinen Pistacia türlerinin ilişkilerini incelemek 

için kullanılmıştır. Sonuçlara göre, yaprak dökmeyen ve reçine üreten türleri 

iki ana gruba ayırmıştır. Chia (yalnızca Sakız adasında yetiştirilen) ve yaprak 

döken P. terebinthus, P. palaestina ve P. vera türleri diğer grupta yer alırken, 

P. chinensis, yaprak dökmeyen türlerle (RAPD verileri) veya yaprak döken 

türlerle (AFLP verileri) gruplanmıştır. Dört dişi çeşidin, muhtemelen Suriye 

kökenli ‘Nazareth’ çeşidiyle ilişkili, dar bir genetik temele sahip olduğu 

bulunmuştur (Katsiotis ve ark. 2003). Golan-Goldhirsh ve ark. (2004), Akdeniz 

havzası Pistacia türleri arasındaki polimorfizmler ve türler içindeki çeşitliliği, 

RAPD ve AFLP analizleri ile değerlendirmişlerdir. Çalışmada Akdeniz 

bölgesindeki coğrafi olarak farklı yerlerden altı türü temsil eden 28 Pistacia 

çeşidi analiz edilmiştir. 27 adet RAPD primeri kullanılarak, 254'ü polimorfik 

bant elde edilmiştir. 15 adet AFLP primer seti analizi sonucunda ise, elde edilen 

toplam 1026 banttan 954'ünün (%93) polimorfik bant ürettiği belirlenmiştir. 

Çalışmanın sonucunda iki tekniğin sonuçlarının benzer olduğu bulunmuştur. 

Benzerlik matrislerinden oluşturulan dendrogramlar, Pistacia türlerinin tüm P. 

lentiscus'u içeren bir grup ve tüm diğer türleri içeren ikinci grup olmak üzere 

iki gruba ayrıldığını göstermiştir. İkinci grup, biri P. palaestina ve P. 

terebinthus'tan oluşan iki alt gruba ayrılmıştır; diğeri ise P. atlantica, P. khinjuk 

ve P. vera'dan oluşmuştur. P. vera ve P. khinjuk ile P. palaestina ve P. 

terebinthus oldukça benzer bulunmuştur. Kafkas ve ark. (2006b) yaptıkları 

çalışmada, yedi ülkeden 69 fıstık çeşidi ve genotipini, RAPD, ISSR ve AFLP 

markörleri ile karakterize etmişlerdir. Sonuçlar, üç markör sisteminin de fıstık 

çeşitleri ve genotipleri arasındaki değişkenliği ortaya çıkarabildiğini 

göstermiştir. RAPD ve AFLP verileri arasındaki korelasyonun en yüksek ve 

RAPD ile ISSR verileri arasındaki korelasyonun en düşük olduğu 

belirlenmiştir. AFLP’nin, aralarında en iyi teknik olduğu gözlemlenmiştir. 

Filogenetik ağaç oluşturulmuş ve genotiplerin iki ana gruba ayrıldığı 
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görülmüştür: birinci grup İran orjinli genotipleri içerirken, ikinci grup diğer 

birçok genotipi içermiştir. İkinci grup ayrıca üç alt gruba ayrılmıştır: Siirt ve 

Hacıreşo çeşitlerinden ve birkaç başka seleksyon bitkisinden oluşmaktadır; 

ikinci alt grup Türk çeşitlerini içermektedir ve üçüncü alt grup, Suriye, İtalyan 

ve geri kalan çeşitleri kapsamıştır. Bu bulgular, antepfıstığı yetiştiriciliğinin 

anavatanı olan İran-Hazar bölgesinden Türkiye'nin güneydoğusundan 

Suriye'ye, Avrupa'nın Akdeniz bölgesine ve kuzey Afrika'ya yayılmasında yeni 

bir anlayışı ortaya koymaktadır. 

Antep fıstığı genetik çeşitliliğinin kapsamını ve kullanımını belirlemek 

için Suriye’de ülke çapında bir ekocoğrafik araştırma yapılmıştır. Bir bütün 

olarak, çeşitliliği morfolojik ve moleküler seviyede değerlendirmek için 37 

bahçeden 114 çeşit değerlendirilmiştir. Moleküler değerlendirme AFLP tekniği 

kullanılarak yapılmış ve yedi primer çifti kombinasyonu kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmalardan elde edilen sonuçlar, Suriye'de bazıları 

benzersiz ve ilk kez tanımlanan 25 dişi fıstık çeşidinin tanımlanmasına olanak 

sağlamıştır. Gelişmiş kullanım ve sürdürülebilir koruma için Suriye'deki 

genetik çeşitliliğin dağılımı hakkında yararlı bilgiler sağlayan kümeleme 

analizi ile farklılığa sahip üç fıstık grubu belirlenmiştir (Basha ve ark. 2007). 

Shanjani ve ark. (2009) yaptıkları çalışmada üç tür (Pistacia vera, Pistacia 

khinjuk ve Pistacia atlantica subsp. kurdica) ve İran'dan gelen önemli çeşitlerin 

çoğundan ve bazı yabancı çeşitlerden yedi popülasyonu içeren toplam 216 fıstık 

çeşidinde AFLP analizi yapılmıştır. İran çeşitlerinde yüksek düzeyde genetik 

çeşitlilik tespit edilmiş ve kümeleme analizlerinin ortaya koyduğu ve moleküler 

varyans analiziyle desteklenerek, yabancı çeşitlerden net bir ayrım gösterdikleri 

ortaya konmuştur. En düşük polimorfizm oranının P. atlantica subsp. 

kürdica’nın diğer türlere göre en düşük toplam bant sayısını verdiği 

belirlenmiştir. Bu, P. atlantica subsp kürdica'nın genetik olarak güçlü bir 

erozyona uğradığını göstermiştir. Sonuçlar, İran'da yetiştirilen fıstıkların 

genetik yapılarının oldukça farklı olduğunu ve yabancı çeşitlerden genetik 
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olarak farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Vendramin ve ark. (2009) 

cinsiyete bağlı bir moleküler belirteçlerin, erken fide seçimine izin vererek, 

zamandan ve ekonomik kaynaklardan tasarruf sağlayarak üremeyi 

kolaylaştırabileceğini ifade etmişlerdir. Çalışmada P. vera, P. terebinthus, P. 

atlantica subsp. mutica, P. mutica × P. khinjuk ve P. integerrima türleri 

kullanılarak, P. vera çeşitlerinin (Ahamad ve ark., 2003) genomik 

kütüphanesinden geliştirilen mikrosatellit markörleri geliştirilerek, kapiler 

elektroforez ile değerlendirilmiştir. Kümeleme analizi sonuçlarında, tüm P. 

vera türlerinin cinsiyetlerinden bağımsız olarak gruplanması ve geri kalan tüm 

türlerin ayrı bir grup oluşturmasıyla türe dayalı gruplamayı ortaya çıkarmıştır. 

Tüm P. terebinthus bireyleri aynı alt kümede toplanmıştır; P. mutica bireyleri, 

yüksek düzeyde genetik değişkenlik gösteren üç farklı alt küme oluşturmuştur. 

Çalışmanın sonunda analiz edilen mikrosatellit markörleri, AFLP veya RAPD' 

markörlerinden daha az polimorfik olmalarına rağmen, daha doğru ve 

tekrarlanabilirliği daha yüksek sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Baghizadeh ve 

ark. (2010) yaptıkları çalışmada 31 antepfıstığı çeşidi ve genotipi RAPD, ISSR 

ve SSR markörleri ile karakterize edilmiştir. Üç moleküler markör setinin 

birleştirilmiş verileri kullanılarak oluşturulan genel dendrogram, her bir 

markörle ayrı ayrı elde edilen dendogram ile benzer bulunmuştur. 4 SSR 

markörü ile yapılan popülasyon analizinde, 31 antepfıstığı genotipinden 11 alel 

elde edilmiştir. Bu lokusların tamamının %100 polimorfik olduğu 

belirlenmiştir. Polimorfik bilgi içeriği değeri düşük ortalama ile 0.4374, 

genotipler arasında yüksek genetik benzerliğin varlığını göstermiş ve İran fıstık 

çeşitlerinin/genotiplerinin etkili karakterizasyonu için ek polimorfik SSR 

primerlerinin geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu kullanılan primerler 

arasında, genotipleri ayırt etmede en güçlü markörlerin RAPD markörleri 

olduğu, ardından sırasıyla ISSR ve SSR markörlerinin geldiği belirtilmiştir.  

Arabnezhad ve ark. (2011) tarafından İran'da yetişen yabani ve kültüre 

alınmış Pistacia türleri arasındaki genetik ilişkileri ve İran fıstık genotipleri 
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arasındaki genetik varyasyonu değerlendirmek için, Pistacia khinjuk 

genomundan dinükleotit (AG)n ve trinükleotid (ATG)n SSR motifleri ile 

zenginleştirilmiş iki DNA kütüphanesinden 27 çift SSR primeri dizayn 

edilmiştir. P. khinjuk dizilerinden tasarlanan primer çiftlerinin taranması ile, 

Pistacia cinsi içinde başarılı türler arası amplifikasyon gösterdiği 

belirlenmiştir. Oluşturulan dendrogram sonucunda, P. vera'nın P. khinjuk ile 

diğer türlerden daha yakın ilişkilere sahip olduğu belirlenmiştir. Dendrogramın 

ayrıca yabani Sarakhs fıstığının diğer P. vera genotiplerinden ayırdığını; P. 

vera'nın kültüre alınmış genotiplerinin P. vera var. Sarakhs'tan evrimleştiğini 

ve daha sonra bu yabani genotipin muhtemelen yerel antepfıstığına dönüştüğü 

ortaya çıkardığı belirtilmiştir. Sonuçlar, P. khinjuk'tan geliştirilen 

mikrosatellitlerin, P. vera genotipleri dahil olmak üzere yerli fıstık türlerinin 

genomunda bulunduğunu ve bu nedenle İran fıstık genotiplerinin 

karakterizasyonunda faydalı olacağını göstermiştir. Esfandiyari ve ark. (2012) 

Pistacia atlantica Desf subsp mutica, P. khinjuk ve P. vera subsp. Sarakhs'ta 

cinsiyet lokuslarıyla yakından bağlantılı bir belirteç belirlemeyi 

hedeflemişlerdir. 30 adet RAPD primeri ve bir çift SCAR primeri, yabani 

Pistacia türlerinde potansiyel cinsiyet belirteçleri olarak test edilmiştir. RAPD 

primerleri arasında yalnızca BC1200'ün dişi bitkilerde bulunan belirli bir eşey 

bandını amplifiye ettiği bulunmuştur. SCAR tekniğinin fide aşamasındaki 

antepfıstığı genotiplerinin cinsiyet tayininde güvenilir bir teknik olduğu 

kanıtlanmıştır.   

Zaloğlu ve ark. (2015) CA, GA, AAC ve AAG tekrarları ile 

zenginleştirilmiş genomik kütüphanelerden, P. vera Siirt, antepfıstığı için SSR 

markörleri geliştirerek bunların sekiz Pistacia türünde aktarılabilirliklerini 

çalışmışlardır. Sekiz Pistacia türünde 59 SSR primer çiftinin test edilmesi 

sonucu, 54 lokusun test edilen Pistacia türlerinden en az birine 

aktarılabileceğini göstermiştir. P. atlantica en yüksek aktarılabilir lokus 

sayısına sahipken, onu P. integerrima izlemiştir. Bu çalışmada geliştirilen SSR 
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belirteçlerinin, fıstık ve ilgili türlerdeki genetik çalışmalar için germplazm 

karakterizasyonu, parmak izi çalışmaları, popülasyon genetiği, genetik 

haritalama ve markör destekli seçimin yanı sıra genetik bağlantı haritalarının 

oluşturulmasında değerli araçlar olduğu belirtilmiştir. Topçu ve ark. (2015) 

yaptıkları çalışmada dinükleotit (GA)n ve trinükleotit (AAG)n mikrosatellit 

motifleri için zenginleştirilmiş genomik kütüphaneler kullanılarak antepfıstığı 

(Pistacia vera L.) ve Pistacia türleri için yeni SSR markörleri geliştirmeyi 

hedeflemiştir. 110 SSR primer çiftinin aktarılabilirliği, on yabani Pistacia 

türünde test edilmiş ve 100 tanesi, Pistacia türlerinin en az birinde bant 

üretmiştir. Pistacia eurycarpa Yalt. en yüksek aktarılabilir lokus sayısına 

sahipken, Pistacia texana Swingle ve Pistacia lentiscus L. en düşük sayıya 

sahip türler olmuştur. Bu, P. eurycarpa, Pistacia palaestina ve P. texana için 

aday SSR belirteçlerini bildiren ilk çalışma niteliğindedir. Sola-Campoy ve ark. 

(2015), dioik antepfıstığının (Pistacia vera L.) ilk moleküler sitogenetik 

karakterizasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Karyotip, 5S ve 45S rDNA'lar için 

problar ve antepfıstığına özgü satellit DNA'lar PIVE-40 ve PIVE-180 ile 

birlikte DAPI boyama ile floresan in situ hibridizasyon (FISH) ile karakterize 

edilmiştir. PIVE-180, 176-178 bp'lik bir monomerik birime ve aile üyeleri 

arasında yüksek sekans homolojisine sahipken; PIVE-40, 43 bp'lik bir 

konsensüs monomerik birimine sahiptir. P. vera genomu oldukça 

heterokromatiktir. Kromozomları morfolojiye göre sınıflandırmanın zorluğuna 

rağmen, 15 çiftten 10'u (2n = 30), FISH problarının bir kombinasyonu 

kullanılarak ayırt edilebilmiştir. Farklı PIVE-40 hibridizasyon sinyaline sahip 

iki tip HC1 kromozomu (tip-I ve tip-II) bulunur. Sadece tip-I/II heterozigotlar 

ve tip-I homozigot bireylerde bulunmaktadır. İki HC1 kromozomu arasındaki 

farklılaşmanın, PIVE-40 HOR'ların varlığı ve PIVE-40 bolluğundaki 

farklılıklar ile mayozda homolog rekombinasyonun baskılanmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu, antepfıstığının bir ZW cinsiyet belirleme 

sistemi ile uyumlu olduğunu göstermektedir.  
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Kırdök ve ark. (2016) yaptıkları çalışmada 7 Akdeniz Pistacia türünde 

(P. vera L. cv. Siirt, P. khinjuk Stocks, P. mutica Fischer, P. atlantica Desf., P. 

palaestina Boiss., P. terebinthus L. ve P. lentiscus L.) genetik farklılıkları 

belirlemek için primerler arası bağlanma bölgesi (iPBS), Retrotranspozon-arası 

Çoğaltılmış Polimorfizm (IRAP) ve Retrotranspozon-Mikrosatellit Çoğaltılmış 

Polimorfizmi (REMAP) markör sistemleri kullanılmıştır. Test edilen tüm 

markör sistemlerinde yüksek düzeyde polimorfizm oranı gözlenmiştir. 

Retrotranspozon hareketleri, özel transpozisyon mekanizmaları nedeniyle 

büyük genomların yeniden düzenlemelerine yol açabilir ve türler arasındaki 

farklılıkları bir markör sistemi olarak analiz etmek için kullanılabilir. Bu 

kapsamda, REMAP dışında, iPBS ve IRAP markör sistemleri güçlü korelasyon 

göstermiştir. Filogenetik ağaç, Akdeniz Pistacia türlerini üç gruba ayrımıştır: 

(i) P. vera – P. khinjuk, (ii) P. mutica – P. atlantica ve (iii) P. palaestina – P. 

terebinthus ile P. lentiscus. Sonuç olarak, retrotranspozon bazlı markör 

sistemleri, oldukça polimorfik yapıları ve kullanım kolaylıkları nedeniyle 

Pistacia cinsindeki moleküler çeşitliliğin analizinde faydalı olabilieceği 

belirlenmiştir. Iranjo ve ark. (2016) yaptıkları çalışmada, Pistacia vera, 

Pistacia khinjuk, Pistacia atlantica, Pistacia mutica ve Pistacia eurycarpa 

olmak üzere beş popülasyonu içeren toplam 50 yabani fıstık türünün RAPD 

markörleri ile analiz etmişlerdir. Sonuçların, analiz edilen tüm genotiplerin 

moleküler tanımlamasını sağladığı; buda, antepfıstığı çeşitleri arasında büyük 

miktarda genetik farklılık olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, genetik koruma ve 

çeşit geliştirme için ıslah yönetimi stratejilerinde çarpıcı bilgiler 

sağlayabileceği belirtilmiştir. Guenni ve ark. (2016) SRAP markör sistemleri 

kullanarak, Tunus fıstığının genetik çeşitliliği incelenmiştir. Çalışmada, 43 

menengiç çeşidi yedi SRAP primer çifti kullanılarak taranmıştır. Sonuçlar, 

yerel kaynakları karakterize eden güçlü bir genetik farklılaşma olduğunu 

göstermektedir. Gruplar arasındaki yüksek gen akışı, bölgeler arasında bitki 

materyali değişimi ile açıklanmıştır. Moleküler varyans analizi, gruplar içinde 
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önemli farklılıklar ortaya çıkarmış ve toplam genetik çeşitliliğin %73.88'inin 

gruplar içinde, geri kalan %26.12'sinin ise gruplar arasında meydana geldiğini 

göstermiştir. Bir SRAP lokusunun cinsiyete bağlı SCAR belirteçlerinin 

geliştirilmesinde kullanılabileceği öne sürülmüştür. Jazi ve ark. (2017) tuza 

duyarlı ve tuza dayanıklı antepfıstığı çeşitlerinin seçilmesi için P. vera L. cv 

Sarakhs, Badami-zarand, Ghazvini, Akbari ve Kaleghuchi olmak üzere beş 

çeşit kullanılmıştır. Illumina Hiseq 2000 platformu tarafından kontrol ve tuz 

olmak üzere zıt tuzluluk toleransına sahip iki fıstık çeşidinin 24 farklı dokusunu 

temsil eden havuzlanmış bir örneğin RNA dizilimi gerçekleştirilmiştir. Strese 

duyarlı aday genler ile ilgili 13.097 transkript tanımlanmıştır. Bu genlerin 

bazılarının ekspresyonu valide edilerek kantitatif gerçek zamanlı PCR (qRT-

PCR) aracılığıyla doğrulanmıştır. P. vera'nın tüm transkriptom araştırmasına 

ilişkin ilk rapor olan bu çalışma, önemli kaynaklar sağlamakta ve tuzluluğa 

toleransı daha yüksek olan yeni fıstık çeşitlerinin ıslahı için tuzluluk toleransı 

ile ilgili markörleri ve strese tepki mekanizmalarını keşfetmekte P.vera için 

fonksiyonel ve karşılaştırmalı genomik çalışmaların yolunu açacağı 

öngörülmüştür. Khodaeiaminjan ve ark. (2017) yaptıkları çalışmada P. vera 

L'nin dioik karakterinin üreme kapasitesini sınırladığı, böylece erkek ağaçların 

erken aşamada seçilmesinin zamandan, emekten ve araziden tasarruf 

sağlayabileceği belirtilmiştir. Araştırmacılar, cinsiyet kromozomunun bir 

bağlantı haritasını oluşturarak antepfıstığındaki cinsiyet lokusunun konumunu 

belirlemek için EST-SSR'ler ile birlikte cinsiyete bağlı SNP belirteçleri 

geliştirmeyi amaçlamışlardır. Dokuz yeni cinsiyete bağlı SNP markörü, 309 

bireyde okunan 17 restriksyon bölgesi ile ilişkili DNA'dan (RAD) alınan 25 

SNP lokusunun SNaPshot mini dizileme analizi ile başarılı bir şekilde 

tanımlanmıştır. Antepfıstığında bir ZW/ZZ cinsiyet belirleme sistemini 

destekleyen dokuz markörün tamamının dişilerde heterozigot ve erkeklerde 

homozigot olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet lokusu ve cinsiyete bağlı SNP 

markörlerinin, kromozomun merkezinde sırasıyla 31.86 ve 31.92 cM mesafede 
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olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın, antepfıstığındaki cinsiyet kromozomu ve 

cinsiyet lokusunun yerinin yanı sıra yeni polimorfik EST-SSR'ler ve dokuz 

cinsiyete bağlı SNP belirteci hakkında değerli bilgiler sunduğu belirtilmiştir. 

Motalebipour ve ark. (2018) bitki özelliklerinin genetik kontrollerini 

karakterize etmek ve antepfıstığında markör destekli ıslahı kolaylaştırmak için, 

Siirt çeşidi (P. vera L.) ile Pistacia atlantica Desf. monoik Pa18 genotipi 

arasındaki bir melezden oluşturulan özel bir F1 popülasyonunu kullanarak SSR 

tabanlı bir bağlantı haritası oluşturmuştur. Bu popülasyonu ayrıca 

antepfıstığının yaprak ve sürgün karakterlerinde ilk QTL analizi için de 

kullanmışlardır. Çalışmada Siirt haritası 306 markör içerirken, Pa-18 haritası 

15 bağlantı grubu boyunca 285 markör içermiştir. 2015 ve 2016 büyüme 

mevsimlerinde dört özellik için fenotipik veriler toplanmıştır: yaprak uzunluğu 

(LL), yaprak genişliği (LW), yaprak uzunluğu/yaprak genişliği oranı (LWR), 

yaprakçık çifti sayısı (NLL) ve genç sürgün rengi (YSC). Ebeveyn haritalarında 

toplam 17 QTL tanımlanmıştır. LL ve LW için dört QTL LG2 ve LG4'te, LWR 

oranı için dört QTL LG13 ve LG14'te, NLL için iki QTL ve YSC için iki 

QTL’in LG7 ve LG9'da yer aldığı bulunmuştur. Khadivi ve ark. (2018) 

Antepfıstığının (P. vera) genetik çeşitliliğini araştırmak için, 20 polimorfik 

nükleer basit dizi tekrarı (nSSR) markörü kullanarak bu türün 42 çeşidini 

karakterize etmişlerdir. nSSR belirteçleri, lokus başına ortalama 5.10 olmak 

üzere 3-7 alel (toplamda 102) üretmiştir. PIC, ortalama 0,64 değeri ile 0,36 ile 

0,86 arasında değişirken, gözlemlenen heterozigotluk (Ho), ortalama 0,44 

değeri ile 0,21 ile 0,79 arasında değiştiği ve ayrıca beklenen heterozigotluk 

(He), ortalama 0.22 değeri ile 0,11 ile 0,39 arasında değişmiştir. Genetik 

benzerlik değerleri 0,08 ile 0,93 arasında değişmiştir. UPGMA dendrogram ve 

Bayesian kümeleme çalışmaları, çeşitleri sırasıyla 21 ve 21 çeşit içeren iki ana 

gruba ayırmış ve filogenetik ilişkilerini ortaya koymuştur. Mevcut sonuçlar, 

türler içinde geniş genetik değişkenliğin varlığını göstermiştir ve germplazm 

karakterizasyon ve bitki ıslahı çalışmalarında daha fazla araştırma için 
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kullanılabileceğini göstermiştir. Aouadi ve ark. (2019) 65 Tunus fıstık ağacı 

arasında genetik çeşitliliği ve genetik ilişkileri değerlendirmek için bitki 

fonksiyonel genlerinin spesifik olarak korunmuş dizilerini hedefleyen 

korunmuş DNA'dan türetilmiş polimorfizm (CDDP) tekniğini kullanılmıştır. 

Dokuz primerden oluşan bir set kullanılmış ve 157 CDDP markörünün 

ortalama 17.44 ile yüksek derecede polimorfizm (%99.37) gösterdiği 

belirlenmiştir. CDDP markörlerinin ortalama polimorfizm bilgi içeriği 0.86 

bulunmuştur, bu da antepfıstığı arasındaki genetik çeşitliliğin tahmininde 

CDDP primerlerinin etkinliğini göstermiştir. UPGMA dendrogramı ve temel 

bileşen analizi, analiz edilen fıstık ağaçlarını dört grupta kümelemiştir. 

Sonuçlarımız genetik yapının: (1) gruplar arasındaki gen alışverişi, (2) coğrafi 

köken ve (3) bitkinin cinsiyetine bağlı olduğunu göstermiştir. Aynı sonuç, El 

Guettar, Kasserine ve Sfax'ın antepfıstığı genotiplerinin %80'den fazla 

olasılıkla STRUCTURE'de uygulanan Bayesian analizi ile de ortaya çıkmıştır. 

Sonuçlarımız, P. vera L. genotiplerinin karakterizasyonu ve genetik çeşitlilik 

analizinde CDDP belirteçlerinin polimorfizmi ve etkinliğini kanıtlamaktadır. 

Mannino ve ark. (2019) farklı coğrafi kökene sahip ticari fıstık tohumu 

çeşitlerinin (Bronte, Kern, Kerman, Larnaka, Mateur ve Mawardi) kesin olarak 

tanımlanması için kimyasal ve moleküler yöntemlerin kombinasyonu 

kullanılmıştır. Bronte çeşidinde toplam fenolik içerik daha yüksek bulunmuş, 

bunu Larnaka ve Mawardi çeşitleri izlemiştir. Toplam antosiyanidin içeriği 

Bronte ve Larnaka çeşitlerinde daha yüksek olurken, toplam proantosiyanidin 

içeriği Bronte'de daha yüksek olmuş, bunu Mawardi ve Larnaka çeşitleri 

izlemiştir. Bronte, Larnaka çeşidinde ise daha yüksek miktarlarda peonidin-3-

glucoside, okanin 4'-galaktoside, hyperoside ve quercetin-4'-glucoside 

bulunmuştur. En yüksek kateşin içeriği Mawardi çeşidinde bulunmuştur. 

Mateur, Kern ve Bronte çeşitlerinde önemli ölçüde (P < 0.05) daha yüksek 

toplam yağ asidi miktarı bulunurken, bunu Larnaka ve Mawardi çeşitleri takip 

etmiş ve Kerman çeşidi en düşük toplam yağ asidi içeriğini göstermiştir. GC-
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FID ve GC-MS analizleri birkaç çoklu doymamış yağ asidinin varlığını ortaya 

çıkarmıştır. Kern ve Mateur çeşitleri önemli ölçüde (P < 0.05) daha yüksek 

miktarda linoleik asit gösterirken, Bronte çeşidi en yüksek miktarda oleik asit 

göstermiştir. Moleküler karakterizasyon, ITS DNA PCR-RFLP analizi ile 

gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan amplikonları seçici olarak ayırmak için üç 

farklı kesim enzimi (RsaI, TaqαI ve PstI) kullanılmıştır. Bir TaqαI bölgesi, 

Kerman, Larnaka ve Mateur çeşitlerinde seçici olarak bulunabilirken, PCR 

ürünlerinin RsaI tarafından kesilmesi sonucu, yalnızca Bronte ve Mawardi 

üzerinde spesifik bantlar vermiştir. PstI tarafından gerçekleştirilen kesim 

yalnızca Kern çeşidi üzerinde belirli bantlar vermiştir. Sonuçlar, Akdeniz 

çeşitlerinin (Mateur, Bronte ve Larnaka) benzer kimyasal modeller ve (özellikle 

Mateur ve Larnaka için) yakın bir filogenetik ilişki gösterdiğini ve diğer 

çeşitlere göre kimyasal ve moleküler bir ayrılma olmadığını göstermiştir. Karcı 

ve ark.(2020)’nın yaptıkları ve Pistacia’da ilk genik-SSR geliştirme 

çalışmasında, P. vera L.’nın çeşitlerinden RNA sekanslaması yapılmış ve kısa 

Illumina dizilerinin birleştirilmesi ile elde edilen RNA dizilerinden 250 adet 

EST-SSR primer çifti dizayn edilmiştir ve 8 Pistacia türünde (P. vera L., P. 

khinjuk Stocks, P. atlantica Desf., P. mutica F.&M., P. integerrima Stewart, P. 

chinensis Bunge, P. terebinthus L. ve P. lentiscus L.) taranmıştır. 233 adet 

primer en az bir türde amplifiye olmuş ve tüm türlerde amplifiye olan 82 adet 

SSR primer çiftlerinden kolay skorlanabilen ve ektra pik vermeyen 55 adet 

EST-SSR’ların tümü 89 Pistacia genotipinin karakterizasyonunda polimorfik 

bulunmuştur. Zeng ve ark. (2019) Antepfıstığının kültüre alınmasının temelini 

oluşturan moleküler evrimsel tarihi daha iyi anlamak için, antepfıstığının bir 

taslak genomunu bir araya getirmek için P. vera'nın 93 çeşidi ve 14 yabani 

bireyi ve farklı yabani Pistacia türlerinden 35 bireyin genomu dahil olmak 

üzere 107 tüm genom resequencing yapılmıştır. Genomik ve transkriptomik 

analizler, büyük gen ailelerini (örneğin, sitokrom P450 ve kitinaz) ve 

muhtemelen stres adaptasyonunda yer alan jasmonik asit (JA) biyosentetik 
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yolunu ortaya çıkarmıştır. Karşılaştırmalı popülasyon genomik analizleri, 

antepfıstığının yaklaşık 8000 yıl önce kültüre alındığını ve bunun için olası 

anahtar genlerin, yapay seçilime maruz kalan ağaç ve tohum boyutuyla ilgili 

genler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Akash ve ark. (2020) EST-SSR 

markörlerinin antepfıstığı genom çalışmaları için çok sınırlı sayıda olmasından 

dolayı, yeni EST-SSR markörleri geliştirmeyi hedeflemişlerdir. NCBI veri 

tabanında 1330 ifade olunan EST SSR motifleri için taranmıştır. Minimum 

tekrar sayıları mono-nükleotit sayıları için on, di-nükleotit için altı, tri, tetra ve 

hexa-nükleotit için beş olmuştur. 808095 bp boyunca toplam 464 SSR motifi 

397 EST belirlenmiş ve 48 SSR motifi için primer çiftleri dizayn edilmiştir. Bu 

EST-SSR markörlerinin sadece antepfıstığındaki EST-SSR markör sayılarını 

arttırmakla kalmayıp, ayrıca genetik çeşitlilik, popülasyon yapısı ve marköre 

dayalı ıslah programlarında da kullanılabileceği kaydedilmiştir. Jannesar ve 

ark. (2021) miRNA dizileri ve konumlarındaki polimorfizmleri tespit etmek 

için tuza duyarlı miRNA dizilerine dayalı yeni miRNA tabanlı belirteçler 

geliştirmiştir. Üç aşırı fıstık popülasyonunda 76 kombine miRNA + miRNA ve 

miRNA + ISSR markörünün validasyonu, tuz toleransı fenotipini genotipe 

bağlayabilen seçilmiş üç markörün tanımlanmasına ve fıstık genotiplerini ve 

Pistacia türlerini üç kümeye ayırmasına yol açmıştır. Bu yeni fonksiyonel 

markör sistemi, daha verimli performans göstermenin yanı sıra, önceki miRNA 

tabanlı markör sistemlerinden daha yüksek polimorfizmlere sahiptir. Seçilen 

bantların sekanslanması sonucunda, mitokondriyal genomun yapısında 

korunmuş miRNA'ların varlığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın diğer dikkate 

değer bulguları, seçilen iki markörün PCR ürünlerinin sekansları, Gypsy ve 

Copia retrotransposon elemanları olarak açıklanmış olmasıdır. MiRNA 

kopyalarının sayısını artırarak ve nükleer ve organel genomları arasındaki 

konumlarını değiştirerek retrotranspozonların ilgili miRNA'larla yer 

değiştirmesi, bu moleküllerin düzenleyici aktivitesini etkileyebilir. Bu 

bulgular, retrotranspozondan türetilen miRNA'ların, hücre içi genomlar 
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arasında tuz stresi tepkilerini düzenlemede ve ayrıca çevresel koşullara uyum 

için yeni ve toleranslı fenotipler meydana gelmesinde mobil epigenetik 

düzenleyiciler olarak kritik role sahip olabileceğini göstermiştir.   

Abbaspour ve ark. (2021) sera koşullarında No/NaCl stresi altındaki 

fıstık bitkilerinde tuzluluk stresini hafifletmek ve ilgili gen ekspresyonunu 

analiz etmek için arbüsküler mikoriza mantarının (AMF) kullanılması 

amaçlanmıştır. Tuzluluk stresi altındaki fıstık bitkilerinde fizyolojik tepkileri, 

iyon dağılımını ve ilgili gen ekspresyonunu incelemek için AMF kullanılmıştır. 

Dört aylık simbiyozdan sonra, mikorhizal kök kolonizasyonu, tuz stresi 

muamelesi altındaki örneklerde, tuz stersine maruz bırakılmayan örneklere 

kıyasla test edilen tüm parametrelerde önemli bir azalma göstermiştir Tuzluluk 

morfolojik özellikleri etkilemiş ve N, P, Mg ve Fe gibi besin içeriğini, K/Na ve 

Ca/Na oranlarını, bağıl su içeriğini (RWC), membran stabilite indeksini (MSI) 

azaltmış ve konsantrasyonunu artırmıştır. AMF'nin Rhizophagus irregüleris ile 

aşılanmasının, antepfıstığı bitkilerinde toprak tuzluluğuna karşı daha büyük bir 

dayanıklılık sağladığı ve besin alımını ve iyonik homeostazın korunmasını, 

üstün RWC ve osmokorumayı, toksik iyon ayrıştırmasını, iyonla ilgili gen 

ifadesi ve zar bütünlüğünü korumayı teşvik ettiği sonucuna ulaşılmıştır. OU ve 

ark. (2021) Pistacia khinjuk, Pistacia vera ve Pistacia atlantica olmak üzere üç 

farklı türden oluşan 13 yabani fıstık çeşidinde SRAP markörleri geliştirmeyi 

hedeflemişlerdir. Üç Pistacia türünün PCR ile toplam 170 DNA bandı elde 

edilmiştir. Üç türün genetik benzerliğinin 0,61 ila 0,90 arasında olduğu 

belirlenmiştir. Kümeleme analizleri sonucu iki önemli grup ortaya çıkmıştır: 

Pistacia khinjuk ve Pistacia atlantica subsp. Kurdica, SRAP markörleri 

çalışmasında en az benzerliği sergilemiştir. Bulgular, test edilen tüm 

genotiplerin mükemmel moleküler tanımlanmasını ortaya çıkarmış, bu da 

antepfıstığı çeşitleri arasında önemli miktarda genetik çeşitliliğin bulunduğunu 

göstermiştir. Bu markörlerin, genetik koruma ve çeşit geliştirme için ıslah 

tekniklerinde yararlı olabileceği belirtilmiştir.  
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Şahin ve ark. (2022) markör sistemi olarak kompetitiv alel-spesifik PCR 

(KASP) teknolojisi kullanarak, sekiz Pistacia türünün yedisini başarıyla 

ayırdığı belirlenmiştir: P. atlantica, P. integerrima, P. khinjuk, P. mutica, P. 

terebinthus, P. vera ve P. lentiscus. Çalışmada de novo biyoinformatik yöntemi 

olarak kullanılan referans genomu bir araya getirmek için yüksek verimli bir 

DNA dizisi okuma arşivi (SRA) kullanılmıştır. SRA'dan dört genomik bölge 

ve Kafkas ve ark. (2015)’nın yaptığı çalışmadan üç SNP markörü 

kullanılmıştır. Sekiz tür SNP markörleri için tür içi olarak hizalanmıştır. 

Toplamda 12 SNP markörü KASP markörüne dönüştürülmüş ve bunlardan 5 

markörün erkek ve dişi bitkiler arasında alelik ayrım gösterdiği bulunmuştur. 

Karcı ve ark. (2022) altı farklı ülke orjinli altmış altı fıstık çeşidi ve genotipinde, 

74 genomik ve 18 genik SSR markörü ile karakterizasyon ve parmak izi analiz 

çalışması yapmışlardır. SSR analizi sonucunda, 66 çeşit ve genotipin 

tamamında 576 alel tanımlanmıştır. Lokus başına alel sayısı 2 ila 20 

(CUPOhBa1592) arasında değişmiş ve lokus başına ortalama altı alel elde 

edilmiştir. Polimorfizm bilgi içeriği (PIC) değerleri 0,07 (CUPVEST2939) ile 

0,87 (CUPSiOh2460) arasında değişmiş ve ortalama PIC değeri 0,58 

bulunmuştur. Antep fıstığı çeşitleri ve genotipleri, STRUCTURE ve UPGMA 

analizine göre beş gruba ayrılmıştır. Toplam 61 çeşidin 34’ünde spesifik alel 

tespit edilmiş, aralarında üç primer (CUPOhBa1592, CPBaPa1606 ve 

CUPOhBa2127) dörtten fazla çeşit için spesifik lokus üretmiştir, bu nedenle 

çeşit tanımlama, parmak izi analizleri ve fıstıkta ıslah çalışmaları için bu 

markörlerin çok umut verici olduğu belirtilmiştir.  Zarei ve ark. (2022) 

yaptıkları çalışmada antepfıstığında ilk defa tüm kloroplast sekansını elde 

etmişlerdir. Fıstık kloroplast dizisinin tamamını bir araya getirmiş ve 

karakterize etmişler. P. vera kloroplast genomu, Anacardiaceae'nin diğer 

üyelerine (149.011–172.199 bp) benzer şekilde 160.598 bp boyutunda olduğu 

belirlenmiş ve büyük bir tek kopya bölgesi (88.174 bp), küçük bir tek kopya 

bölgesi (19.330 bp) ve bir çift ters tekrar bölgesi (26.547 bp) dahil olmak üzere 
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tipik dört bölümlü yapı sergilemiştir Genom, 87 protein kodlayan gen, 30 tRNA 

geni ve 4 rRNA geninden oluşan 121 gen içermektedir. İki genin ikiden fazla 

introna sahip olduğu genomda on üç intron içeren gen tanımlanmıştır. GC 

içeriğinin genomik modelleri, diğer Anacardiaceae familyasındaki türlere 

benzediği belirlenmiştir. P. vera, incelenen türler arasında en yüksek sayıda 

SSR bölgelerine sahiptir; bunun, moleküler markör geliştirme ve gelecekteki 

popülasyon çalışmaları için yararlı olabileceği ifade edilmiştir. Amino asit 

analizi, Lösin'in kloroplast genomunda en sık (%10.69) amino asit olduğunu, 

ardından İzolösin (%8.53) ve Serin'in (%7.77) geldiğini ortaya koymuştur. 

Sistein (%1,30) ve Triptofan (%1,74) en az görülen amino asitler olmuşlardır. 

Filogenetik analiz, P. vera'nın taksonomik olarak yakın akrabası P. 

weinmaniifolia'ya en çok benzediğini, ardından Rhus chinensis'in geldiğini 

ortaya çıkarmıştır; hepsi taksonomik olarak Rhoeae takımında yer almaktadır. 

Bu kloroplast genom çalışmasının, gelecekteki koruma çalışmaları, P. vera'nın 

genetik değerlendirmesi ve ıslahı, ayrıca diğer Pistacia türleri ve yakın akraba 

cinslerinin daha kapsamlı filogenetik analizi için faydalı olacağı belirtilmiştir. 

Chatti ve ark. (2022) Tunus antepfıstığı türlerinin genetik çeşitliliğini ve 

popülasyon yapısını analiz etmek için dokuz IRAP markörü kullanmıştır. 

Sonuç olarak, %98.15'i polimorfik olan seksen altı amplikon elde edilmiştir. 

Etkili alel sayısının (Ne), Shannon bilgi indeksinin (I) ve Nei'nin genetik 

çeşitliliğinin (H) ortalama sayıları sırasıyla 1.529, 0.478 ve 0.310 bulunmuştur. 

Ortalama popülasyon içi genetik çeşitlilik (Hs) 0,24 ve toplam çeşitlilik (Ht) 

0,3 bulunmuştur. Tunus antepfıstığı popülasyonları, yüksek genetik farklılaşma 

(Gst =0.275) ve gen akışı (Nm = 1.888) sergilemiştir. Moleküler Varyans 

Analizi (AMOVA), varyasyonun popülasyonlar içinde çok yüksek olduğunu 

(% 83) göstermiştir. NJ yöntemi ve Temel Koordinat Analizi (PCoA) 

kullanılarak oluşturulan filogenetik ağaç, Tunus çeşitlerinin kümelenmesinde 

ağaçların cinsiyetinden bağımsız olarak, ancak coğrafi kökenlerine ve üreme 

durumlarına bağlı olarak yapıldığını göstermiştir. Bayesian analizi ile 
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(STRUCTURE) bu gözlemler doğrulanmıştır. Çalışmanın sonucunda IRAP 

markörlerinin, spesifik düzeyde önemli ölçüde bilgilendirici olduğu 

belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulguların, üstün özelliklere sahip yeni 

fıstık genotiplerinin ıslahı için kullanılabileceği ifade edilmiştir. 

Klasik ıslah metotlarının ve moleküler markörlerin ıslah 

programlarında birbirlerinin tamamlayıcısı olarak kullanılması zaman kaybı, 

maliyet ve iş gücü olarak büyük avantaj sağlayacaktır. P.vera için hem klasik 

hemde moleküler ıslah yöntemleri kullanılarak pek çok çalışma yapılmış ve 

antepfıstığında yeni çeşitlerin geliştirilmesi dahil pek çok soruna çözüm 

getirilmiştir. 

SONUÇ 

Geleneksel ıslah metodolojilerinin, çeşitlerin ve germplazmanın 

geliştirilmesinde başarılı olduğu kapsamlı bir şekilde kanıtlanmıştır. 

Bununla birlikte, sübjektif değerlendirme ve ampirik seçim, geleneksel 

ıslahta hala önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, moleküler 

ıslah yöntemleri, genom sekanslama veya genetik manipülasyon gibi pek 

çok bilgiyi açığa çıkarsa da, geleneksel ıslahın yerini alamaz, ancak 

geleneksel ıslahın yalnızca tamamlayıcı bir parçasıdır.Geleneksel ıslah 

yöntemlerinin gözleme dayalı olması, uzun zaman, iş gücü ve yüksek  

maliyet gibi dez avantajlarından dolayı bugün moleküler ıslah 

yöntemleri ön plana çıkmıştır. Moleküler ıslah, geniş anlamda, genetik 

mühendisliği veya gen manipülasyonu, moleküler markör destekli 

seleksiyon, genomik seleksiyon vb. dahil olmak üzere bitkilerde ilgili 

karakterleri geliştirmek için DNA moleküler seviyelerinde 

gerçekleştirilen genetik manipülasyonun kullanımı olarak 

tanımlanabilir. Bununla birlikte, daha sıklıkla, moleküler ıslah, 

moleküler markör destekli ıslahı ifade eder ve moleküler 
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biyoteknolojilerin, özellikle moleküler markörlerin, bağlantı haritaları ve 

genomik ile kombinasyon halinde, bitki özelliklerini genotipik deneylere 

dayanarak değiştirmek ve iyileştirmek için uygulanması olarak 

tanımlanır. 

P. vera’da bugüne kadar geleneksel ıslah metotları kullanılarak pek 

çok çeşit geliştirilmiştir. 20. yüzyılın başlarında teknolojinin de 

gelişmesi ile birlikte antepfıstığında moleküler yöntemlerin kullanımı 

artmıştır. Günümüzde antepfıstığında moleküler markörler kullanılarak, 

cinsiyet mekanizmasının aydınlatılması, genetik haritaların 

oluşturulması, kantitatif özellik lokuslarının belirlenmesi, çeşitlerin 

karakterizasyonu, evrim çalışmaları, gen yolaklarının belirlenmesi gibi 

pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir ve bundan sonra da genom çapında 

çalışmalar hızla devam edecektir. 
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1. GİRİŞ 

Antepfıstığı (Pistacia vera L.) yaprak döken bir sert kabuklu 

meyve türü olup, yaklaşık 13’ten daha fazla tür ile Anacardiaceae 

familyasının ekonomik açıdan en önemli üyesidir. Pistacia cinsinin 

yaklaşık seksen milyon yaşında olduğu tahmin edilmektedir (Parfitt ve 

Badanes, 1997). P. vera bazı istisnalar dışında rüzgarla tozlanan ve diok 

bir türdür (Kafkas ve ark., 2000). Antepfıstığı ticari olarak, Akdeniz 

ülkeleri, Kuzey Afrika, Orta Doğu ülkeleri, Çin, ABD ve Avustralya' da 

yetiştirilmektedir. Son zamanlarda dünyadaki başlıca antepfıstığı 

üreticileri sırasıyla İran, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Suriye' 

dir. Önemli sayıda esansiyel amino asitler, vitaminler, doymamış yağ 

asitleri, antioksidan bileşikler ve ek mineraller içeren antepfıstığı, diğer 

kuru yemiş türlerinden üstündür ve faydalı besinler açısından zengin, 

sağlıklı bir besin kaynağıdır. Oleik asit, linoleik asit ve linolenik asit gibi 

doymamış yağ asitleri kan kolesterol seviyelerini düşürme özelliğine 

sahiptir (Ergun ve Zarifikhosroshahi, 2020;Gündeşli, 2020; 2021; Ergun, 

2021). Antepfıstığı besleyici faydalarına ek olarak, dünya çapında 

ekonomik açıdan önemli bir sert kabuklu meyve türü olarak kabul 

edilmektedir (Gündeşli ve ark., 2018; Gündeşli ve ark., 2021).  

Ticari ve sağlık açısından çok değerli olan antepfıstığı ıslahında, 

uzun gençlik dönemi, iki evcikli çiçeklenme ve periyodisite gibi bazı 

zorluklar ortaya çıkmaktadır (Karabıyık ve ark., 2018; Gündeşli ve ark., 

2020). Antepfıstığı ıslahında özelliklerin tanımlanması ve özelliklerle 

ilişkili genlerin kromozomlar üzerindeki yerlerin (lokusların) 

geliştirilmesi, genetik kaynakların karakterizasyonu ve segregasyon 

populasyonunun değerlendirilmesi zaman alıcı süreçlerdir. Ayrıca, 

zararlı ve hastalık direnci, meyve içi kalite özellikleri, periyodisite ve 
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verim ile bağlantılı moleküler markörlerin geliştirilmesine ilişkin 

antepfıstığında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Islah programlarında 

bu sınırlama faktörlerinin üstesinden gelinmesi ancak yeni nesil 

teknolojilerin (NGS) kullanıldığı moleküler yaklaşımlarla mümkün 

olabilmektedir (Kafkas, 2019; Karcı ve Kafkas, 2022). Son yıllarda, 

antepfıstığında fenotipik özellikleri iyileştirme ve antepfıstığı 

ıslahındaki sorunların giderilmesi için, genetik ve genomik çalışmalar 

hız kazanmıştır. 

Son zamanlarda bitki ıslahı programlarında, geleneksel ıslah ve 

moleküler ıslah yöntemleri birlikte yapılmaktadır. Konvansiyonel bitki 

ıslahı, Mendel yasalarına dayalı olarak kromozom kombinasyonunun 

manipülasyonu olarak değerlendirilmektedir. Geleneksel ıslahta, istenen 

özelliklerin seçimi, farklı bitki ırklarının farklı bitkilerde bulunan istenen 

özelliklerle birleştirilmesi (melezleme) ve poliploidi (artan sayıda 

kromozom seti) dahil olmak üzere üç ana prosedürden oluşmaktadır. 

Bununla birlikte bu yöntemin zaman alıcı olması gibi bazı dezavantajları 

vardır, bu nedenle yetiştiriciler istenmeyen özelliklere sahip ırkları 

yetiştirmek için çok zaman harcamak zorunda kalacaklardır. Öte yandan, 

marköre dayalı seleksiyon geleneksel ıslahtan daha verimli, etkili ve 

ayrıca daha fazla ekipman gerektirir (Guney ve Kafkas, 2020). 

DNA markörleri, bitki ıslah programlarının birçok aşamasında 

kullanılmaktadır. DNA dizisi düzeyinde genetik polimorfizme dayanan 

çeşitli uygulamalara sahip birçok markör tekniği vardır. RFLP "Kesilen 

Fragmentlerin Uzunluk Polimorfizmi", RAPD "Rastgele Çoğaltılmış 

Polimorfik DNA", ISSR "Basit Diziler Arası Tekrar", SRAP "Dizi 

İlişkili Çoğaltılmış Polimorfizm", AFLP "Çoğaltılan Fragmentlerin 

Uzunluk Polimorfizmi", SSR "Basit Dizi Tekrarları" ve SNP "Tek 
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Nükleotid Polimorfizmi" gibi farklı moleküler markörler, genetik 

kaynakların karakterizasyonu ve aralarındaki genetik ilişkiyi 

belirlemede kullanılır. Son zamanlarda, SSR ve SNP markörleri yaygın 

olarak kullanılan moleküler markör sistemleridir. DNA markör 

teknolojileri arasında, SSR markörleri, kodominant kalıtım, yüksek 

polimorfizm ve tekrarlanabilir ve birçok otomasyona uygun bir markör 

sistemidir. Alıç, ayva, menengiç ve ceviz gibi farklı bitki türlerinin 

moleküler karakterizasyonunda SSR markörleri yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Guney ve ark., 2018; 2019; 2021a,b). SSR markörleri, 

ökaryotik türlerin genomları boyunca yer almaktadır. DNA markör 

sistemleri antepfıstığı çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Zaloglu ve ark., 2015; Karcı ve ark., 2022). 

Antepfıstığında yoğun ve doymuş genetik haritalar ve kapsamlı 

genom bilgisi elde etmek için SSR markörleri kullanılır. Son 

zamanlarda, antepfıstığında SSR markörü geliştirmeye yönelik 

çalışmalar literatürde yaygınlaşmaktadır. Aynı zamanda, antepfıstığında 

yeni nesil dizileme verileri ile zenginleştirilmiş kütüphanelerden, SSR 

markörü geliştirme çalışmaları artmıştır. Literatürde bugüne kadar 

Pistacia vera'da binden fazla SSR geliştirilmiştir. SSR markröleri, 

genomik DNA’nın dizilenmesi (gSSR) veya RNA dizilemesi sonucu 

genik bölgelerden (EST-SSR veya eSSR) geliştirilmektedir. 

Antepfıstığında yayınlanan eSSR ve gSSR markörleri filogenetik analiz, 

DNA parmak izi analizi, germplazm karakterizasyonu ve ayrıca genetik 

bağlantı haritalarının oluşturulmasında kullanılmaktadır (Zhaanbaev ve 

Kafkas, 2018; Karcı ve Kafkas, 2018; Karcı ve ark., 2020, 2022). 
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Bu bölümde, antepfıstığı ıslahında kullanılan moleküler markörler, 

genetik haritalar, genom yapısı ve cinsiyet mekanizması üzerine yapılan 

çalışmalar tartışılmaktadır. 

2. BİTKİLERDE GENOMİK ÇALIŞMALAR 

Türler arası veya cinsler arası hibridizasyonlar, indüklenmiş 

mutasyonlar, hücre ve doku kültürlerinin somaklonal varyasyonundan 

kaynaklanan genetik varyasyonları kullanmaya çalışan, geleneksel ıslah 

stratejilerinden sınırlı başarılar elde edilmektedir. Geleneksel ıslah ve 

marköre dayalı ıslah programlarının aksine, hedeflenen genin genetik 

mühendisliği aracılığıyla doğrudan dâhil edilmesi istenen özelliği 

iyileştirme veya araştırma daha çekici ve hızlı bir yaklaşım gibi 

görünmektedir (Cushman ve Bohnert, 2000). Genomik seleksiyon, 

markör verilerine dayalı karmaşık, nicel özellikleri bile seçme yeteneği, 

yeni yüksek verimli markör teknolojilerin ve verileri analiz etmek için 

gerekli yeni istatistiksel yöntemlerin birleşiminden ortaya çıkmıştır. 

Genomik seleksiyon, genetik çeşitliliği korumak ve potansiyel olarak 

fenotipik seçimle mümkün olanın ötesinde kazanımı uzatmak için 

markör bilgileri kullanırken, ıslah döngüsünü büyük ölçüde 

hızlandırabilmektedir. Markör teknolojilerinin maliyetleri düşmeye 

devam ettikçe ve istatistiksel yöntemler daha rutin hale geldikçe, 

genomik seleksiyon geleceğin bitki ıslahında büyük bir rol oynayacağı 

görülmektedir (Lorenz ve ark., 2011). Öte yandan, kantitatif özellik 

lokus (QTL) haritalama, genom çapında ilişkilendirme ve transkriptom 

çapında ilişkilendirme çalışmaları gibi genomik araç ve tekniklerin 

geliştirilmesi ve uygulanması, gen düzenleyici ağların ve bitkilerde 

karmaşık kantitatif özelliklerin altında yatan genetik mekanizmaların 
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daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır (Tan ve ark., 2022). 

Genomik çalışmalar hızla gelişmektedir ve her geçen gün yeni metodlar 

ve yeni gelişmelere ulaşılmaktadır. Bu yolda, genom dizileme deki 

ilerleme artık büyük ölçekli referans genomların üretilmesini mümkün 

kılınmaktadır. Çeşitli uluslararası girişimler, küresel biyoçeşitliliği 

temsil eden referans genomlar üretmeyi amaçlamaktadır. Bu genomlar, 

genomik çeşitlilik ve mimariye ilişkin benzersiz öngörüler sağlayarak, 

popülasyon ve fonksiyonel genomiklerin kapsamlı analizlerini mümkün 

kılacaktır (Formenti ve ark., 2022). 

3. ANTEPFISTIĞINDA YAPILAN MOLEKÜLER 

ÇALIŞMALAR 

Antepfıstığında RAPD, AFLP, ISSR ve SSR gibi farklı moleküler 

markörlere dayalı birçok genetik karakterizasyon çalışması literatürde 

yer almaktadır (Hormaza ve ark. 1994; Kafkas ve ark. 2006a, 2006b, 

2006c; Kolahi-Zonoozi ve ark. 2014; Zaloglu ve ark. 2015; 

Motalebipour ve ark., 2016; Karcı ve ark., 2020). Antepfıstığı 

çeşitlerinin moleküler karakterizasyon çalışmaları ilk olarak RAPD 

tekniği kullanılarak yapılmıştır (Dollo ve ark. 1995; Caruso ve ark. 

1998). Antepfıstığı çeşitlerinin ilişkisini Kafkas ve ark. (2006a,b,c) 

AFLP, ISSR ve RAPD moleküler markörlerini kullanarak rapor 

etmişlerdir. Antepfıstığı çeşit ve genotiplerinin moleküler tanımlaması 

bugüne kadar farklı markörler ile yapılmıştır. Dollo ve ark (1995) 

çalışmalarında 15 adet antepfıstığı çeşidinin 33 adet RAPD primeri ile 

DNA parmak izlerini belirlemişlerdir. Parfitt ve Badenes (1997) 10 

Pistacia türünde RFLP tekniğini kullanarak türler arası filogenetik 

sınıflandırma yapmışlardır. Kafkas ve Perl-Treves (2001) 40 yabani 
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Pistacia genotipi ve iki P.vera çeşidini RAPD sistemini kullanarak 

genetik ilişkilerini tanımlamışlardır. Kafkas ve Perl-Treves (2002) 9 

Pistacia türünün akrabalık ilişkileri RAPD tekniği kullanarak ortaya 

çıkarmışlardır. Yunanistan’daki Pistacia türlerinin filogenetiğini 

belirlemede RAPD ve AFLP moleküler markör tekniklerini 

kullanmışlardır (Katsiotis ve ark., 2003). Türkmenistan’ın Kepele ve 

Agachli yörelerine ait iki ayrı populasyonun tohumlarından geliştirilen 

P. vera çöğürlerinde RAPD tekniği kullanılarak genetik çeşitlilikleri 

ortaya çıkarılmıştır (Barazani ve ark., 2003). Akdeniz bölgesindeki farklı 

lokasyonlardaki 6 türe ait 28 Pistacia genotipi arasındaki genetik 

farklılıklar 27 RAPD markörü kullanarak saptanmıştır (Golan-Goldhirsh 

ve ark., 2004). Ahmad ve ark (2005), P. atlantica, P. integerrima ve 

melezleri Pioneer Gold II ve UCB–1’ in, DNA parmak izlerinin 

belirlenmesinde, SSR ve SRAP marker sistemlerinin kullanılabilir 

olduğunu ortaya çıkarmışlardır. AFLP tekniğini ile 10 Pistacia türüne ait 

31 yabani ve 4 kültür çeşidinin filogenetik analizi Kafkas (2006a) 

tarafından yapılmıştır. Mirzaei ve ark (2006) P. vera ile birlikte Pistacia 

türlerinin genetik ilişkilerini 11 adet polimorfik RAPD markörü ile 

belirlemişlerdir. Pistacia türüne ait 45 genotip 13 AFLP primeri 

kullanılarak genetik çeşitlilikleri saptanmıştır. Basha ve ark. (2007), 114 

antepfıstığında 7 primer kombinasyonlu AFLP markör sistemini 

kullanarak moleküler düzeyde farklılıklarını ortaya çıkarmışlardır. 

Noroozi ve ark. (2009), 31 adet (30 dişi ve 1 erkek) İran antepfıstığının 

genetik çeşitliliğini 6 ISSR markörü ile açığa çıkarmıştır. Pazouki ve ark. 

(2009), 22 yabancı P. vera çeşidi ile birlikte 282 yerel Pistacia 

genotipleri arasındaki genetik ilişkileri 10 SSR markörü kullanarak 

saptamışlardır. Shanjani ve ark. (2009), 151 adet yabani genotip ve 65 
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adet kültür antepfıstığı çeşitlerinin arasındaki genetik çeşitliliği AFLP 

tekniğiyle tespit etmişlerdir. Karimi ve ark. (2009), 44 genotip ve ile üç 

melez bitkinin farklı Pistacia türleri arasındaki genetik ilişkileri 6 adet 

AFLP primer kombinasyonu ile belirlemişlerdir. İran, Türkiye, ABD ve 

Suriye orijinli 28 yabani ve kültür Pistacia genotipi arasındaki genetik 

ilişki 6 adet SAMPL markörü ile Karimi ve Kafkas (2011) tarafından 

açığa çıkarılmıştır. Atlantik sakızında yaprak morfolojisi dikkate alarak 

genetik farklılıkların belirlenmesinde RAPD yöntemi kullanılmıştır 

(Karimi ve ark., 2012). RAPD, ISSR ve SSR moleküler markörler ile 31 

İran antepfıstığı çeşidinin genetik çeşitliliği açığa çıkarılmıştır 

(Baghizadeh ve ark., 2010). 

Moleküler markör tekniklerinden ISSR ve RAPD ile 19 adet İran 

antepfıstığı çeşidinde genetik karakterizasyon çalışmaları Tagizad ve ark 

(2010), tarafından yapılmıştır. Kebour ve ark. (2012), altı ISSR primeri 

ile Suriye orijinli 10 adet antepfıstığı çeşidinde karakterizasyon 

çalışması yapmışlardır. Talebi ve ark. (2012), İran, Suriye, Türkiye ve 

ABD orijinli 36 antepfıstığı çeşit ve genotipinin genetik 

karakterizasyonunda SRAP markör tekniğini kullanmışlardır. 

Aliakbarkhani ve ark. (2015), 15 adet polimorfik RAPD markörleri ile 

15 erkek ve 25 dişi İran antepfıstığı çeşitlerinin genetik karakterizasyon 

çalışmasını yapmışlardır. 

SSR markörleri, genetik ilişkilerin ve çeşitliliğin belirlenmesinde 

önemli bilgiler sağlamaktadır. SSR markörleri türe özgüdür ve her bir tür 

için geliştirme zorunluluğu vardır. Antepfıstığında ilk SSR markör 

geliştirme çalışması Ahmad ve ark. (2003), tarafından birkaç antepfıstığı 

çeşidi kullanılarak rapor edilmiştir (Tablo 1). Bununla birlikte, yeterli 

SSR markörü olmadığı için Kafkas ve ark. (2006a, 2006b, 2006c), geniş 
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bir antepfıstığı genetik kaynağının genetik ilişki ve çeşitliliğin 

tanımlanmasında AFLP, ISSR ve RAPD gibi farklı moleküler markörleri 

kullanmışlardır. Khadivi ve ark. (2018) İran menşeli antepfıstığı 

çeşitlerinin genetik karakterizasyonunu Topcu ve ark. (2015) tarafından 

geliştirilen SSR markörlerini kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Pistacia 

cinsine ait türlerde genetik çeşitlilik ve ilişkilerin belirlenmesine yönelik 

çok sayıda SSR markör çalışması literatürde yer almaktadır (Vendramin 

ve ark., 2009; Baghizadeh ve ark., 2010; Pazouki ve ark., 2010; 

Arabnezhad ve ark., 2011; Kolahi-Zonoozi ve ark., 2014; Zaloglu ve 

ark., 2015; Motalebipour ve ark., 2016; Khodaeiaminjan ve ark., 2018; 

Guney ve ark., 2021a; Karcı ve ark., 2022). Literatürde Pistacia cinsinin 

P. vera türünde ve ayrıca yabani türlerinde çok sayıda SSR markör 

geliştirme çalışmaları görülmektedir (Tablo 1).  

       Tablo 1. Antepfıstığında SSR markör geliştirme çalışmaları 

Yazarlar Yıl Kaynak Pistacia türleri Sayısı 

Ahmad ve ark. 2003 Genomik P. vera 14 

Albaladejo ve ark. 2008 Genomik P. lentiscus 8 

Arabnezhad ve ark. 2011 Genomik P. khinjuk 27 

Chen ve ark. 2011 Genomik P. weinmannifolia 14 

Kolahi-Zonoozi ve ark. 2014 Genomik P. vera 15 

Zaloglu ve ark. 2015 Genomik P. vera 59 

Topcu ve ark. 2016 Genomik P. vera 110 

Motalebipour ve ark. 2016 NGS P. vera 206 

Jazi ve ark. 2017 NGS P. vera 11,337 

Khodaeiaminjan ve ark. 2017 EST P. vera 105 

Khodaeiaminjan ve ark. 2018 NGS P. vera 625 

 

SSR markörleri, genomik DNA’nın dizilenmesi (gSSR) veya RNA 

dizilemesi sonucu genik bölgelerden (EST-SSR veya eSSR) 
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geliştirilebilir. Zhaanbaev ve Kafkas (2018) antepfıstığı çeşitlerinde, 

transkriptom dizileri kullanılarak geliştirdikleri eSSR ile daha önceden 

geliştirilen 18 adet gSSR markörünü 72 adet antepfıstığının 

karakterizasyonunda kullanmışlardır. Karcı ve Kafkas (2018) 

antepfıstığında ilk kez RNA sekanslaması ile eSSR markörleri 

geliştirmiş ve bu markörleri kullanılarak 89 adet Pistacia genotipinin 

DNA parmak izleri çıkarmışlardır. Karcı ve ark (2020) 10 Pistacia 

türüne ait 89 genotipte ilk kez genetik karakterizasyon çalışmasını 

araştırıcıların transkriptom dizilerinden elde ettikleri 55 adet eSSR 

markörü ile yapmışlardır. Karcı ve ark (2022) 6 farklı ülkeye ait 66 fıstık 

çeşidi ve genotipinin DNA parmak izini geliştirdikleri 74 gSSR ve 18 

eSSR markörü ile belirlemişlerdir.  

4. ANTEPFISTIĞINDA GENETİK HARİTALAMA İLE 

İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Genetik bağlantı haritaları, genlerin kromozomlar üzerindeki 

yerlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Genetik haritalar 

oluşturulurken, farklı moleküler markörler ile çalışılan türün haploit 

kromozom sayısı kadar bağlantı grubu oluşturulur. Bağlantı 

gruplarındaki moleküler markörler arası boşlukların 20 cM’dan fazla 

olmaması istenir (Vienne, 2003; Güney, 2016). Antepfıstığında haploid 

kromozom sayısı n=15 olup, genetik haritalama çalışmalarında, 15 adet 

bağlantı grubu olacak şekilde haritaların oluşturulması beklenir (Kafkas, 

2019).  

Antepfıstığının SSR markörleri ile yapılan ilk genetik bağlantı 

haritası (Akyüz, 2012) Siirt x Bağyolu çeşitleri arasındaki melezleme 

sonucu oluşturulan 89 F1 bitkisi oluşturulmuştur. Antepfıstığının ISSR, 
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SRAP ve AFLP teknikleri ile yapılan ilk genetik bağlantı haritası 

(Turkeli ve Kafkas, 2013), Siirt (Pistacia vera L.) çeşidi ile monoik PA-

18 genotipi (Pistacia atlantica Desf.) arasındaki melezlemeye ait 92 F1 

bitkisinde oluşturmuştur. Her iki haritalama çalışmasında ‘double 

pseudo-testcross’ haritalama metodu uygulanarak iki ayrı genetik 

bağlantı haritaları oluşturulmuştur. Antepfıstığında SSR tabanlı ilk 

referans genetik harita Siirt x Bağyolu F1 populasyonu kullanılarak 

oluşturulmuştur (Khodaeiaminjan ve ark., 2018). Bu çalışmada, Siirt, 

Ohadi ve Bağyolu çeşitleri ve bir monoik P. atlantica Desf (Pa-18) 

genotipinden geliştirilen SSR markörler ile literatürde yer alan diğer SSR 

markörler kullanılmıştır. Antepfıstığında Siirt x monoik Atlantik sakızı 

(Pa-18) F1 populasyonu ve SSR markörleri ile oluşturulan ilk genetik 

harita kullanılarak, yaprak ve sürgün özellikleri ile bağlantılı 17 adet 

QTL belirlenmiştir (Motalebipour ve ark., 2018).  

Literatürde antepfıstığında, genom düzeyinde ilişkili haritalama 

(Association Mapping), Linkage Disequilibrium Mapping veya GWAS 

(Genome Wide Association Mapping) olarak da adlandırılan yöntemi 

kullanılarak yapılmış bir genetik haritalama çalışması bulunmamaktadır. 

Ayrıca, antepfıstığında bu zamana kadar yapılmış meyve özellikleri ile 

ilgili bir QTL çalışması literatürde yer almamaktadır. 

5.  ANTEPFISTIĞINDA GENETİK KARAKTERLER İLE 

İLİŞKİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Antepfıstığında cinsiyet markörleri dışında, zararlı ve hastalık 

direnci, periyodisite, verim ve meyve kalitesi gibi genetik karakterler ile 

ilişkili herhangi bir markör geliştirme çalışması yoktur. Antepfıstığında 

gençlik kısırlığı süresi çok uzun olması ve aynı zamanda periyodisite 
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göstermesi sebebiyle ıslah programlarında kullanılabilecek önemli 

özellikler ile bağlantılı markörlere gereksinim vardır. Antepfıstığı ıslah 

çalışmalarında meyve özellikleri ile bağlantılı markör geliştirme 

çalışmaları ıslah süresini kısaltmak amacıyla kullanılabilecektir. 

Antepfıstığında bu zamana kadar yapılmış meyve özellikleri ile ilgili bir 

QTL çalışması yapılmamıştır. Benzer şekilde bu zamana kadar 

antepfıstığında ilişkili haritalama çalışması da yapılmamıştır. Islah 

programlarında bu sınırlama faktörlerinin üstesinden gelinmesi ancak 

yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı moleküler yaklaşımlarla mümkün 

olabilir. Son yıllarda NGS teknolojisindeki gelişmeler, genomun 

sekanslanması ile binlerce sayıda SNP markörlerinin elde edilmesine 

olanak sağlamaktadır. Böylelikle, ıslah çalışmalarında belirli özellikler 

ile ilişkili markörler geliştirilebilir ve açılım gösteren popülasyonlarda 

bu markörlerle genetik haritalar oluşturularak ve söz konusu 

populasyonda fenotipik veriler alındıktan sonra yapılacak QTL analizleri 

ile mümkün olabilir (Kafkas, 2019; Guney ve ark., 2021a; Karcı ve 

Kafkas, 2022). 

Antepfıstığında Hormaza ve ark (1994) tarafından RAPD tekniği 

kullanılarak geliştirilen bir adet dişiye özgü RAPD cinsiyet markörü 

bulunmaktadır. Bu RAPD marköründen daha sonra spesifik SCAR 

primerleri Yakubov ve ark (2005) tarafından dizayn edilmiş ve 

Esfandiyari ve ark (2012) bu markörün yabani Pistacia türlerinde de 

çalıştığını bildirmiştir. Ancak, Kafkas ve ark (2015) P. vera (Siirt × 

Bağyolu) F1 populasyonunda ve geniş bir genetik koleksiyonda, dişiye 

özgü bu RAPD ve SCAR primerlerinin test edilmesi sonucunda, bazı dişi 

ve erkek bireylerde Bağyolu erkek ebeveynide dâhil olmak üzere bu 

markörlerin doğru ayırımı yapamadığını saptamışlardır. Ayrıca, SCAR 
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markörünün yabani Pistacia türlerinde cinsiyeti ayırt edemediği ortaya 

çıkmıştır. Antepfıstığında cinsiyete bağlı markörleri bulmak ve 

antepfıstığında cinsiyet belirleme mekanizmasını aydınlatmak için yeni 

bir strateji gereklidir. Bu kapsamda, Kafkas ve ark., (2015) yapmış 

oldukları çalışmada RAD-seq (Restriksiyon Bağlantılı DNA Dizileme) 

sonucu cinsiyet ile ilişkili aday 38 adet SNP lokusu belirlemişler. Bu 

aday markörler 124 çeşit, genotip ve 42 F1 genotipte test edilmiş, 

SNaPshot analizleri sonucunda 8 markörün cinsiyeti %100 doğrulukla 

ayırt ettiği saptanmıştır. Real-Time PCR cihazında HRM analizleri ile bu 

8 SNP markörü de test edilmiş ve  sonuçta 4 adet SNP markörünün 

cinsiyeti %100 doğrulukla ayırdığını ortaya çıkarmışlar. Bu çalışma 

kapsamında belirlenen cinsiyet ile ilişkili tüm markörler, dişi bitkilerde 

heterozigot, erkek bireylerde ise homozigot olarak görülmüştür. Bu 

durum antepfıstığında cinsiyetle ilişkili kromozom modelinin ZW/ZZ 

olduğu hipotezini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma sonucu elde edilen 

cinsiyet ile ilişkili SNP markörleri, büyük bir germplasmda validasyonu 

yapılmış ve antepfıstığında markör destekli seleksiyon uygulanabilirliği 

kanıtlanmıştır (Kafkas ve ark., 2015). Khodaeiaminjan ve ark (2017) 

antepfıstığında ilk defa cinsiyet kromozomunun bağlantı haritasını 

oluşturarak cinsiyet lokusunun yerini belirlemeyi ve cinsiyetle ilişkili 

SNP markörleri ile EST-SSR markörleri geliştirmişlerdir. Toplamda 309 

bireyde 25 SNP lokusunun SNaPshot analiziyle 9 adet yeni cinsiyetle 

ilişkili SNP markörü belirlenmiştir. Bu markörler dişilerde heterozigot 

erkeklerde homozigot yani ZW/ZZ cinsiyet sistemini desteklemiştir. Bu 

çalışmada cinsiyet kromozomu ve lokusunun yeri belirlenmiş ve de yeni 

polimorfik EST-SSR ve 9 adet cinsiyetle ilişkili SNP markörü hakkında 

bilgi verilmiştir. Bu çalışmadan ve Kafkas ve ark (2015) tarafından 
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yapılan çalışma sonucundan elde edilen toplam 17 adet cinsiyetle ilişkili 

SNP markörleri antepfıstığında marköre destekli seleksiyon 

çalışmalarında kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Antepfıstığında SSR 

tabanlı ilk referans genetik harita (Khodaeiaminjan ve ark., 2018) ile 

antepfıstığında ilk defa Siirt x monoik Atlantik sakızı (Pa-18) F1 

populasyonu ve SSR markörleri ile oluşturulan genetik haritada 

(Motalebipour ve ark., 2018), bugüne kadar antepfıstığında cinsiyet ile 

geliştirilen 16 adet SNP markörü (Kafkas ve ark., 2015; Khodaeiaminjan 

ve ark., 2017) ve SCAR markörü (PVF1) (Yakubov ve ark., 2005) 

haritalanmıştır. 

Antepfıstığının genom yapısı ile ilgili literatürde sınırlı çalışma 

bulunmaktadır. Tüm genom sekanslama projelerinde hem dişi Siirt 

çeşidi hem de erkek Bağyolu çeşidi kullanılmıştır. Antepfıstığının tüm 

genomunun sekansına başlamadan önce, genom yapısını ortaya koymak 

için P. vera’nın Siirt çeşidi DNA’sı kullanılarak 250 bp ve 500’lik 2 adet 

kütüphane oluşturulmuş ve çift yönlü (Pair end; PE) olarak Illumina Hi-

seq 2000 cihazında 150 bp uzunluğunda (PE150) sekanslaması 

yapılmıştır. K-mer analizleri sonucunda antepfıstığının tahmini genom 

büyüklüğünün yaklaşık olarak 600 milyon baz olduğu ve oldukça 

heterozigot bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sekanslamalardan 

toplam 26.77 Gb dizi elde edilmiştir (Motalebipour ve ark., 2016).  

Zarei ve ark., (2022) çalışmalarında Pistacia vera'nın tam 

kloroplast genom dizisini bir araya getirdiler, tanımladılar ve karakterize 

ettiler. Ek olarak, filogenetik ilişkilerini belirlemek için antepfıstığının 

kloroplast dizisini, yakından ilişkili türlerinkiler de dâhil olmak üzere 

bilinen diğer kloroplast genomlarıyla karşılaştırıp ve analiz ettiler. 

Araştırmaların sonuçları sayesinde Pistacia türlerinin filogenetik ilişkisi 
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hakkında iyi bilgiler sağlamanın yanı sıra, bu önemli sert kabuklu 

meyvenin genetik gelişimi için teorik bir temel sağlamıştır.  

Antepfıstığında, çoğunlukla tohum depolama proteinleri olarak 

sınıflandırılan beş alerjen tanımlanmıştır. Bu nedenle antepfıstığı alerjisi 

olan hastaların sağlığını korumak için son yirmi yılda farklı analitik 

metodolojiler önerilmiştir. Costa  ve ark., (2022)  antepfıstığı meyvesinin 

alerjenik gıda tespiti için kantitatif analizlerle artırılmış dinamik aralık 

sağlayarak potansiyel markör olarak farklı nükleer genlerden 

yararlanmayı amaçlamışlar. Ek olarak, kör numunelerle yöntem 

doğrulamasının ardından analitik performans üzerindeki etkilerini 

değerlendirmek için farklı gıda matrisleri üzerinde çalışmışlar. 

Araştırmacılar alerjenik gıda olarak antepfıstığı analizi için yeni bir 

kantitatif ve doğrulanmış yaklaşım olarak ilk kez Pis v 2 alerjen kodlayan 

genini hedefleyen oldukça hassas, spesifik, basit ve uygun maliyetli tek 

tüplü iç içe geçmiş gerçek zamanlı PCR önerilmiştir. 

Başka bir araştırmada Brežná ve ark., (2022) antepfıstığı 

DNA'sının gıdada tespiti için gerçek zamanlı bir PCR yöntemi 

sunmuşlar. Bu yöntemde, dehidrin için kodlayan bir kor geni dizisini 

hedeflemiştir. Geliştirilen gerçek zamanlı PCR, haploid antepfıstığı 

genomunun ˂ 10 kopyasını saptayabilmiştir. 

Saadati ve ark., (2022) tüm genom dizileme yaklaşımını kullanarak 

antepfıstığına dirençli ve duyarlı çeşitlerin genomik çeşitliliğini 

incelemişlerdir. Araştırmacılar, okumaları referans genomla hizalayarak 

ardından tek nükleotid polimorfizmleri ve delesyonlar ve küçük 

eklemeleri GATK programı kullanarak tanımlamışlardır. Veri analizinin 

sonucunda, mononükleotitlerin yapısal ve polimorfik çeşitliliğinin ve 



289 | ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) 

 

hassas çeşitlerde küçük genom azalmalarının giderilmesinin, dirençli 

çeşitlerden daha fazla olduğunu göstermişlerdir. 

Hibrit gücün temelini anlamak, özellikle F1 hibritlerinin yaygın 

olarak kullanıldığı anaç geliştirmede, mahsul ıslahında ve 

iyileştirilmesinde kilit bir soru olmaya devam etmektedir. UCB-1 F1 fide 

anaçları, iki yüksek oranda heterozigot ebeveyn, Pistacia atlantica (dişi) 

ve P. integerrima'nın (erkek) çıkışlı ağacının melezlenmesiyle elde 

edilen bireyler ticari antepfıstığı bahçelerinde yaygın olarak 

dikilmektedir. Bunun sonucu olarak, kapsamlı fenotipik değişkenliğe 

neden olarak düşük verimli küçük ağaçların maliyetli bir şekilde 

çıkarılmasına yol açmaktadır. Bu değişkenliğin genetik temelini 

belirlemek için Palmer ve ark., (2022) UCB-1'in ebeveyn ağaçlarının 

kromozom ölçekli genom düzeneklerini bir araya getirerek genom 

birleştirme ve ilişkilendirme testleriyle, türler arası antepfıstığı 

anaçlarında canlılık, erken gelişme ve cinsiyet ile ilişkili etkileşimli 

lokusları tanımlamışlar ve ticari meyve bahçelerinde anaç boyutuyla 

güçlü bir şekilde ilişkili iki lokus tespit etmişlerdir. Belirlenen iki lokus 

güçlü antepfıstığı UCB-1 anacının markör gelişimi ve genetik seçimi için 

temel bir kaynak sağlamıştır. 

Kafkas ve ark., (2022) P. vera cv. Siirt (Dişi ebeveyn) ve P. vera 

cv. Bağyolu  (erkek ebeveyn) antepfıstığı çeşitlerinin kromozom 

düzeyinde iki referans tüm genom dizilerini üretmişlerdir. 

Antepfıstığının ZW/ZZ kromozom modeline sahip olduğunu ve 14. 

kromozomun dişiye özgü (W-dişi spesifik) W kromozom olduğunu 

saptamışlardır. Araştırmacılar antepfıstığı cinsiyetin belirlenmesinde 

etkili olan defA, defA-like, DYT1, iki farklı PTEN1 genleri 

belirlemişlerdir. Araştırmada tüm genom tekrar sekanslama verileri 
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kullanılarak genomların demografik tarih analizine göre antepfıstığının 

7,640 yıl önce kültüre alındığını hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar 

İran'daki antepfıstığı ile ilişkin arkeolojik kayıtlara ile de benzerlik 

göstermiştir. Araştırmacılar, antepfıstığı meyve gelişimi ve kalitesi, 

aşılama başarısı, çiçeklenme süresi ve kuraklık toleransı gibi tarımsal 

özelliklerinden sorumlu olan 390, 211 ve 290 mutasyonları 

belirlemişlerdir. Cinsiyet belirleme/farklılaştırmanın diğer bahçe 

bitkileri ürünleri açısından önemli özelliklerin tanımlanmasında genetik 

temel oluşturacağı ve bu tür araştırmalar sayesinde antepfıstığı çeşit ve 

anaç ıslahı hız kazanmış olacaktır. 
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1. ANTEPFISTIĞININ İNSAN BESLENMESİNDEKİ 

ÖNEMİ 

Sekonder metabolitler, özellikle fenolik bileşikler, fizyolojik 

süreçlerdeki önemli rolleri nedeniyle antepfıstığı ağaçlarında özel bir 

öneme sahiptir. Besin içeriğinden dolayı antepfıstığı sağlıklı beslenmede 

en çok tercih edilen yiyecekler arasında yer almaktadır. Antepfıstığı 

meyvesi yüksek oranda yağ ve protein içerir. Öte yandan, ağacın hemen 

hemen tüm kısımları antik çağlardan beri geleneksel tıpta 

kullanılmaktadır. 

Dünyanın en lezzetli kuruyemişlerinden biri olan Antepfıstığı 

ağacı (Pistacia vera L.), Orta Doğu, Akdeniz ülkeleri ve Amerika 

Birleşik Devletleri'nin kuru, sıcak bölgeleri ve tuzlu koşullarında 

yetiştirilmeye uygundur (Kashani-Nejad ve ark., 2003; Maskan ve 

Karataş, 1999). Antepfıstığı meyve fitokimyasal bileşikler açısından 

zengin bir kaynak olması nedeniyle insan beslenmesinde stratejik 

ürünler arasında yer almaktadır. Antepfıstığı, badem ve ceviz ile 

karşılaştırıldığında daha düşük doymuş yağ asitleri ve kolesterol ve 

kalori ve daha yüksek potasyum, K vitamini, γ-tokoferol, fitosteroller ve 

ksantofil karotenoidlere sahiptir (Karaoglu ve Tarhan, 2022). 

Antepfıstığı (Pistacia vera L.,) Anacardiaceae familyasına ait Pistacia 

cinsinin ekonomik açıdan en önemli kültürü yapılan türüdür (Guney ve 

ark., 2021; Gündeşli ve ark., 2018; 2021). Kalp ve damar hastalıklarının 

önlenmesi, kolesterol ve trigliserit düzeylerinin düşürülmesinde 

antepfıstığı tüketiminin önemi daha da artmaktadır (Halvorsen ve ark., 

2006; Bulló ve ark., 2015; Mateos ve ark., 2022).  

Antepfıstığı meyveleri, %50-60 arasında değişen zengin yağ 

içeriği nedeniyle yüzyıllardır tüketilen sert kabuklu bir meyve türüdür 
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(Bulló ve ark., 2015). Antepfıstığı meyvesi, insan sağlığı ve beslenmesi 

için büyük önem taşıyan oleik asit gibi tekli doymamış yağ asitleri ile 

linoleik ve linolenik asit gibi esansiyel çoklu doymamış yağ asitlerini 

yüksek oranda içermektedir. Bu esansiyel maddelerin yüksek içeriği, 

antepfıstığının zayıf oksidatif stabiliteye sahip olmasına neden olsa da, 

antepfıstığının kalp hastalığını önleme ve kan kolesterol seviyelerini 

düşürme özelliği, oleik asit, linoleik asit ve linolenik asit içeriğine 

bağlıdır (Bowen, 2016; Ergun ve Zarifikhosroshahi, 2021; Koc ve ark., 

2019; Guney, 2020; Keles, 2020). Ayrıca, antepfıstığı iyi bir E vitamin 

(özellikle γ-tokoferol) kaynağıdır. E vitamini türevleri, tokoferoller ve 

tokotrienoller, antioksidan özellikli olup ve çok çeşitli fizyolojik, 

biyolojik ve biyokimyasal fonksiyonlara sahiptirler (Bozkurt ve Ergun, 

2021). Ayrıca tokoferollerin en önemli biyokimyasal işlevi, çoklu 

doymamış yağ asitlerinin peroksidasyonunu önlemektir. Alfa-tokoferol, 

insan vücudu için en gerekli E vitamini formu olarak bilinir ve eksikliği 

modern beslenmede çok yaygındır (Kodad ve ark., 2014). Antepfıstığı 

yüksek bitkisel protein içeriğine (toplam ağırlığın yaklaşık %21'i) 

sahiptir ve  diğer yaygın olarak tüketilen sert kabuklu meyvelerden 

(badem, ceviz, ceviz ve fındık) çok daha yüksek oranda esansiyel amino 

asit içermektedir (Sathe ve ark., 2009). Diğer sert kabuklu meyvelere 

kıyasla, düşük ile orta düzeyde toplam karbonhidrat içermesi (ağırlıkça 

yaklaşık %29) ve zengin lifli (ağırlıkça % 10 çözünmeyen formları ve % 

0,3 çözünür formları) olmaları açısından sağlıklı bir diyet ile ideal kiloya 

ulaşmak ve korumak için şiddetle tavsiye edilmektedir (Hernandez-

Alonso ve ark., 2016). 
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2. SEKONDER METABOLİTLER VE 

SINIFLANDIRMALARI 

Ekosistemdeki sürekli ve kaçınılmaz değişimler, bitkilerin bu 

değişimlere uyumunu artırmak ve var olan streslerle baş edebilmek için 

biyolojik ve fizyolojik süreçlerde değişimler gerektirir. 

Bitkiler çok sayıda organik bileşik sentezleyerek abiyotik, biyotik 

ve antropojenik faktörlere çeşitli uyum mekanizmalar uygulamaktadır. 

Bitkilerde sentezlenen organik bileşikler üç ana gruba ayrılır. İlk grup, 

karbonhidratlar, proteinler ve yağlar gibi primer metabolitler, normal 

bitki büyümesi, gelişimi ve üremesinde doğrudan yer almaktadır. 

İkincisi, fitohormonlar, hücresel aktiviteleri koordine etmekten sorumlu 

kimyasal habercilerdir ve bitkilerde doğal olarak çok düşük 

konsantrasyonlarda meydana gelen fizyolojik süreçleri etkilemektedir 

(Su ve ark., 2017; Gündeşli ve ark., 2020c). Primer metabolitlerin aksine, 

bitki fitokimyasallarının diğer grubu olan sekonder metabolitler, bir 

bitkinin gelişim veya üreme aşamalarına doğrudan katılmamaktadır, 

sekonder metabolitlerin yokluğu, ani hücre ölümüne yol açmamaktadır, 

ancak bitkinin hayatta kalmasını etkileyebilmekte ve üretkenliğini 

uzatabilmektedir. Sekonder metabolitler bitki büyüme ve gelişme 

süreçlerinin düzenlenmesi gibi çeşitli fizyolojik ve ekolojik işlevlerden 

sorumlu olmaktadır. Bitkilerde renk ve uçucu maddeler sayesinde 

böceklere tarafından çekici hale gelmekte ve tozlaşma 

gerçekleşmektedir. Sekonder metabolitler patojenler, otçullara 

antifeedantlar ve allelokimyasallara karşı savunma sistemi; doğuştan 

gelen bağışıklık; sıcaklık, su eksikliği, ultraviyole radyasyon, elisitörler 

gibi çevresel streslere tepki bitkiler ve mikroorganizmalar arasındaki 

simbiyoz için sinyal görevi yapmaktadır (Piasecka ve ark., 2015; Yang 
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ve ark., 2018; Guerrieri ve ark., 2019; Isah, 2019; Bodoira ve Maestri, 

2020; Corso ve ark., 2020; Yuan ve Grotewold, 2020; Revutska ve ark., 

2021; Pang ve ark., 2021). Sekonder metabolitler aynı zamanda ilaç ve 

gıda endüstrilerinde de uygulanmaktadır ve insan sağlığı beslenmesinde 

önemli roller oynamaktadır (Ergun ve Zarifikhosroshahi, 2020; Ullrich 

ve ark., 2019; Fakhri ve ark., 2020; Ergun, 2021a,b).  

Sekonder metabolitler, birincil metabolitlerin biyosentez 

yollarından türetilir ve bunların yan ürünleri olarak kabul edilmektedir. 

Primer metabolitler tüm bitki türlerinin hücrelerinde sentezlenmekle 

birlikte, sekonder metabolitler spesifik türlerle karakterize edilmektedir. 

Bununla birlikte, bitkilerde bilinen çok çeşitli ikincil metabolitlere 

rağmen, birçoğunun tam işlevleri hala bilinmemektedir (Kosmacz ve 

ark., 2020). Sekonder metabolitlerin üç temel sınıfı terpenoidler 

(≈25.000 bileşik), alkaloitler (≈12.000 bileşik) ve fenoliklerdir (≈8.000 

bileşik) (Croteau, 2000). Ancak ksantonlar, kinonlar, glikozitler, 

steroidler, lignanlar, kumarinler vb. de bilinen bitki sekonder 

metabolitleridir. Terpenoidler, yapısal olarak en çeşitli doğal bitki 

bileşikleridir. Bu bileşikler, çeşniler, ilaçlar, parfümler, böcek 

öldürücüler ve antimikrobiyaller dahil olmak üzere endüstriyel 

ürünlerdeki geniş uygulama yelpazesi nedeniyle ticari olarak önemlidir. 

Terpenoidler benzersiz özelliklerinden dolayı, endüstride, ağır lastikler, 

amortisörler ve cerrahi eldivenler gibi lateks ürünlerin üretiminde 

biyolojik malzemeler olarak kullanılmaktadır (Kim ve ark., 2011).   

Alkaloidler, heterosiklik bir halkada en az bir nitrojen atomuna 

sahip bileşiklerdir. Bu ikincil metabolitler ağırlıklı olarak savunmacı bir 

rol oynamakta ve bazen bitkilerde nitrojen depolaması için kaynak 

olarak kullanılmaktadır. Alkaloidler acı bir tada sahip olup ve başta sinir 
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hücreleri olmak üzere hücre zarı sistemi üzerinde toksik etkilerinden 

dolayı pestisit ve ilaç endüstrisinde çok önem arz etmektedir. Kapsamlı 

araştırmalar indol alkaloidlerin antibakteriyel, anti-enflamatuar ve anti-

tümör gibi çeşitli biyolojik aktiviteler göstermektedir (Tadeusz, 2007).  

Flavonoidler çiçeklerde, meyvelerde ve bazen yapraklarda renk 

oluşmasına neden olan bileşiklerdir. Böcekler için çekici özellikleri 

nedeniyle bitkilerin tozlaşma ve üretkenliğinde de etkilidirler. 

Flavonoidler, bitkilerde patojenlere karşı direnci artırmakta olup ayrıca 

ultraviyole ışığın (340-250 nm) güçlü emicileridir. Generatif ve vejetatif 

organların yapısında bulunan polen tanelerinin genleri ve enzimler 

faaliyetileri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptirler. Ayrıca demir ve bakır 

gibi bazı metal iyonlarını şelatlama özelliği bulunmaktadır. 

Flavonoidler, katalizlenmiş elementleri inhibe ederek oksidasyonu 

önlemektedir. Araştırmalara göre flavonoidler, bağışıklık sistemini 

güçlendirme, antiviral, antibakteriyel, anti-inflamatuar, anti-inflamatuar, 

anti-alerjik, anti-mutasyon etkiye sahip olup gen ekspresyonu yoluyla 

kanser hücrelerini inhibe etmektedir (Nijveldt ve ark., 2001). 

3. ANTEPFISTIĞI AĞACININ FARKLI KISIMLARINDA 

TESPİT EDİLEN SEKONDER METABOLİTLER 

Literatürde yer alan çalışmalar, antepfıstığının zengin polifenoller, 

steroller, karotenoidler gibi biyoaktif bileşiklerin önemli bir kaynağı 

olduğu göstermektedir ve bu değerli kuru yemişin sağlığı geliştirici 

özellikleri bu maddelerden kaynaklanmaktadır (Nobari ve ark., 2022; 

Terzo ve ark., 2020; Taghizadeh ve ark., 2018, Gündeşli, 2020a) 
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3.1. Fenolik Bileşikler 

Fenolikler, hidroksil gruplarının ve aromatik halkaların 

bağlanmasıyla oluşan organik bileşiklerdir. Fenolik bileşikler, fenolik 

asitler, flavonoidler, stilbenler, kumarinler ve tanenler gibi farklı alt 

sınıflara ayrılmaktadır. Antepfıstığı zengin bir fenolik asit, flavonoid, 

ellagitannin ve gallotannin kaynağıdır. Fenolik bileşikler, bitkilerin 

büyümesi ve gelişmesinde fizyolojik yolların düzenlenmesinde rol 

oynamaktadır. Antepfıstığının sağlığı geliştirici etkileri polifenol 

içeriğinden kaynaklanmaktadır (Hassellund ve ark., 2013; Gentile ve 

ark., 2007). 

Yayınlanan çalışmaların çoğu antepfıstığında, hull (ekso- ve 

mesokarp) (Grace ve ark., 2016; Garavand ve ark., 2017; Seifzadeh ve 

ark., 2019), meyve içi kabuğu (testa) (Tomaino ve ark., 2010; Martorana 

ve ark., 2013) ve meyvenin sert kabuğunda (Cardullo ve ark., 2021) 

polifenolik profiller üzerine olmuştur. 

Antepfıstığı fenolik bileşiklerin ana sınıfı flavonoidleri 

içermektedir. Flavonoid bileşikleri, atomların temel bileşimi olan karbon 

köprüsüne sahiptir ve oksidasyon seviyelerinden etkilenmekteler ve 

üçüncü karbon pozisyonuna göre, oksidasyon ve değişmeler derecelerine 

bağlı olarak, flavonlar, flavonoidler, flavanoller (ör. kateşin, epikateşin) 

ve flavanonlar (ör. kuersetin, kaempferol, luteolin, apigenin), 

izoflavonlar (ör. genistein, daidzein) ve antosiyanidinler gruplarına 

sınıflandırılmaktadır (Mandalari ve ark., 2021; Nobari ve ark., 2022). 

Araştırmalara göre sert kabuklu yemişlerde bulunan tüm fenolik 

gruplar, kabuklarda tohumlardan daha fazla miktarda bulunmaktadır 

(Tomaino ve ark., 2010).  
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Antepfıstığı kabukları, siyanidin-3-O-galaktozit, gallik asit, 

kateşin ve riodiktyol-7-O-rutinosid gibi fenolik bileşikler içerirken 

meyve içi quercetin-3-O-rutinoside, genistein, genistein-7-O-glucoside 

ve daidzein içermektedir. Antepfıstığı, kabuğunda antosiyaninler gibi 

fenolik bileşikleri içeren tek kuruyemiştir (Tomaino ve ark., 2010).  

Antepfıstığı yağında toplam 21 fenolik bileşikten, 4-

Hidroksibenzoik asit, protokatekuik asit ve gallik asit en fazla bulunuan 

fenollik bileşiklerdir (Saitta ve ark., 2014). Fenoliklerin ana bileşeni olan 

galik asit (trihidroksi benzoik asit) ve protokatekuik asit benzoik asit 

türevleridir ve hidroksillerin varlığı nedeniyle yüksek antioksidan 

aktiviteye sahiptir. Gallik asidin hidrolize edilmesiyle ellagitanninler ve 

gallotanninler üretilmektedir. Salisilik, vanilik, 2-kumarik, siringik, cis-

ferulik, 4-kumarik, transferulik, sinapinik asitler, pirogallol, (-)-

epikateşin ve (-)-kateşin antepfıstığında bulunan diğer fenolik 

bileşiklerdir (Saitta ve ark., 2014). 

Moreno-Rojas ve ark., (2022) 11 farklı antepfıstığı çeşitlerinde 13 

hidroksibenzoik asit, 10 galloil türevi, 5 hidroksisinamik asit, 4 flavon, 

9 flavonol, 9 flavan-3-ol, 4 flavanon, bir flavanonol ve bir stilbeni toplam 

56 fenolik bileşik saptamışlardır. Antepfıstığı meyvesinin toplam 

polifenol içeriğinin %71-86'sını oluşturan fenolik grubunu 

hidroksibenzoik asitler olarak belirlemişlerdir. Buna takiben, tüm 

çeşitlerde Flavan-3-ols, toplam bileşiklerin en fazla bulunan ikinci (%8 

ile %24) polifenol olarak belirlenmiştir. Hidroksibenzoik asitlerde gallik 

asit ve gallokateşin, flavan-3-ol grubunda en fazla bulunan fenolik 

bileşiklerdir. Ayrıca bu araştırma sonucunda, antioksidan aktivitenin 

hidroksibenzoik asit ailesinin içeriği ile ilişkili olup bu maddelerin 

yüksek antioksidan aktiviteye sahip oldukları belirlenmiştir. Diğer bir 
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araştırmada ise, antepfıstığı meyvesinde bulunan kateşin, diosmin, 

epikateşin epigallokateşin, gallik asit, luteolin, rosmarinik asit, sinapik 

asit, siringaldehit, şırınga asidi, trans-sinammik asit, vanillik asit, vanilin 

fenolik bileşiklere oranla yine de gallik asitin en fazla bulunan fenolik 

bileşik olduğu rapor edilmiştir (Kalogiouri ve ark., 2022). Yuan ve ark., 

(2022) kavrulmuş ve çiği antepfıstığında sırasıyla en fazla gentisik asit, 

kateşin, epigallokateşin gallate, gallik asit, protocatechuic asit ve katekol 

fenolik bileşiklerini tespit etmişlerdir.  

Antepfıstığı meyvesinin dış ve iç kabuk kısımları sırasıyla kırmızı-

yeşil kabuk (hull) ve sert kabuk (shell) olarak adlandırılır. Yeşil kabuk 

(hull), meyve ağırlığının yaklaşık %35-40'nı oluşmaktadır ve genelde 

çöp olarak atılmaktadır (Bartzas ve Komnitsas 2017; Arjeh ve ark., 

2020). Bu nedenle, antepfıstığı yetiştirme ve işleme alanlarına boşaltılan 

bu kabuklar ciddi çevresel kaygılara yol açmaktadır. Bununla birlikte, bu 

atıklar, belgelenmiş antioksidan özelliklere sahip önemli miktarlarda 

fenolik bileşikler içermektedir (Rajaei ve ark., 2010; Garavand ve ark., 

2017). Gıda atıklarının değerlendirilmesi ve yan ürünlerden biyoaktif 

bileşiklerin geri kazanılması son yıllarda büyük ilgi görmektedir ve 

ortaya çıkan önemli araştırma trendlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir (Hassoun ve ark. 2022). 

Yapılan çok sayıda araştırmada, antepfıstığının yeşil ve kırmız 

kabuklarında çok fazla fenolik bileşiklerin bulunduğu ve bu maddelerin 

yüksek antioksidan kapasiteye sahip olduğu saptanmıştır. Garavand ve 

ark., (2017) kallequchi çeşidin yeşil kabuğunda bulunan en fazla fenolik 

bileşikleri sırasıyle gallik asit, naringenin, kateşin, sinapik asit, p-

kumarik asit, vanilik asit ve floroglusinol olduğunu rapor etmişler. 

Kapsamlı bir araştırmada, Karaoglu ve Tarhan (2022) antepfıstığının 
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farklı Türk çeşitlerinin kırmızı ve yeşil kabuklarında çeşitli fenolik 

bileşiklerin varlığını saptamışlar. Araştırmacılar, 3 flavanon (hesperidin, 

naringenin, hesperetin),  5 flavonol (rutin, mirisetin, kursetin, 

kaempferol, ızorhamnetin), 2 flavan-3-ol (kateşin, epikateşin) ve 3 

flavon (apigenin, luteolin, eupatorin) olmak üzere toplamda 13 

flavonoidi antepfıstığı kabuğunda saptamışlar. Flavonoid bileşiklerin 

büyük kısmını sırasıyla kursetin, kateşin, mirisetin ve kaempferol 

oluşturmaktadır. Ayrıca, antepfıstığı kabuğunda gallik, benzoik, vanillik, 

4-hidroksibenzoik, protokatekuik, sinapik, o-kumarik, p-kumarik, 

ferulik, t-sinnamik gibi fenolik asitlerde rapor edilmiştir. Bunlardan ise 

büyük çoğunluğu gallik ve benzoik asit olduğu saptanmıştır.  

Antepfıstığının meyve içi ve kabukları yanı sıra yapraklarında ve 

meyvenin sert kabuğunda da fenolik bileşiklerin bol miktarda bulunduğu 

ispatlanmıştır (Elakremi ve ark., 2022). Antepfıstığı yapraklarında bol 

miktarda pyrogallol ve dilapial gibi fenolik bileşiklere saptanmıştır. 

Pyrogallol, tanenden elde edilip ve pestisidal özelliklere sahiptir ve 

böceklerin çoğalmasını engellemektedir (Karamooziane ve ark., 2021). 

Kuersetin, mirisetin ve apigenin türevleri, ksantoksilen, apigenin, 

digalloil kinik asit ve kafeik asit türevleri ise antepfıstığı yapraklarında 

bulunan fenolik bileşiklerdir (Elakremi ve ark., 2022). 

Ancak, farklı çeşitlerde fenolik bileşiklerin özellikleri çevresel 

faktörlerden etkilenebilir (Taghizadeh ve ark., 2018). Farklı 

coğrafyalarda yetişen bitkilerin fitokimyasal içerikleri önemli oranda 

farklılıklar ortaya çıkarmıştır (Fattahi ve ark., 2016). Bu nedenle, bahçe 

uygulamaları, iklim, yetiştirme yeri ve çeşit, stres, genetik ve bir çok 

faktör fenolik bileşiklerin miktarı ve çeşitliliğini etkilemektedir 

(Nadernejad ve ark., 2012). 
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3.2. Fitosteroller 

Fitosteroller, kolesterol ile yapısal ve işlevsel benzerliklere sahip 

olan bir tür lipid molekülüdür. β-sitosterol, kampesterol ve stigmasterol 

dahil olmak üzere fitosteroller, kolesterolün bağırsak emilimini 

engellediği ve böylece toplam plazma kolesterolünü ve LDL seviyelerini 

düşürdüğü bildirilen bitki hücre zarlarının ayrılmaz bileşenleridir (De 

Jong ve ark., 2003). Fitosteroller yaygın olarak kuruyemişlerde 

bulunmaktadır. Antepfıstığı ceviz, badem, kaju, yerfıstığı vb. 

kuruyemişlerden daha yüksek oranda toplam fitosterol içermektedir 

(Phillips ve ark., 2005; Kornsteiner-Krenn ve ark., 2013; Ryan ve ark., 

2006; Wang ve ark., 2019; Lu ve ark., 2022). Şuana kadar antepfıstığında 

β-Sitosterol, kampesterol, stigmasterol, ∆5-avenasterol, sitostanol ve 

kampestanol gibi çeşitli fitosterol türleri tanımlanmıştır (Phillips ve ark., 

2005; Arena ve ark., 2007; Massimo ve ark., 2020; Kornsteiner-Krenn 

ve ark., 2013; Ryan ve ark., 2006; Wang ve ark., 2019). Ancak, 

ergosterol antepfıstığında tespit edilmemiştir (Kornsteiner-Krenn ve 

ark., 2013). Bildirilen fitosteroller arasında β-sitosterol, antepfıstığında 

%80 oranın üzerinde varlığı ile en fazla bulunan fitosteroldur (Phillips 

ve ark., 2005; Ryan ve ark., 2006; Arena ve ark., 2007; Wang ve ark., 

2019). Araştırmalar, fitosterollerin yanı sıra β-sitosterolün insan 

vücudundaki kolesterol seviyesini düşürme yeteneğine sahip olduğunu 

kanıtlamıştır. Beta-sitosterol'ün ayrıca ‘Benign Prostatik Hiperplazi’yi 

iyileştirdiği de rapor edilmiştir (Pizzorno and  Murray, 2020). 

Antepfıstığının bireysel ve toplam fitosterol seviyelerinde önemli 

farklılıklar gösterdiği önceki çalışmalarda rapor edilmiştir. Bu 

farklılıklar genetik ve çevresel faktörler, coğrafi köken ve mevsimsel 

değişikliklerden kaynaklanmaktadır (Gong ve ark., 2017; Rabadán ve 
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ark., 2019; Arena ve ark., 2007; Massimo ve ark., 2020). Ekstraksiyon 

yöntemleri, hasat zamanı ve bahçecilik özelliklerindeki farklılıklar 

fitosterol türlerini ve miktarlarını etkileyen diğer faktörler arasında yer 

almaktadır (Ms ve ark., 2018).  

3.3. Tokoferoller  

Tokoferoller, antepfıstığı meyvesinde bol miktarda bulunan bir 

başka sekonder metabolit grubudur. Tokoferoller, α, β, γ ve δ 

tokoferolleri içeren, yüksek antioksidan aktiviteye sahip, yağda çözünen 

doğal bileşiklerdir. Tokoferoller, lipid peroksil radikaline hidroksil 

grubunun hidrojenini vererek serbest radikalleri gidererek antioksidan 

olarak rol oynamaktadırlar. Farklı tokoferoller arasında E vitamini 

aktivitesi nedeniyle α-tokoferol en önemlisidir (Beyhan ve ark., 2016).  

Araştırmalarda antepfıstığı yağında dört farklı tokoferol 

izomerinin (α-, β-, γ- ve δ) olduğunu tespit etmşlerdir. Tespit edilen 

tokoferoller arasında ise, γ-Tokoferol baskın formdur (Ryan ve ark., 

2006; Robbins ve ark., 2011; Stuetz ve ark., 2017; Wang ve ark., 2019; 

Zarifikhosroshahi ve ark., 2021; Wojdyło ve ark., 2022; Kalogiouri ve 

ark., 2022). Ancak, araştırmacılar tarafından antepfıstığının tokoferol 

içeriklerinde dikkate değer farklılıklar rapor edilmektedir. Tokoferol 

seviyeleri çeşitlerden, genetik ve çevresel faktörlerden ve hasat 

zamanından aşırı derecede etkilenmektedir (Ryan ve ark., 2006; Özrenk 

ve ark., 2012).  

Yağda çözünen bileşikler olan tokotrienoller de antepfıstığında 

tespit edilen diğer ikincil metabolitlerdir (Robbins ve ark., 2011; Özrenk 

ve ark., 2012; D’Evoli ve ark., 2015). Tokotrienoller de antioksidan 

kapasiteye sahip E vitamini ailesindendir. Tokotrienoller tokoferollerin 
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aksine üç karbon-karbon çift bağına sahip doymamış izoprenoid yan 

zincirlere sahiptir oysaki tokoferoller doymuş yan zincirlere sahiptir 

(Kamal-Eldin ve Appelqvist, 1996). Ancak antepfıstığında bu 

bileşiklerin varlığı hakkında sınırlı sayıda araştırma mevcuttur.  

3.4. Bitki Hormonları ve diğer sekonder metabolitler 

Fitohormonlar ayrıca bir grup sekonder metabolit olarak 

hücrelerdeki metabolik aktivitelerin düzenlenmesinde ve bitkinin 

gelişmesinde rol oynamaktalar. Bitki büyüme ve gelişiminin 

düzenleyicileri, stres sinyallerinin ve biyokimyasal ve fizyolojik yolların 

yönetilmesinde önemli bir rol oynaktadır (Hasanuzzaman ve ark., 2020, 

Gündeşli, 2020b; Gündeşli ve ark., 2022). Melatonin sadece bir 

fitohormon değil, insan vücudundaki epifiz bezi tarafından geceleri 

salanıp ve uyku-uyanıklık döngüsünü kontrol etmektedir (Auld ve ark., 

2017). Melatonin ayrıca mitokondriyal elektron taşıma zincirinin 

performansını ve antioksidan aktiviteyi iyileştirme gibi çeşitli işlevlerde 

yer almaktadır (Ahmad ve ark., 2020; Jaferi ve shahsavar, 2021). Oladi 

ve ark., (2014) ilk kez antepfıstığının melatonin içerdiğini bildirimiştir. 

Melatoninin sayısız tıbbi etkisi göz önüne alındığında, antepfıstığının 

tüketimi melatonin ihtiyacının karşılanmasında önemli katkı 

sağlayacaktır. Daha sonra farklı araştırmlaar antepfıstığının melatonince 

zengin olduğunu saptamıştır (Paroni ve ark., 2019; Verde ve ark., 2019). 

Kuruyemişlerin sağlığı geliştirici etkilerini inceleyen çalışmaların 

çoğu, doymamış yağ asitlerinin profili ve ilgili olumlu sağlık etkisi 

hakkında rapor vermesine rağmen, kuruyemişlerin sağlıkla ilgili 

özellikleri, yağ asitlerindeki profilleriyle sınırlı olmayıp; B vitaminleri, 

karotenoidler ve tokoferoller dahil olmak üzere diğer mikro besinlerin 
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önemli bir günlük alımına katkıda bulunduğu saptanmıştır (Bolling ve 

ark., 2010; Kris-Etherton ve ark., 2008). Araştırmalara göre antepfıstığı 

ise yüksek miktarda B-vitaminleri (pyridoxine, riboflavin,thiamine, 

sırasıyla en fazla bulunan) içermektedir (Stuetz ve ark., 2017). 

Antepfıstığında bulunan diğer bileşikler ise karotenoidlerdir. 

Karotenoidler ise, bitkiler ve mikroorganizmalar tarafından sentezlenen 

ancak hayvanlar tarafından sentezlenmeyen bir pigmentli bileşikler 

ailesidir. Bitkilerde fotosentetik mekanizmaya katkıda bulununarak 

onları ışık hasarına karşı korurlar. Karotenoidlerin, kardiyovasküler 

hastalıklar, kanser ve diğer kronik hastalıklar dâhil olmak üzere insan 

hastalıklarını önlemede meyvelerin yararlı özelliklerinden sorumlu 

olduğu düşünülmektedir. Karotenoidler A vitamininin önemli 

kaynaklarıdır (Stahl ve Sies, 2003; Rao ve Rao, 2007). Antepfıstığında 

lutein+Zeaxanthin, β-karoten, violaxanhin, neolutein a ve b sırasıyla 

bulunan en fazla karotenoidlerdir (D’Evoli ve ark., 2015; Stuetz ve ark., 

2017; Mandalari ve ark., 2021). 
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GİRİŞ 

Antepfıstığında çeşit ıslah süreci çok uzun bir gençlik kısırlık 

dönemi sebebiyle çok yavaş ve diğer meyve türlerine göre daha uzundur. 

Antepfıstığı çiçek yapısı bakımında dioik bir türdür ve çeşit ıslah 

programlarında dişi ve erkek çeşitler için farklı ıslah hedefleri vardır. 

Antepfıstığı (P. vera) çeşitlerinin tohumları ve diğer Pistacia türlerinin 

tohumları kültür antepfıstığı için anaç olarak kullanılmaktadır ancak 

çeşit geliştirme programları dişi ve erkek çeşit ıslahı olarak farklı 

değerlendirilmelidir. 

Bugüne kadar yapılan antepfıstığı ıslah programlarının çoğunda 

dişi çeşitlerin meyve verme ile ilgili sorunlarına odaklanılmıştır. Bu 

sorunlara ek olarak antepfıstığı ıslahında dişi çeşit geliştirmek için birçok 

hedef belirlenmiştir (Kafkas, 2019; Sheikhi ve ark, 2019). Başlıca dişi 

çeşit ıslah hedefleri; gençlik kısırlık süresini azaltma, meyve iriliği ve 

kalitesini artırma, boş meyve oranını azaltma, çıtlama oranını artırma, 

yeşil iç oranını artırma, aroma ve biyokimyasal özellikleri iyileştirme, 

periyodisiteye eğilimi azaltma, yüksek verim, düşük soğuklama ihtiyacı, 

erken olgunlaşma, abiyotik stres faktörlerine karşı dayanıklılık ve geç 

çiçeklenme gibi özelliklerdir. 

Klasik melezleme işlemlerinde bireylerin yarısı erkek bitkilerdir 

ve bu da dişi çeşitler için en iyi erkek bireylerin seçilmesine olanak 

sağlar. Dişi çeşit ıslahında kullanılan bu tür ıslah kriterlerin ile birlikte 

erkek çeşit ıslahında da önemli temel özellikler şunlardır: (1) yüksek 

büyüme gücü, (2) periyodisite (bir yıl meyve verip bir yıl vermeme) 

göstermemesi, (3) canlı ve verimli polen ve de fazla sayıda erkek çiçek 

salkımı oluşturması, (4) farklı ekolojik koşullar altında uzun süren ve dişi 

çeşitlerin çiçeklenme dönemi ile örtüşen bir çiçeklenme dönemi. Ayrıca, 
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yapılan çalışmalarda yabani Pistacia türlerinin tozlayıcı olarak 

kullanılmasının meyve kalitesini olumsuz etkilediği bildirilmiştir (Kaşka 

ve Ak, 1996a,b; Hormaza ve Herrero, 1998; Ak, 2001). Bu nedenle, 

antepfıstığı yetiştiriciliğinde P. vera'dan seçilen erkek çeşidin tozlayıcı 

olarak kullanılması arzu edilmelidir.  

Dünyada devam eden antepfıstığı ıslah programları sınırlı 

sayıdadır ve sadece birkaç ülkede çalışmalar devam etmektedir. Devam 

eden bu programlarında her ülke kendi arz talebi doğrultusunda 

belirlenen ıslah kriterlerine öncelik vermiştir. Bu hedefler Amerika 

Birleşik Devlet’lerinde hasadı geniş bir sezona yayma çabası iken 

İran’da tuzlu sulama suları sebebiyle tuza toleranslı genotiplerin 

seleksiyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde ise antepfıstığının 

gıda sanayinde yoğun talebi sebebiyle üreticiler yeşil iç oranı ve aroması 

yüksek yerli çeşitlerimizden vazgeçmemektedir. Ancak çerezlik tüketim 

için yerli çeşitlerin çıtlama oranlarının düşük olması ekstra iş yükü ve 

maliyeti beraberinde getirmektedir. Bu sebeple ıslahçılar çıtlama oranı 

yüksek, mükemmel aroması ve yeşil iç oranı yüksek üstün özellikli 

çeşitler geliştirmeyi hedeflemişlerdir. 

ANTEPFISTIĞI ÇEŞİT ISLAH PROGRAMLARI 

Antepfıstığında eski çağlarda başlayan seleksiyon çalışmaları 

yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Antepfıstığı ıslahının Orta Asya ve 

Orta Doğu ülkelerinde yaklaşık 8,770 yıl önce başladığı arkeolojik 

kazılar ile kanıtlanmıştır (Kashaninejad ve Tabil, 2011). Bununla birlikte 

225 adet Pistacia çeşit ve genotiplerine ait yeni nesil dizileri kullanılarak 

antepfıstığının evrimi ve antepfıstığının insanoğlu tarafından ne zaman 

seleksiyona başladığı genetik olarak tahmin edilmiştir (Kafkas ve ark, 
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2022). Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ilk seleksiyon denemelerinin 

7,640 yıl önce başladığı kaydedilmiştir. Günümüzde dünyanın birçok 

yerinde yetiştiriciliği yapılan antepfıstığının bilinen yerli ve yabancı 

olmak üzere yaklaşık 100 farklı çeşidi olduğu bildirilmiştir (Sheikhi ve 

ark, 2019; Ek-1). 

Antepfıstığının yetiştiriciliğinin yapıldığı ülkelerde yeni çeşitlerin 

geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Antepfıstığının gençlik 

kısırlık dönemi diğer sert kabuklu meyve türlerine göre daha uzundur ve 

ıslahta sürecin yavaş ilerlemesi sonuçların zamanında alınmasını 

sınırlandırmaktadır. Ancak dünyada literatürde bilinen sadece birkaç 

antepfıstığı çeşit geliştirme programı vardır ve başlıca melezleme 

programları ABD, Türkiye ve İspanya'dadır. İran'daki ıslah programları 

genel olarak dişi ve erkek çeşitlerin melezlenmesiyle yeni populasyonlar 

oluşturmadan doğal populasyonlar arasından seleksiyon yapmaya 

odaklanmıştır. 

Antepfıstığında öncü ülkelerden birisi olan İran'da bu zamana 

kadar yapılan bir melezleme programı olduğuna bilgiye literatürde 

rastlanmamıştır. İran'da farklı bölgelerde yaklaşık 70 antepfıstığı çeşidi 

bulunduğu ve bu çeşitlerin çoğunun İran'ın kuzeydoğusunda yer alan 

doğal P. vera populasyonundan seçildiği anlaşılmıştır (Safarnejad, 

2012). Ancak tescillenmiş en önemli antepfıstığı çeşitleri Akbari, 

Kalehghouchi, Ahmad Aghaie, Ohadi, Zarand, Momtaz, Damghan, 

Shahpasand, Fandoghi ve Ghazvini çeşitleridir. Bu çeşitlerden Akbari 

çeşidi diğer çeşitlere göre daha iri sert kabuklu meyveye, ağırlığına ve 

meyve içi ağırlığına sahip ve çıtlama yüzdesi bakımından daha iyi bir 

çeşittir. Javanshah ve ark (2014) İran'da bulunan başlıca dişi çeşitlerin 

özelliklerini detaylı bir rapor sunmuşlardır.  
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Ayrıca Kamiab ve ark (2006) İran'da yetiştirilen başlıca dişi 

çeşitlere (Kalehghouchi, Ohadi, Ahmad Aghaei ve Akbari) çiçeklenme 

olarak uygun erkek antepfıstığı genotiplerini belirlemişlerdir. 

Kalehghouchi ile uyuşan erkek genotip P1 ve P2, P3; Ahmag Aghaei ile 

P4 ve P5; Ohadi ile P6 ve P7; ve Akbari ile P8, P9 ve P10 genotipleri 

olduğu bildirilmiştir. 

Antepfıstığında kontrollü melezleme ıslah çalışmaları 1980 

yılların sonlarına doğru ülkemizde seleksiyon çalışmaları ile başlarken 

ABD’de ve İspanya'da birçok farklı melezlemeler ile başlatılmıştır (Şekil 

1). Ülkemizde antepfıstığında ilk kontrollü melezleme programı 1996 

yılında başlatılmış ve beş dişi (Siirt, Ohadi, Haciserifi, Kalehghouchi ve 

Sel-14) ile üç erkek çeşit (Kaska, Atlı ve Uygur) arasında kontrollü 

melezlemeler gerçekleştirilmiştir  (Uzun ve ark, 2011). Ayrıca çeşit ıslah 

programında Kalehghouchi ve Akbari çeşitlerinin açık tozlanmış 

tohumları da kullanılmıştır. Yaklaşık 3,500 F1 bitki elde edilmiş ve 

seleksiyonlar çalışmaları yapılmıştır. Ülkemizde 1987–1989 üretim 

sezonunda ticari antepfıstığı bahçeleri ziyaret edilmiş ve Gaziantep 

lokasyonunda diğer Türk çeşitleri ile birlikte 16 dişi genotip seleksiyon 

çalışmaları sonucunda iki dişi çeşit tescillenmiştir (Tahtacı ve ark, 2011). 

Tescillenen Tekin çeşidinin genetik olarak Siirt çeşidine çok yakın bir 

seleksiyon olduğu saptanmıştır (Motalebipour ve ark, 2016). Ancak daha 

yüksek verim, daha ağır sert kabuklu meyve ve daha yüksek çıtlama 

oranına (%) sahip bir çeşittir. Ayrıca periyodisiteye eğilimi Siirt çeşidine 

göre daha azdır. Seleksiyonu yapılan bir diğer dişi çeşit ise Barak Yıldızı 

çeşididir ve daha düşük soğuklama ihtiyacı olan ve erken hasada gelen 

bir çeşittir.  
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Şekil 1. Antepfıstığı ıslah programları ve bu programlardan elde edilen çeşitler 

  

Ülkemizde 2004 yılında monoik çiçek yapısına sahip antepfıstığı 

çeşitleri geliştirmek amacıyla bir ıslah programı başlatılmıştır (Kafkas ve ark, 

2004). Kafkas ve ark (2000) Manisa ilinin Yunt Dağları'nda monoik atlantik 

sakızı ağaçlarına rastlamışlardır. Bu genotiplerden birisi (Pa-18) tamamen 

monoik çiçek yapısına sahipken diğer dişi genotiplerin bazılarında erkek dallar 

veya erkek çiçekler olduğu tespit edilmiştir. Araştırıcılar kontrollü 

melezlemelerde tek evcikli P. atlantica ağaçlarını baba ebeveyn olarak, Siirt ve 

Ohadi  (P. vera) çeşitlerini ise dişi ebeveyn olarak kullanmışlardır. 

Pistacia’daki cinsiyet kalıtımını anlamak için monoik dişi ve erkek P. atlantica 

genotipler arasında da kontrollü melezlemeler yapılmıştır. Bu 

kombinasyonlardan elde edilen bitkilerin çoğu hala gençlik kısırlık 

dönemindedir ve hala monoik çiçekler görülmemiştir. Ayrıca monoik P. 

atlantica ağaçları arasında yapılan melez bitkilerin yaklaşık %60'ı ölmüştür. 
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Devamında tek evcikli P. atlantica ağaçlarının (Pa-18) kendilenmesi ile elde 

edilen bitkiler de elde edilmiş ancak bu bitkiler ekimden birkaç yıl sonra 

ölmüştür.  

Ülkemizde son ve kapsamlı çeşit ıslah programı 2016 yılında Kafkas ve 

ark (2017) tarafından başlatılmış ve markör destekli ıslah teknolojisi 

kullanılarak seleksiyon yapılmıştır. Islah programında dört dişi ve 11 erkek 

çeşidin kontrollü melezlemesi ile birlikte sınırlı sayıda geri melez bitkiler ve 

yalancı F2 populasyonlar ile yaklaşık 17,000 bitki elde edilmiştir. Bu bitkiler 

cinsiyet bakımından Kafkas ve ark (2015) tarafından geliştirilen dişiye özgü 

cinsiyet markörleri kullanılarak erkek bitkiler elenmiştir. Markör destekli 

seleksiyon sonrasında sadece dişi ve tozlayıcı erkek bitkiler ile birlikte yaklaşık 

9,000 bitki ile ıslah parseli kurulmuştur. Bu program markör destekli 

seleksiyonun kullanıldığı ilk antepfıstığı çeşit ıslah programıdır (Şekil 2). Bu 

sayede 17,000 bitki yerine 9,000 bitki ile ıslah parseli kurulmuş ve zaman, 

işçilik, ıslah parseli, kültürel bakım ve ilaçlama vb. konularda oluşacak olan 

maliyetlerden tasarruflar yapılmıştır.  

 

 

Şekil 2. Ülkemizdeki antepfıstığı çeşit ıslah parselinden genel görünüm 

(Kafkas ve ark, 2017) 
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Kaliforniya'da ilk çeşit ıslah programı 1989'da Dr. Parfitt tarafından 

başlatılmış ve bu programda 78 adet melez kombinasyonundan 1,940 F1 birey 

elde edilmiştir (Chao ve ark, 1998). Bir sonraki yıl ise 176 kontrollü melezden 

5,470 adet bitki üretilmiştir. Melez bireyler ile üç farklı lokasyonda ıslah parseli 

kurulmuş ve ağaç başına meyve sayısı, çıtlama yüzdesi, boş meyve oranı (%), 

yaş ve kuru kabuklu meyve ağırlığı ve meyve içi ağırlığı ölçümleri yapılmıştır. 

Islahçılar 1997 yılında bu ıslah programından dokuz genotipi verim ve 

performans açısından iki farklı anaç üzerinde test edilmek üzere ileri seleksiyon 

denemeleri kurmuşlardır. Yıllar önce yapılan kontrollü melezlemeler 

sonucunda 2005 yılında ilk kez bu programdan Golden Hills, Lost Hills dişi 

çeşitleri ve Randy erkek çeşidi olmak üzere üç adet antepfıstığı çeşidi tescil 

edilmiştir (Parfitt ve ark, 2006a,b,c, 2007, 2008). 

Kerman antepfıstığı çeşidi Kaliforniya üretiminde kullanılan başlıca 

çeşittir. Ancak tek bir çeşit ile üretim yapmak hasadı ve kültürel bakım, alet ve 

ekipmanların etkili bir şekilde kullanımını sınırlandırmaktadır. Antepfıstığı 

çeşidinin erken hasat olgunluğuna gelmesi hasat süresinin uzamasını 

sağlayacak ve hasatta çırpıcıların kullanılması göz önüne alındığında alet ve 

ekipman eksikliğinden meydana gelen sorunları azaltacaktır. Ayrıca erken 

hasat ile aflatoksin oluşumunda önemli rol oynayan ve bir antepfıstığı zararlısı 

olan göbekli portakal kurdundan kaynaklanan hassasiyet veya zararlanma daha 

az olacaktır. 

Kaliforniya’da hasat süresinin belli (kısa) bir sezondan daha uzun bir 

süreye yayılması antepfıstığı üretimini rahatlatması bakımından önemli bir 

kriterdir. Bu özellikler bakımından çeşitler arasında farklılıklar olduğu 

belirlenmiştir. Golden Hills çeşidi Kerman çeşidinden 5-7 gün önce çiçek açan 

ve Kerman çeşidinden yaklaşık 15 gün önce hasat gelen bir çeşit olduğu 

kaydedilmiştir. Golden Hills aynı zamanda verim, çıtlama oranı ve çıtlama 

oranı özellikleri bakımından daha yüksek değerlere sahipken ve sert kabuklu 

meyve iriliği ve ağırlığı Kerman çeşidi ile benzerlik göstermiştir. Lost Hills 
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çeşidi çiçeklenme ve hasat zamanı bakımından Golden Hills çeşidine benzer 

iken Kerman çeşidinden verim, sert kabuklu meyve iriliği, sert kabuklu meyve 

ağırlığı ve çıtlama oranı (%) özellikleri bakımından daha yüksek değerlere 

sahip olduğu tespit edilmiştir. Aynı ıslahçılar Gumdrop dişi antepfıstığı çeşidini 

tescillemiş (Kallsen ve Parfitt, 2016a,b) ve Kerman çeşidi ile yakın verim ve 

meyve kalite özelliklerine sahip olduğunu ancak diğer çeşitlerden daha erken 

hasat olgunluğuna geldiğini rapor etmişlerdir. Gumdrop çeşidi Golden 

Hills'den yaklaşık 10-12 gün önce ve Kerman çeşidinden 24 gün önce hasat 

olgunluğuna ulaşmıştır. Gumdrop çeşidinin Golden Hills çeşidinden yaklaşık 5 

gün önce ve Kerman çeşidinden 10-11 gün önce çiçek açtığı bildirilmiştir 

(Kallsen ve ark, 2016; Şekil 3). Randy erkek çeşidinin Peters erkek çeşidinden 

1-2 hafta önce çiçek açtığı ve Peters veya erkek çeşitlerin çoğundan yaklaşık 

iki kat daha uzun süren bir çiçeklenme süresine sahip olduğu bildirilmiştir. 

Ancak bu çeşit erken çiçek açması sebebiyle sadece erken çiçek açan dişi 

çeşitler için tozlayıcı olarak kullanılabilecektir.  

 

 

Şekil 3. Kaliforniya’da yetiştirilen çiçeklenme bakımından erkenci antepfıstığı çeşidi 

Gumdrop, (A) 1 Nisan 2016 yılına ait görüntü, (B) 20 Mart 2014 yılına ait görüntü 

(Kallsen ve ark, 2016) 

 

Son yıllarda geliştirilen erkek çeşitlerden birisi de Famoso çeşididir 

(Kallsen ve ark, 2016). Kerman çeşidinin tozlayıcısı olarak çiçeklenme 

dönemlerinin Peters çeşidine göre daha iyi uyum sağladığı belirlenmiştir. 

Famoso çeşidi gençlik kısırlığını atlatma bakımından Peters çeşidinden 1-2 yıl 
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daha erken çiçek açtığı tespit edilmiştir. Yeni geliştirilen bir diğer erkek 

antepfıstığı çeşidi Tejon de benzer şekilde Kaliforniya ıslah programında 

seleksiyonu yapılmıştır. Bu çeşit diğer erkek antepfıstığı çeşidi Randy'den 6-10 

gün daha erken çiçeklendiği ve çok fazla sayıda, nispeten daha dayanıklı ve 

canlı polen üreten bir çeşit olduğu saptanmıştır. Erkek Tejon çeşidi çiçeklenme 

zamanı bakımından dişi Gumdrop çeşidi ile çiçeklenme dönemleri çakıştığı 

rapor edilmiştir (Kallsen ve Parfitt, 2018).  

İspanya'da 1989'da başlayan antepfıstığı ıslah programı halen devam 

etmektedir (Vargas ve ark, 1996). Mas de Bove'da bulunan IRTA’da (Institute 

of Agrifood Research and Technology) 31 farklı kontrollü melezlemeler 

yapılmış ve on dişi ve 12 erkek çeşit ile kombinasyonlar oluşturulmuş ve 

yaklaşık 2,000 bitki elde edilmiştir. Melezlemelerde ana ebeveyn olarak 

Aeginea (Yunanistan), Batoury ve Oleimy (Suriye), Kerman (ABD), Larnaka 

(Kıbrıs) ve Mateur (Tunus) çeşitleri kullanılırken B ve C (Yunanistan), M-36 

ve M-38 (Suriye), M-502 (İtalya) ve Nazar (İsrail) erkek çeşitleri ise baba 

ebeveyn olarak kullanılmıştır. Bu kombinasyonlarda büyüme gücü, çiçeklenme 

ve yapraklanma zamanı ve bazı meyve özellikleri incelenmiştir (Vargas ve ark, 

1996, 2001, 2002; Vargas ve Romero, 1998a,b, 2005). Bu ıslah programı 

kapsamında Haparillo ve Guerrero iki ümitvari erkek genotipin seleksiyonu 

yapılmıştır. Bu erkek genotipler Kerman gibi geç çiçek açan dişi çeşitlerle 

çiçeklenme dönemleri uyuşan genotipler olduğu rapor edilmiştir (Guerrero ve 

ark, 2014). 

Dişi çeşitlerin tesadüf melezi sonucunda mevcut çeşitlerden yeni çeşit 

seleksiyonları yapılmıştır. Pontikis (1986) Yunanistan çeşidi, yine bir yunan 

çeşidi olan Aeginea çeşidinin neslinden gelirken, Avustralya’daki Sirora 

antepfıstığı çeşidi ise Red Aleppo çeşidinden geliştirilmiştir (Maggs, 1982).  
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DİŞİ ÇEŞİTLER 

Türk Çeşitleri 

Ülkemizde antepfıstığı üretiminde farklı çeşitler kullanılmaktadır ve 

yetiştiricilikte kullanılan ana çeşitler Uzun, Kırmızı ve Siirt çeşitleridir. Uzun 

ve Kırmızı çeşitleri meyve özellikleri bakımından benzer özelliklerine sahiptir 

ve her ikisi de mutlak periyodisite gösteren çeşitlerdir. Meyveleri İran ve 

Kaliforniya antepfıstığı çeşitlerinden daha düşük çıtlama yüzdelerine sahiptir. 

Ancak ülkemizdeki yetiştiriciler bu çeşitlerin yeşil meyve içine ve harika bir 

aromaya sahip olması sebebiyle günümüzde meyve bahçelerini halen bu 

çeşitlerle kurmayı tercih ediyor. Çünkü bu çeşitler baklava, çikolata, dondurma 

vb. tatlı endüstrilerinde tercih edilmektedir. Ülkemiz 2016 yılında ağırlıklı 

olarak Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 

İsviçre ve Almanya'ya 575 ton baklava ihraç etmiştir (TÜİK, 2017). 

Baklava sanayi ülkemizde oldukça gelişmiş ve geniş bir sektördür ve 

antepfıstığında ağırlıklı olarak Uzun ve Kırmızı çeşitlerinin meyve içleri 

kullanılır. Siirt çeşidi ise bir diğer ana çeşittir ve çoğunlukla ülkemizin Siirt 

ilinde yetiştirilmektedir. Meyveleri Uzun ve Kırmızı çeşitlere göre daha büyük 

ve daha yüksek çıtlama oranına sahiptir. Meyve içi rengi sarımtıraktır ve 

baklava endüstrisinde tercih edilmez. Halebi, Keten Gömlek, Sultani, Beyaz 

Ben ve Değirmi çeşitleri Türk çeşitleridir ve günümüzde yetiştiricilikte yeni 

bahçe kurulmasında için tercih edilmemektedir (Şekil 7,8). Ülkemizde 

antepfıstığı çeşitlerinin iki büyük genetik kaynakları bulunmaktadır: birisi 

Gaziantep’teki Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü'nde ve diğeri Şanlıurfa ilindeki 

Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı çiftlikte 

bulunmaktadır (Kaska, 1995; Ak ve Acar, 2001; Ak ve ark, 2016).  
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Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen antepfıstığı çeşitlerinin bazı 

özellikleri aşağıda verilmiştir (Ak ve ark, 2012).  

Siirt: Bu çeşidin ağaç olarak gelişmesi kuvvetli, dış görünüşü yarı 

dik, sürgün sıklığı ve sürgün uzunluğu ortadır. Çiçeklenme zamanı orta 

mevsimdedir. Yapraklar iri olup oval şekillidir. Yaprak rengi açık yeşil, 

yaprak sapı uzundur. Siirt çeşidinde salkım (cumba) yapısı seyrek, 

meyveler iri ve oval şekillidir. Meyvelerin salkımdan kopma direnci orta, 

meyvenin enine kesiti üçgendir. Meyvenin dış kabuk rengi pembemsi 

krem, sert kabuk rengi ise kemik rengidir. Meyvenin üst tarafının şekli 

ovaldir. Çıtlama oranı yüksek, çıtlama aralığı geniştir. Çıtlamış meyvede 

sert kabuğun ayrılma direnci kuvvetli, kopma yeri düzdür. Dış kabuğun 

sert kabuktan ayrılma direnci zayıftır. Meyvenin taban çukurluğu 

ortadadır. Meyve olgunlaşma zamanı bakımından orta geçtir. Randımanı 

yüksek olan bu çeşidin periyodisiteye eğilimi azdır.  

 

 

Şekil 4. Siirt çeşidine ait meyvelerden görüntü 

(Karcı, 2022) 
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Uzun: Çok yüksek verimli bir çeşittir. Ancak periyodisiteye 

eğilimlidir. Ayrıca, sıcaklara ve soğuğa da öteki bazı çeşitlere göre 

duyarlıdır. Meyve, uzunca, iki ucu sivrice, iki kenarı da keskincedir. Sert 

kabuk beyaz, yüzü yer yer damarlı, ince ve serttir. Ucu çoğunlukla 

kendiliğinden çatlar. İç, güzel kokulu, lezzetli, üzeri mor kırmızı renkte 

ince bir zarla örtülü, içi fıstık yeşili rengindedir. Kurak koşullarda 

aşılamadan 10-11 yıl kadar sonra meyveye yattığı bildirilmektedir. 

 

 

Şekil 5. Uzun çeşidine ait meyvelerden görüntü 

(Karcı, 2022) 

 

Kırmızı: Bu çeşidin ağaç olarak gelişmesi zayıf, dış görünüşü yarı 

dik, sürgün sıklığı kuvvetli, sürgün uzunluğu zayıftır. Çiçeklenme 

zamanı orta geç mevsimdedir. Salkım yapı bakımından sık, meyveler 

küçük ve uzun şekillidir. Meyvelerin salkımdan kopma direnci çok zayıf, 

meyvenin enine kesiti ovaldir. Çıtlama oranı düşük ve çıtlama aralığı 

dardır.  
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Şekil 6. Kırmızı çeşidine ait meyvelerden görüntü 

(Karcı, 2022) 

 

 

Şekil 7. Ülkemizde yetiştiriciliği en çok yapılan başlıca antepfıstığı çeşitleri 

(Karcı, 2022) 
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Şekil 8. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan diğer antepfıstığı çeşitleri 

(Karcı, 2022) 

 

İran Çeşitleri 

Antepfıstığı yetiştiriciliği dünyada belirli ülkelerde yapıldığından 

üretimde kullanılan çeşit sayısı sınırlıdır. Antepfıstığının çok uzun bir 

gençlik döneminin olması ve dioik çiçek yapısına sahip olması yeni 

antepfıstığı çeşitlerinin geliştirilmesini sınırlayan faktörlerdir. Üretimde 

kullanılan veya genetik kaynaklarda bulunan antepfıstığı çeşitlerinin 

çoğu çiftçiler tarafından yapılan seleksiyonlardır. İran'da büyük bir fıstık 

antepfıstığı genetik kaynakları bulunmaktadır ve İran çeşitlerinin çoğu 

dünyadaki diğer çeşitlerden göre daha yüksek çıtlama oranlarına ve 

nispeten daha büyük meyvelere sahiptir. 

İran’ın Rafsanjan bölgesinde 1980’lerin başında kurulan 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü'nde merkez genetik kaynakları 

bulunmaktadır. Yıllar öncesinde başlayan seleksiyonlar meraklı ve 

araştırmacı yetiştiriciler tarafından yapılmış ve yıllar sonra bu seleksiyon 
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çeşitler tüm yetiştiriciler tarafından ticari olarak kullanılmaktadır. 

Antepfıstığı çeşitleri şekillerine göre yuvarlak ve uzun olmak üzere iki 

kategoriye ayrılmıştır. Orijinal yabani P. vera çeşitleri genellikle uzun 

meyve şekline sahip olduğu ve yaklaşık 75 yıl önce Rafsanjanlı çiftçi 

Ohadi tarafından seçilen ilk yuvarlak şekilli Ohadi çeşittir. Bir diğer 

yuvarlak şekilli ve en eski çeşitler ise Sefid Peste ve Momtaz’dır ve şu 

anda üretimde kullanılmamaktadır.  

İran'ın farklı bölgelerinde yetiştiriciliği yapılan yaklaşık 70 adet 

antepfıstığı çeşidi bulunmaktadır ancak günümüz İran’ında antepfıstığı 

üretiminde yetiştiricilikte kullanılan ana çeşitler Fandoghi, Ohadi, 

Kalehghouchi, Ahmad Aghaei ve Akbari çeşitleridir. Çeşitler meyve 

özellikleri bakımından yuvarlak, uzun ve iri (Jumbo) olarak 

sınıflandırılmıştır (Şekil 4). Fandoghi çeşidi en yaygın olarak kullanılan 

çeşittir ve İran'ın çoğu bölgesinde yetiştirilmektedir. Özellik bakımında 

şekli yuvarlak, orta derece bir meyve büyüklüğüne sahip ve verimi 

nispeten düşüktür. Ahmad Aghaei ve Akbari çeşitleri ise şekil olarak 

nispeten daha uzunca olan çeşitlerdir. Kalehghouchi çeşidi ise yüksek 

çıtlama yüzdesi, yüksek verim özellikleri sebebiyle ticari olarak 

üretimdeki en iyi çeşitlerden biridir. Ancak ağaçların büyüme şekli 

nedeniyle İran'da bu çeşitle kapama bahçe tesisi yapılmamaktadır.  

 

 

Şekil 4. İran’da yetiştirilen antepfıstığı çeşitlerinin meyve şekillerine göre 

sınıflandırılması 
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Kalehghouchi Kaliforniya koşulları yetiştiricilik açısından test 

edilmiş ve yetişmiş olgun ağaçlarda aşırı vejetatif büyüme nedeniyle 

üretiminin mekanik hasat için uygun olmadığı sonucuna varılmıştır 

(Şekil 5). Bu çeşit ülkemizde de Gaziantep ilinde denemeleri yapılmıştır. 

Olgunlaşma süresi ve meyve içini tamamen doldurması için daha uzun 

sürelere ihtiyaç duyması sebebiyle iklim koşullarının bu çeşit için uygun 

olmadığı görülmüştür. 

 

 

Şekil 5. Kaliforniya koşullarında yetiştirilen Kalehghouchi çeşidinin diğer çeşitlere 

göre dallanma bakımından görünümü 

(Kallsen ve ark 2016) 
 

Akbari çeşidi İran antepfıstığı üretiminde kullanılan en yeni 

çeşitlerden biridir. Akbari yüksek oranda çıtlama yüzdesi, yüksek verime 

sahip ve meyveleri uzunca ve iri olan bir çeşittir. Akbari çeşidi 

antepfıstığının ticari değerini artıran geniş bir çıtlama açıklığına sahiptir. 

Ahmad Aghaei çeşidi ise kısa süren ve erken çiçeklenme sebebiyle 

yetiştiriciler tarafından yüksek talep görmektedir. Çeşitler arasında 
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Akbari ve Ahmad Aghaei çeşitleri ile yeni antepfıstığı kapama 

bahçelerin kurulmasında tercih edilmektedir (Esmail-pour, 2001; Iran 

Antepfıstığı Birliği, 2017). 

Kaliforniya Çeşitleri 

Kerman, Joley ve Lassen antepfıstığı çeşitleri Kaliforniya'da 

yetiştiriciliğin başladığı yıllarda tesadüfen geliştirilen çeşitlerdendir. 

W.E. Whitehouse 1929'da Kerman çeşidi Kaliforniya’ya getirmiş, 

İran’da 1936'da seleksiyon çalışması yapılmış ve 1957'de yetiştiricilikte 

kullanılması için piyasaya sürülmüştür (Whitehouse, 1957). Lassen ve 

Damghan, Kerman çeşidi ile aynı çöğür tohumlardan seleksiyonu 

yapılmıştır. Joley çeşidi ise İran'ın Damghan ilçesinden getirilen başka 

bir açık tozlanan seleksiyondur. Ancak Lassen, Damghan ve Joley 

verimin düşük olması veya diğer nedenler sebebiyle üretimde 

kullanılmamıştır. Kerman çeşidi günümüzde Karliforniya’da 

yetiştiriciliği en çok yapılan ve Amerika antepfıstığı üretiminin 

%90'ından fazlasını oluşturan çeşittir. Kerman çeşidi geç hasat 

olgunluğuna ulaşır ve olgunlaşma için yüksek kuru bir sıcaklığa ihtiyaç 

duyar. Verimi yüksek ve meyve iriliği bakımından büyük meyveleri 

vardır. Aroması nispeten düşük ve sarımtırak bir meyve içi rengine 

sahiptir. Bu çeşidin geç olgunlaşması Kaliforniya'daki aflatoksin 

kontaminasyonundan kaynaklanan göbek portakal kurdu istilasına neden 

olması sebebiyle ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bu doğrultuda 

1980'lerin sonunda Kaliforniya'da melezleme ıslah programı 

başlatılmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Tarım Bakanlığı İtalya, 

Suriye, Tunus ve İsrail gibi ülkelerde kendi çeşitlerini tanıttı ve 
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1980'lerde Kaliforniya’da Davis’de antepfıstığı genetik kaynaklarını 

kurmuştur (Parfitt ve ark, 2012).  

Suriye Çeşitleri 

Suriye antepfıstığı yetiştiriciliğinin yapıldığı en eski ülkelerden 

biridir ve Ashoury (Red Aleppo) Suriye antepfıstığı üretiminin %85'ini 

oluşturan tek çeşittir. Red Oleimy (%5) ve White Batoury (%5) 

antepfıstığı üretiminin yaklaşık %10'unu oluşturmaktadır. Ajamy, Red 

Jalab, Bundouky, Marawhy, Lazwardy, White Oleimy, Nab Al-Djamal, 

White Jalab, Antaby ve Ein El-Tainah dahil olmak üzere Suriye'de 

antepfıstığı yetiştiriciliğinde daha birçok farklı çeşitler de 

kullanılmaktadır (Hadj-Hassan, 2001).  

Avrupa Çeşitleri 

Antepfıstığı M.S. 30'da Suriye'den İtalya'ya ve İspanya'ya yaklaşık 

olarak aynı zaman sürecinde taşınmıştır. Günümüzde İtalya’nın 

antepfıstığı üretimi Sicilya bölgesinde yapılmaktadır ve Bianca (bnzr. 

Napoletana) İtalya antepfıstığı üretimde kullanılan ana çeşittir. 

Femminella, Natalora, Agostana, Silvaan, Insolia, Cerasola ve 

Cappuccia gibi diğer çeşitler İtalya antepfıstığı üretiminin sadece 

%5'inden azını temsil etmektedir. İtalyan çeşitlerinin verimi düşük ve 

küçük meyve iriliği ve düşük çıtlama oranlarına sahiptir, ancak 

şekerleme ve dondurma gibi gıda endüstrisinde tercih edilen yüksek 

aromaya ve yeşil meyve içine sahiptirler (Barone ve Marra, 2004). 

Aeginea çeşidi Yunanistan'da yetiştirilen başlıca çeşit iken ve 

Pontikis çeşidi ise yetiştiricilikte kullanılan yeni bir çeşittir. 

Yunanistan'da bulunan merkez antepfıstığı genetik kaynakları 

koleksiyonu Lamias’ta bulunan Vardates Araştırma İstasyonu'na aittir. 
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Avustralya'da yetiştiriciliği yapılan ana çeşit Sirora, Kıbrıs'ta ise 

Larnaka'dır. Antepfıstığında kurulan en büyük genetik kaynak 

koleksiyonlardan biri 1976'da İspanya'da IRTA'da kurulmuştur (Vargas 

ve ark, 1996). Bu genetik kaynakta Türkiye, İran, Suriye, İsrail, İtalya, 

ABD, Tunus, İran, Avustralya, Yunanistan ve Kıbrıs'tan toplanan 45 dişi 

ve 27 erkek çeşide ait bitkiler bulunmaktadır (Batlle ve ark, 2001, 2006). 

Ajamy, Bondoki, Marawhy, Mateur, Oleimy, Red Aleppo ve 

Silvana gibi bazı çeşitler bitki büyüme gücü bakımından kuvvetli iken, 

Bronte, Kerman, Sirora, Sfax, Joley, Lassen ve White Oleimy gibi 

çeşitler bitki büyüme gücü daha azdır. Antepfıstığında çiçeklenme 

zamanı oldukça önemlidir ve Batoury, Aeginea, White Oleimy, Mateur 

ve Marawhy erken çiçek açan çeşitler iken Joley, Oleimy, Kerman ve 

Bianca çeşitleri ise geç çiçek açan çeşitlerdir. Gençlik kısırlığı 

antepfıstığı yetiştiriciliğinde olduğu kadar yetiştiriciler için de erkenden 

verime ulaşmak için önemli bir özelliktir. Batoury, Kerman ve Sfax 

çeşitleri en kısa sürede gençlik ksırılık dönemini atlatıp verime geçerken, 

Bianca, Bondoki, Bronte, Cappuccia, Red Jalab ve Silvana çeşitlerinde 

bu süre daha uzundur. Kerman, Ajamy, Batoury ve Oleimy çeşitleri 

meyve iriliği bakımından daha büyük meyve iriliğine sahipken, Avidon, 

Cappuccia ve El Guetar çeşitlerinin meyve iriliği ise daha küçüktür. 

Mateur, Sfax ve Guettar Tunus’ta yetiştirilen başlıca antepfıstığı 

çeşitleri iken, Batoury, Mateur, Ashoury, Bayadi ve Oleimy çeşitleri ise 

Fas'ta yetiştirilen ana çeşitlerdir ve üretim bu çeşitler ile sınırlıdır 

(Ghorbel ve ark 2001; Loudyi, 2001). 
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ERKEK ÇEŞİTLER 

Antepfıstığı yetiştiriciliğinin yapıldığı bazı ülkelerde 

yetiştiriciliğin başladığı yıllarda erkek çeşitlerin önemi tam 

anlaşılamamıştır. Sonraki yıllarda antepfıstığı bahçelerinde erkek 

çeşitlerin gerekliliği anlaşılmış, bununla birlikte yetiştiriciler erkek 

çeşitlerin çiçeklenme dönemlerinin dişilerle aynı dönemde çakışıp 

çakışmadığı, polen miktarı ve kalitesi üzerindeki potansiyel etkilerini 

dikkate almadan erkek çeşitleri rastgele aşılamışlardır. Erkek çeşitlerin 

tozlayıcı olması sebebiyle dişi çeşitlerden daha az önem verilmiş ve 

erkek çeşitlerin veya genotiplerin çoğu uzun yıllar içerisinde 

yetiştiriciler tarafından seleksiyon yapılarak geliştirilmiştir. Son yıllarda 

çeşit ıslah programları erkek ve dişi çeşitler olarak birlikte ıslah 

çalışmaları başlatılmıştır (Kafkas ve ark, 2017). Ülkemizde erkek 

antepfıstığı çeşidi olarak üç erkek çeşit bulunmaktadır ve bu çeşitler Atlı 

ve ark (2006) tarafından antepfıstığı ıslah bahçelerinden seleksiyon ile 

elde edilmiştir. 

Araştırıcılar 1980–87 yılları arasında Güney Doğu Anadolu 

Bölgesinde Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman 

illerindeki en iyi erkek genotipleri belirlemek için antepfıstığı 

bahçelerinden aşı kalemleri alınmıştır. Toplam 50 adet erkek genotip 

seleksiyonu yapıldı ve dişi çeşitler ile birlikte yetiştirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda Uzun ve Halebi dişi çeşitleri için Uygur erkek 

çeşidi, Kırmızı ve Siirt çeşitleri için Atlı erkek çeşidi ve Ohadi ve 

Kalegouchi gibi geç çiçek açan çeşitler için de Kaşka erkek çeşidi 

önerilmiştir. Ancak bu çeşitler genetik olarak P. vera’dan daha çok 

yabani Pistacia türlerine daha yakın akraba oldukları belirlenmiştir 

(Karcı ve ark, 2022). Bu çeşitlerin tozlayıcı olarak kullanıldıklarında 



349 | ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) 

 

meyve özelliklerini olumsuz etkilemeleri sebebiyle gerçek P. vera olan 

yeni erkek çeşitlere ihtiyaç olduğu açık bir şekilde anlaşılmıştır. 

Acar ve Ak (1998) ayrıca yaklaşık 3,500 hektar antepfıstığı 

bahçesinin olduğu Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Devlet Çiftliği'nde art arda 

beş yıl boyunca (1992–96) Erkek-24 erkek çeşidi test edilmiştir. 

Araştırıcılar Kırmızı çeşidine Erkek-1, Erkek-3, Erkek-4, Erkek-15 ve 

Erkek-22 erkek genotipleri; Siirt çeşidine Erkek-7, Erkek-9 ve Erkek-23; 

Erkek-17 ve Erkek-21 erkek genotipleri ise Ohadi çeşidine tozlayıcı 

olarak kullanılabileceği bildirilmiştir. Bu genotiplerden Erkek-7 ve 

Erkek-23’ün genetik olarak P. vera olduğu ancak Erkek-13 ve Erkek-22 

genotiplerinin ise yabani Pistacia türleri ile yakın akraba olmaları 

tozlayıcı olarak kullanılması yetiştiriciliği meyve özellikleri konusunda 

olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir (Karcı ve ark, 2022). 

İran dişi antepfıstığı çeşitleri bakımından oldukça zengindir ve her 

bir çeşidin erkenden geç döneme değişen farklı çiçeklenme dönemi 

vardır. Sheibani (1995), İran'da dişi çeşitlerin çoğuyla örtüşen çok uzun 

bir çiçeklenme dönemine sahip erkek genotipleri tespit edebilmek için 

bir araştırma başlatılmış ve ancak sadece bir adet çeşide ait rapor 

bildirilmiştir. Kaliforniya'da 1900'ların başında Fresno'da A.B. Peters 

tarafından Kaliforniya'daki Kerman çeşidinin çiçeklenme döneminin 

erken veya geç dönemleri ile karşılaştırmak için 02-16 (Peters’den daha 

erken çiçek açar) ve 02-18 (Peters’den daha geç çiçek açar) genotiplerin 

seleksiyonu yapılmıştır (Parfitt ve ark, 2016) . 

Erkek antepfıstığı çeşitlerinin karakterizasyonu üzerine en 

kapsamlı çalışma İspanya'da Batlle ve ark (2001, 2006) tarafından 

yapılmıştır. Araştırıcılar Yunanistan, Tunus, İtalya, ABD, Suriye ve 

İsrail gibi farklı ülkelerden 27 adet erkek çeşidine ait materyalleri 
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toplamış ve genetik kaynaklarda performans denemelerine tabi 

tutmuşlardır. Peters (ABD), B (Yunanistan) ve M-P3 (İtalya) erkek 

çeşitler güçlü bir büyümeye sahipken, Enk (İsrail), M-47 (Suriye), 02-18 

( ABD) ve 40A (Tunus) çeşitleri daha zayıf büyüme gücü sergilemiştir. 

Peters, A (Yunanistan) ve B erkek antepfıstığı çeşitleri erken çiçek 

açarken, M-P9 (İtalya), M-9 (İtalya) ve M-5 (İtalya) geç çiçek açan 

çeşitler olarak kaydedilmiştir. Peters test edilen erkek çeşitler arasında 

en uzun çiçeklenme dönemine sahip olduğu ve Peters, M-502 (İtalya), 

M-25A (Tunus), B, C (Yunanistan) ve Enk çeşitlerinin gençlik kısırlık 

döneminin diğer erkek çeşitlere göre daha kısa olduğu görülmüştür. 

ÇEŞİT ISLAHINA YÖNELİK SON GELİŞMELER VE 

GELECEKTEKİ ISLAH HEDEFLERİ 

Tüm Pistacia türleri ve bu türlere ait çeşitlerin olduğu ve İran-

Turan, Doğu Afrika ve Çin-Japon bölgelerinde olan genotipler ve yöresel 

çeşitler ıslah programına dahil edilerek büyük genetik kaynaklar 

oluşturulmalıdır. Ayrıca Türk devletlerinde bulunan yabani P. vera 

genotiplerinin toplanması hastalık ve zararlılara dayanıklılık, yüksek ve 

sürdürülebilir verim ve meyve özellikleri gibi daha birçok özellik 

bakımından üstün çeşitler veya anaçların geliştirilmesine yardımcı 

olacaktır. Antepfıstığının gençlik kısırlığının çok uzun olduğu ve 

periyodisite gösterdiği düşünüldüğünde Pistacia türlerinde markör 

destekli seleksiyon oldukça önemli bir konudur. Bunun için tüketim 

açısından önemli özellikler ile bağlantılı markörler geliştirmek için ıslah 

programlarında çok sayıda kontrollü melezleme ile populasyonlar 

oluşturulmalıdır. Önemli pomolojik, fenolojik ve morfolojik özelliklerle 
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ilişkili moleküler markörlerin geliştirilmesi ile populasyon içerisindeki 

istenmeyen özellikteki bitkiler çalışmadan çıkarılabilecektir.  

Kafkas ve ark (2022) tarafından dişi Siirt çeşidi ve erkek Bağyolu 

çeşidine ait iki referans genomun kromozomal baz dizileri çıkarılmıştır. 

Araştırıcılar antepfıstığının ZW kromozom modeline sahip olduğunu ve 

yaklaşık 12Mb’lık W(dişi) spesifik cinsiyet kromozomunu 

belirlemişlerdir. Ayrıca birçok özellik ile yararlı mutasyonlar da 

belirlenmiştir. Yeni nesil dizileme teknolojisinde yaşanan pozitif 

ilerlemeler sayesinde Kafkas ve ark (2015) tarafından geliştirilen 

cinsiyet markörleri ile Kafkas ve ark (2017) tarafından başlatılan ıslah 

programında gereksiz erkek bireyler elenmiş ve sadece dişi ve tozlayıcı 

erkek bitkiler ile ıslah parseli kurulmuştur. Antepfıstığı genomunun 

yayınlanması ile birlikte Karcı (2022) tarafından tüm genom tekrar-

sekaslama teknolojisini kullanarak SNP ve InDel lokusları belirlenmiş 

ve meyve özellikleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışma ile birçok özellik 

ile bağlantılı lokuslar belirlenmiş ve doğrulaması yapıldıktan sonra bu 

markörler ile Kafkas ve ark (2017) tarafından kurulan ıslah programında 

markör destekli seleksiyon ile birçok fenolojik, morfolojik ve pomolojik 

özellik bakımından seleksiyon yapılabilecektir. Bu durumda ıslah süresi 

genomik yaklaşımlarla daha hızlı ilerleyecek ve daha kısa süre içerisinde 

yeni üstün özellikli çeşitler geliştirilebilecektir. 
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Ek-1 Antepfıstığının bilinen çeşit listesi ve bazı önemli özellikleri  

Sıra 

No 
Çeşit 

Çeşit 

Cinsiyeti 
Origin Önemli Özellikleri 

1 Uzun Dişi Türkiye 

Erken çiçeklenme, periyodisiteye eğilimi 

yüksek, yeşil meyve içi, çıtlama oranı 

düşük 

2 Kırmızı Dişi Türkiye 
Erken çiçeklenme, periyodisiteye eğilimi 

yüksek, yeşil meyve içi, çıtlama oranı 

düşük 

3 Halebi Dişi Türkiye 
Erken çiçeklenme, periyodisiteye eğilimi 

yüksek, çıtlama oranı düşük 

4 Siirt Dişi Türkiye 

Normal çiçeklenme, periyodisiteye 

eğilimi orta derece, çıtlama oranı orta 
derece 

5 Beyazben Dişi Türkiye 
Erken çiçeklenme, periyodisiteye eğilimi 

yüksek, çıtlama oranı düşük 

6 Sultani Dişi Türkiye 
Erken çiçeklenme, periyodisiteye eğilimi 

yüksek, çıtlama oranı düşük 

7 Değirmi Dişi Türkiye 
periyodisiteye eğilimi yüksek, çıtlama 

oranı düşük 

8 Çakmak Dişi Türkiye 
Erken çiçeklenme, periyodisiteye eğilimi 

yüksek, çıtlama oranı düşük 

9 Sivri Dişi Türkiye 
Erken çiçeklenme, periyodisiteye eğilimi 

yüksek, çıtlama oranı düşük 

10 Tekin Dişi Türkiye 

Normal çiçeklenme, periyodisiteye 

eğilimi orta derece, çıtlama oranı orta 

derece 

11 Barak Yıldızı Dişi Türkiye 
Erken çiçeklenme, periyodisiteye eğilimi 

yüksek, çıtlama oranı düşük 

12 Keten Gömlek Dişi Türkiye 
Erken çiçeklenme, periyodisiteye eğilimi 

yüksek, çıtlama oranı düşük 

13 Kerman Dişi ABD 
İri sert kabuklu meyve, periyodisiteye 

eğilimi yüksek, çıtlama oranı yüksek ve 

boş meyve oranı düşük 

14 Joley Dişi ABD 
Erken çiçeklenme, yeşil meyve içi, küçük 

sert kabuklu meyve 

15 Lassen Dişi ABD 
İri sert kabuklu meyve, periyodisiteye 

eğilimi yüksek, çıtlama oranı yüksek ve 

boş meyve oranı düşük 

16 Damghan Dişi ABD İri sert kabuklu meyve, düşük verim 
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17 Golden Hills Dişi ABD 

Erken çiçeklenme ve hasat, iri sert 

kabuklu meyve, yüksek çıtlama ve düşük 

boş meyve oranı, biörnek çiçeklenme ve 
olgunlaşma 

18 Lost Hills Dişi ABD 

Erken çiçeklenme ve hasat, iri sert 
kabuklu meyve, yüksek verim, yüksek 

çıtlama ve düşük boş meyve oranı, 

biörnek çiçeklenme ve olgunlaşma 

19 Gumdrop Dişi ABD 
Golden Hills çeşidinden çiçeklenme ve 

hasat tarihi bakımından erkenci 

20 Sirora Dişi Avusturalya Avusturalya'da ana çeşittir 

21 Kalleghgouchi Dişi İran 
Yuvarlak ve iri sert kabuklu meyve, 

yüksek verim, erken çiçeklenme, ilkbahar 

donlarına hassastır 

22 
Ohadi 

(Fandoghi) 
Dişi İran 

Yuvarlak sert kabuklu meyve, erken 

olgunlaşma, periyodisiteye eğilim düşük, 

psylla (Agonoscena pistaciae) 
dayanıklıdır 

23 Akbari Dişi İran 
Uzun ve iri sert kabuklu meyve, yüksek 

verim, geç çiçeklenme ve geç olgunlaşma,  

psylla (A. pistaciae) hassastır 

24 
Ahmad- 

Aghaei 
Dişi İran 

Uzun ve iri sert kabuklu meyve, yüksek 

verim, meyve kalitesi ve verim yüksek, 

peridisiteye eğilim yüksektir 

25 Jandaghi Dişi İran 
Yuvarlak ve iri sert kabuklu meyve,  

verim yüksek, peridisiteye eğilim düşük 

26 Momtaz Dişi İran 

Uzun sert kabuklu meyve, erken 

çiçeklenme, geç olgunlaşma, hasat 

döneminde meyve dökülmeleri fazladır 

27 Amiri Dişi İran 
Yuvarlak ve iri sert kabuklu meyve, erken 

çiçeklenme, periyodisiteye eğilim 

düşüktür 

28 Shah-Pasand Dişi İran 

Uzun sert kabuklu meyve, geç 

çiçeklenme, düşük vejetatif büyüme, 

periyodisiteye eğilim çok düşüktür 

29 
Ebrahim- 

Abadi 
Dişi İran 

Yuvarlak ve iri sert kabuklu meyve, geç 

olgunlaşma, psylla (A. pistaciae)'ye 
dayanıklı, periyodisiteye eğilim düşüktür 

30 Ebrahimi Dişi İran 

Uzun sert kabuklu meyve, çıtlama oranı 

düşük, vejetatif büyüme yok fazla, 

periyodisite eğilim düşüktür 
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31 Gholamrezaei Dişi İran 
Erken çiçeklenme, geç olgunlaşma, 

periyodisiteye eğilim düşüktür 

32 Fandoghi- Riez Dişi İran 
Yuvarlak sert kabuklu meyve, geç 

olgunlaşma, vejetatif büyüme fazladır 

33 Fandoghi-48 Dişi İran 
Yuvarlak ve iri sert kabuklu meyve, geç 

olgunlaşma, periyodisiteye eğilim 

düşüktür 

34 
Fandoghi- 

Ghafouri 
Dişi İran 

Yuvarlak  sert kabuklu meyve, geç 

olgunlaşma, çıtlama oranı düşük ve boş 

meyve oranı yüksektir 

35 
Fandoghi- 

Zudras 
Dişi İran 

Yuvarlak ve iri sert kabuklu meyve, erken 

olgunlaşma, meyve olgunlaşmasında 
üniform meyve oluşturur 

36 MoABD-Abadi Dişi İran 

Erken olgunlaşma, fazla vejetatif büyüme, 

periyodisiteye eğilim orta derece, 
olgunlaşan meyvelerde kış kabukta 

çatlama oranı düşüktür 

37 
Badami- 

Nishkalaghi 
Dişi İran 

Uzun sert kabuklu meyve, periyodisiteye 

eğilim az, olgunlaşan meyvelerde kış 
kabukta çatlama oranı düşük 

38 
Badami- 

Raavar 
Dişi İran 

Uzun ve iri sert kabuklu meyve, geç 

olgunlaşma, çıtlama oranı düşük ve boş 

meyve oranı yüksektir 

39 
Khanjari- 

Raavar 
Dişi İran 

Uzun sert kabuklu meyve, erken 

çiçeklenme, geç olgunlaşma 

40 
Khanjari- 

Damghaan 
Dişi İran 

Uzun sert kabuklu meyve, geç 

çiçeklenme, geç olgunlaşma, yaş tüketim 

içim yüksek meyve kalitesine sahiptir 

41 
Sefidpeste- 

Noogh 
Dişi İran 

Uzun sert kabuklu meyve, erken 

çiçeklenme, geç olgunlaşma, 

periyodisiteye eğilim yüksek, olgunlaşma 

döneminde yüksek meyve dökümleri 

42 Rezaei- Zudras Dişi İran 

Yuvarlak ve iri sert kabuklu meyve, erken 

çiçeklenme, erken olgunlaşma, çıtlama 

oranı düşük ve boş meyve oranı yüksek 

43 Harati Dişi İran 
Erken çiçeklenme, geç olgunlaşma, 

çıtlama  boş meyve oranı düşük 

44 Hasan-zadeh Dişi İran 

Uzun sert kabuklu meyve, geç 

çiçeklenme, geç olgunlaşma, yüksek 

verim 
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45 Sirizi Dişi İran 
Yuvarlak sert kabuklu meyve, 

periyodisiteye eğilim yüksek, boş meyve 

oranı yüksektir 

46 Saifadini Dişi İran 

Uzun sert kabuklu meyve, periyodisiteye 

eğilim yüksek, çıtlama  oranı .düşük, boş 

meyve oranı yüksektir 

47 Poost-Piazi Dişi İran 
Uzun sert kabuklu meyve, boş meyve 

oranı yüksek, vejetatif büyüme azdır 

48 Rashti Dişi İran 
İri sert kabuklu meyve, geç olgunlaşma, 

çıtlama oranı yüksek, aroması yüksektir 

49 Bilgen Dişi İran Periyodisiteye eğilimi yüksektir 

50 Napoletana Dişi İtalya Sicilya'da yetiştirilen ana çeşittir 

51 Agostana Dişi İtalya 
Sicilya'da yetiştirilir ve yeşil meyve içine 

sahiptir 

52 Girasola Dişi İtalya 
Sicilya'da yetiştirilir ve yeşil meyve içine 

sahiptir 

53 Notaloro Dişi İtalya 
Sicilya'da yetiştirilir ve yeşil meyve içine 

sahiptir 

54 Cappuccia Dişi İtalya 
Sicilya'da yetiştirilir ve yeşil meyve içine 

sahiptir 

55 Femminello Dişi İtalya 
Sicilya'da yetiştirilir ve yeşil meyve içine 

sahiptir 

56 Trabonella Dişi İtalya 
Yeşil meyve içi, küçük sert kabuklu 

meyve ve çıtlama oranı düşük 

57 Bronte Dişi İtalya 
Yeşil meyve içi, küçük sert kabuklu 

meyve ve çıtlama oranı düşüktür 

58 Lamarka Dişi Kıbrıs Kıbrıs'ta yetiştirilen ana çeşittir 

59 Red Aleppo Dişi Suriye 
Çıtlama ve verim bakımından iyidir 

ancak, Kerman'dan daha küçük meyveleri 

vardır 

60 Achoury Dişi Suriye 
Uzun sert kabuklu meyve, çıtlama oranı 

yüksek, periyodisiteye eğilimi orta derece 

61 Red Oleimy Dişi Suriye 
Periyodisiteye eğilimi orta derece ve 

çıtlama oranı yüksektir 

62 White Batoury Dişi Suriye 

Yuvarlak sert kabuklu meyve, 

periyodisiteye eğilim orta derece, çıtlama 

oranı düşük 

63 Sfax Dişi Tunus 

Meyve iriliği, verimi, çıtlama oranı 

bakımından Kerman çeşidinden daha 
düşüktür 
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64 Mateur Dişi Tunus Tunus'ta yetiştirilen ana çeşittir 

65 El Guettar Dişi Tunus Tunus'ta yetiştirilen bir diğer çeşittir 

66 
Aegina 

(Aegenes) 
Dişi Yunanistan 

Erken çiçeklenme, Botryosphaeria 

dothidea'ya hassastır 

67 Pontikis Dişi Yunanistan 
Uzun-oval ve iri sert kabuklu meyve, 

çıtlama oranı yüksektir 

68 Kaşka Erkek Türkiye Ohadi ve Tekin çeşitlerinin tozlayıcısı 

69 Uygur Erkek Türkiye 
Uzun, Halebi ve Barak Yıldızı çeşitlerinin 

Tozlayıcısı 

70 Atlı Erkek Türkiye Kırmızı ve Siirt çeşitlerinin tozlayıcısı 

71 Öztürk Erkek Türkiye Kırmızı ve Siirt çeşitlerinin tozlayıcısı 

72 Peters Erkek ABD 

Yüksek miktarda polen üretir, 
çiçeklenmesi iki hafta sürer, soğuklama 

ihtiyacını karşılayamadığı yıllarda 

düzensiz çiçek açar 

73 02–16 Erkek Rusya Erken çiçeklenme 

74 02–18 Erkek Rusya 
Geç çiçeklenme, Peters'den daha az 

dayanıklı polen canlılığına sahiptir 

75 Nazareth Erkek ABD - 

76 Chico Erkek ABD 

Erken çiçeklenen ve Kerman çeşidi ile de 

çiçeklenme dönemleri uyuşsa da 

Kseni'den dolayı meyve özelliklerini 

olumsuz etkileme olasılığından 
kullanılmaması önerilmektedir 

77 Randy Erkek ABD 

Erken çiçeklenme, uzun çiçeklenme 

dönemi,  gibi erken çiçeklenen çeşitler 

için üstün özellikli tozlayıcıdır 

78 Famoso Erkek ABD 
Yüksek miktarda canlı polen, Kerman ile 

örtüşen bir çiçeklenmeye sahiptir 

79 Tejon Erkek ABD 

Gumdrop dişi çeşidi ile çiçeklenmesi 
çakışıyor, ve çimlenme oranı yüksek ve 

uzun süreli bir polen canlılık süresi olan 

çok sayıda çiçek üretebilen bir çeşittir 

80 Gazvin Erkek İran 
Erken çiçeklenme, düşük polen canlılık 

süresi 

81 Adam Erkek Suriye Ashoury çeşidinin tozlayıcısı 

82 Basem Erkek Suriye Ashoury çeşidinin tozlayıcısı 

83 Caliphan Erkek Suriye Ashoury çeşidinin tozlayıcısı 

84 Fady Erkek Suriye Red Oleimy çeşidinin tozlayıcısı 

85 Ibrahim Erkek Suriye Red Oleimy çeşidinin tozlayıcısı 
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86 Jamil Erkek Suriye Red Oleimy çeşidinin tozlayıcısı 

87 Deeb Erkek Suriye White Batoury çeşidinin tozlayıcısı 

88 Kamel Erkek Suriye White Batoury çeşidinin tozlayıcısı 
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 GİRİŞ 

 Pistacia türlerinin ıslahında karşılaşılan problemlerin başında 

periyodisite, dioik çiçek yapısı ve çok uzun bir gençlik kısırlık dönemi 

gelmektedir. Bu sebeple antepfıstığı ıslah programlarında kontrollü 

melezlemeler ile elde edilen bitkilerin genetik karekterizasyonu ve 

değerlendirilmesi için zamana ve araziye ihtiyacı vardır. Antepfıstığında 

hastalık ve zararlılara dayanıklılık, verim, meyve kalite özellikleri ve 

periyodisite dâhil olmak üzere ekonomik açıdan önemli ıslah 

özelliklerinin genetik etkileri halen tam anlaşılamamıştır.  

 Periyodisite, bitkilerde VAR yılı olarak tanımlanan bir üretim 

yılında meyve vermesi ve VAR yılının ardından YOK yılı olarak 

adlandırılan yılda ise çok az veya hiç meyve vermemesi olarak 

tanımlanır. Periyodisite sadece antepfıstığında değil bazı diğer çok yıllık 

meyve türlerinde de yaygın bir sorundur (Monselise ve Goldschmidt, 

1982). 

 Islah programlarında bir çeşit için yüksek ve düzenli verim ön 

koşuldur. Antepfıstığı çeşitlerinin periyodisiteye eğilim dereceleri 

yüksek olduğundan her üretim yılında düzenli bir verim elde etmek 

mümkün olmamaktadır. VAR ve YOK yılı arasındaki verimdeki bu 

dalgalanma, hem üreticiler hem de tüketiciler için ciddi ekonomik 

kayıplara neden olmaktadır. Antepfıstığı üreticileri hem VAR hem de 

YOK yıllarında düzenli olarak yetiştiricilik bakımlarını yapmakta ancak 

daha düşük verim almakta veya hiç verim alamamakta ve YOK yılında 

hiçbir gelir elde edememekte, bu da tüketiciler için daha yüksek fiyatlara 

mal olmaktadır (Karabıyık ve ark.,2018). 

 Antepfıstığı periyodisite gösteren öteki meyve türlerinden farklı 

olarak her yıl bol miktarda çiçek gözü oluşmaktadır. Ancak verimin fazla 
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olduğu VAR yılında meyve içini doldurmaya başladığı dönemde çiçek 

gözü dökümleri başlamaktadır. Bu nedenle antepfıstığında periyodisite, 

verim yılında çiçek gözü oluşumunun yetersizliğinden değil oluşan çiçek 

gözlerinin ağaçta kalmamasından kaynaklanmaktadır (Crane ve Nelson, 

1971; Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. Antepfıstığında VAR yılı meyvesi (bir yıllık sürgün) ve mevcut yıla ait sürgün 

(A), YOK yılı sürgünü (mevcut yıla ait) ve karagözler (B), VAR yılı karagöz dökümü 

gerçekleşmiş (sarı ok işaretli) mevcut yıla ait sürgün (C). 

Khezri ve ark (2020). 

 

 Antepfıstığında periyodisite üzerine birçok çalışma yapılmış ve 

karagöz dökümü ile ilgili iki ana hipotez önerilmiştir: (1) karbonhidrat-

azot denge hipotezi, meyve ve karagözler arasındaki karbonhidrat azot 

rekabetinin çiçek tomurcuğu dökülmelerine neden olduğunu (Crane ve 
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ark, 1976; Crane ve Al-Shalan, 1977; Crane ve Iwakiri, 1981; Weinbaum 

ve ark, 1994; Nzima ve ark, 1997) ve (2) meyve veya yapraklarda 

üretilen endojen bitki büyüme düzenleyicileri antepfıstığında karagöz 

dökümüne neden olduğu bildirilmiştir (Monselise ve Goldschmidt, 

1982; Pontikis, 1990; Gündeşli ve ark., 2020a). Antepfıstığındaki 

periyodisite mekanizmasını açıklamaya yönelik birçok çalışma yapılmış 

olsa da karagöz dökümü ile ilgili sebeplerin fizyolojik ve genetik 

sonuçları için çalışmalara devam edilmelidir. 

 Antepfıstığı dışındaki bazı elma çeşitlerinde, mango, narenciye ve 

bazı zeytin ve ceviz çeşitlerinde verimi önemli ölçüde engellemektedir. 

Periyodisiteyi tetikleyen farklı iç ve çevresel faktörler bulunmaktadır. 

Periyodisite çoğu meyve türlerinin az çiçek tomurcuğu oluşumundan 

kaynaklanır (Crane ve Nelson, 1971). Bu türlerde periyodisite ile ilgili 

birden fazla faktör vardır; örneğin; elmada giberellinler (Luckwill, 

1980), zeytinde klorojenik asit (Harshemesh ve ark, 1986), narenciye, 

zeytin ve cevizde karbonhidrat düzeyi gibi faktörler etkili olmuştur 

(Schaffer ve ark, 1985). 

 Antepfıstığı periyodisite gösteren diğer meyve türlerinden farklı 

olarak her yıl bol miktarda karagöz oluşturmaktadır. Periyodisitenin 

etkisi ile çiçek gözü dökümleri gerçekleşir. Antepfıstığında her yıl 

düzenli gübreleme yapılması durumunda yıllar içerisinde mutlak 

periyodisitenin kısmi periyodisiteye doğru değişim göstereceği 

bildirilmiştir (Tekin,1992). 

 Antepfıstığında periyodisite mekanizmasını açığa çıkartmak için 

fizyolojik ve genetik çalışmalar yapılmış ancak nedenleri ve oluşumu 

hakkında net bir fikir bildirilmemiştir. Çiçek gözü dökümleri 

başlamadan önce karagözlerin sürgünden ayrılmaya başlaması yani 
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kopma tabakasının oluşması karmaşık ve birçok faktörün etkisinde 

meydana gelmektedir. Genellikle kopma tabakasının iki veya üç parça 

halinde yırtılmasına yol açan bir dizi biyokimyasal olaylar rol almaktadır 

(Sexton ve Roberts, 1982). Addicott (1982), kopma tabakasının oluşum 

sürecinin artan solunumla belirginleştiği ve RNA ve protein sentezini 

arttırdığını bildirmiştir.  

 Çiçek tomurcukları ile embriyo oluşumu arasındaki besin ve içsel 

diğer etmenler bakımından rekabeti sonucunda çiçek gözü dökümlerinin 

meydana geldiği belirtilmiştir. Ancak çiçek gözü dökümleri sadece besin 

maddesi rekabeti sonunda olmadığı içsel fizyolojik etmenlerin de bunda 

etkili olduğu bildirilmiştir (Brown ve ark, 1995; Tekin ve ark, 2002). 

Periyodisite başlangıçta kültürel uygulamalarda (sulama, budama, 

gübreleme vb.) iyileştirmeler ile aşılmaya çalışılmış ancak son yıllarda 

tarımsal biyoteknolojideki gelişmelerle birlikte bitki büyüme 

düzenleyiciler, karbonhidratlar, poliaminler ve fenolik bileşikler gibi 

bazı içsel etmenlerin periyodisite üzerine etkileri hakkında çalışmalar 

yapılmıştır. Benzer şekilde RNA dizileme yöntemleri ile periyodisiteden 

sorumlu genler belirlenmeye çalışılmıştır. Aşağıda antepfıstığında 

periyodisitenin oluşmasında etkili olan içsel ve çevresel faktörler 

detaylandırılacaktır (Şekil 2).  

 

 

Şekil 2. Periyodisiteyi oluşumunda etkili olan içsel ve çevresel faktörlere ait şema 
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İÇSEL FAKTÖRLER 

 Genetik Yatkınlık 

 Periyodisite ile ilgili moleküler ve fizyolojik sürecin daha iyi 

anlaşılmasını sağlamak için genomik ve transkriptomik çalışmalar 

yapılmıştır.  Birçok meyve türünde periyodisitenin çiçek tomurcuğu 

oluşumunu engellediği belirtmişlerdir. Çalışmalar daha çok bu yönde 

olmuştur. Çiçek tomurcuğu oluşumu TERMINAL FLOWER 1 (TFL1), 

FLOWERING LOCUS C (FLC), BROTHER OF FT (BFT) ve SHORT 

VEGETATIVE PHASE (SVP) tarafından engellediği tespit edilmiştir. 

Antepfıstığında periyodisiteyi kontrol eden genleri belirlemek için RNA 

dizilemesi ile VAR ve YOK yılları ağaçları kullanılarak ilgili genlerin 

ifadeleri belirlenmiştir (Martinelli ve ark, 2018). Bu çalışmanın ilk 

sonuçlarına göre meyvelerde fotosentez, a-amilaz ve terpenoid ile ilgili 

genlerin aktif hale geçtiği, tetrapirol ile ilgili bir genin baskılandığı tespit 

edilmiştir. Ancak salkımda yapılan gen ifade sonuçlarına göre fotosentez 

ile ilgili genlerin ifadesi azalırken terpenoidlerin ifadesinin arttığı 

belirlenmiştir. Bu durumda çiçeklenmenin engellemesi ile bağlantılı bir 

gen ifadesi tespit edilememiştir.  

 Ayrıca Gündeşli (2020 b), Gündeşli ve ark., (2020 c) ve Gündeşli, 

(2020 d) tarafından kapsamlı olarak yapılan çalışmada mutlak 

periyodisite gösteren Uzun antepfıstığı çeşidinde VAR ve YOK 

yıllarında farklı dokuları kullanarak histolojik ve fizyolojik etmenlerin 

periyodisite üzerine etkileri araştırılmış ve periyodisite mekanizması 

belirlenmeye çalışılmıştır. Elektro mikroskop ile elde edilen sonuçlarda 

çiçek gözü dökümlerinin meyve içini doldurmaya başladığı dönemden 

çok daha erken dönemde kopma tabakalarında yırtılmaların meydana 
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geldiği bildirilmiştir. Bu da periyodisite ile bağlantılı genlerin çok daha 

erken dönemde aktif olduklarını göstermiştir.  

 Antepfıstığı çeşitleri arasında periyodisiteye eğilimleri 

bakımından ciddi farklılıklar mevcuttur. Aynı iklim koşulunda, aynı 

yaşta ve aynı meyve bahçesinde bulunan antepfıstığı çeşitlerinin 

periyodisite indekslerinde farklılıklar gösterdiği bildirilmiştir. 

Ülkemizde yetiştirilen Uzun ve Kırmızı çeşitlerinin periyodisite 

indeksleri 1.00 olarak yani mutlak periyodisite gösterdiği belirlenmiştir. 

İran çeşitlerinden Jandaghi ve Shahpasand çeşitlerinin periyodisite 

indeksleri düşük iken Ahmad-Aghaii çeşidinin periyodisite eğiliminin 

yüksek olduğu bildirilmiştir. Benzer şekilde Golden Hills ve Lost Hills 

Kaliforniya çeşitlerinin periyodisite indeksleri düşük iken Kerman 

çeşidinin indeksinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar 

sonucunda çeşitlerin periyodisite indeksleri arasındaki bu fark genetik 

faktörlerden kaynaklandığı bildirilmiştir (Ak, 2001; Kallsen ve ark, 

2007). 

 Antepfıstığında kullanılan anaçlar da periyodisite üzerinde çok 

farklı etkileri vardır. PGII ve UCB-1 anaçları üzerine aşılı Kerman fıstık 

ağaçlarının P. atlantica ve PGI anaçları üzerine aşılı ağaçlara göre 

önemli ölçüde daha düşük periyodisite indekslerine sahip oldukları 

bildirilmiştir (Beede ve ark, 2017). Benzer şekilde bazı İran çeşitlerinin 

P. vera Badami-Riz anacı üzerine aşılı çeşitlerin periyodisite 

indekslerinin düşük olduğu bildirilmiştir (Khezri, 2010).  
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 Karbonhidratlar ve Mineral Maddeler 

 Antepfıstığında karagöz dökülmesinde karbonhidratların rolü 

kapsamlı bir şekilde araştırılmış, ancak bazı çalışmalardan farklı 

sonuçlar elde edilmiştir. 

İlk başlarda Crane ve Nelson (1971, 1972) gelişmekte olan bir 

antepfıstığı meyveleri ile karagözlerin fotosentez bakımından rekabette 

olduklarına dair bulgular bulunmuş ve antepfıstığında karagöz 

dökümlerinin yapraklardan aktarılan karbonhidratların eksikliği 

nedeniyle meydana geldiği sonucuna varmışlardır. Crane ve ark (1973) 

artan meyve sayısı ve azalan yaprak alanı ile karagöz dökümünün 

kademeli olarak arttığını bildirmişlerdir. 

 Antepfıstığı çiçek tomurcuklarının dökülmesinde 

karbonhidratların miktarları oldukça önemlidir. Çiçek tomurcuklarında 

ve yapraklarda sükroz tüketiminin ardından sürgünlerde ve köklerde 

nişasta azalmasının karagöz dökülmesinin meydana gelmesinde önemli 

bir rol oynadığı bildirilmiştir (Baninasab ve Rahemi, 2006: Gündeşli, 

2020d). 

 Meyvenin büyümesi ve gelişimi için yıllık karbonhidrat birikimi 

VAR ve YOK yıllarında analizleri yapılmış ve karbonhidrat tüketiminin 

bir önceki sezonun (Weinbaum ve ark, 1994; Rosecrance ve ark, 1998) 

karbonhidrat birikiminden karşılandığı varsayılmıştır. Antepfıstığı 

ağaçları meyve içini doldurma sırasında depolanmış karbonhidratın 

sezon ortasında karbon azalmasına bağlı olarak karagöz dökülmesini ve 

bunun sonucunda periyodisitenin tetiklenmesinde rol oynayabileceğini 

belirtilmiştir (Spann ve ark, 2008). 

 Zarifikhosroshahi (2018) iki yıl üst üste Uzun çeşidinin VAR ve 

YOK yıllarında karbonhidrat konsantrasyonundaki değişimleri 
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araştırmış ve meyve gelişim döneminde hem VAR hem de YOK 

yıllarında karbonhidrat seviyesinin düştüğünü ancak bu düşüşün VAR 

yılında daha şiddetli olduğunu bildirmiştir. 

Ancak karbonhidrat değerlerindeki bu düşüşün kopma tabakasının 

oluşumunda etkili olmadığı hipotez edilmiştir.  

 Genellikle karbonhidrat miktarının periyodisite üzerine etkilerini 

belirlemekten çok mineral madde bakımından etkilerini belirlemek daha 

da zordur. Yapılan ilk çalışmalarda VAR yılı ağaçlarının 

tomurcuklarındaki toplam azot (N) seviyesinin YOK yılı çiçek 

tomurcukları ile benzer olduğu saptanmıştır (Porlingis, 1974; Crane ve 

Al-Shalan, 1977). Ancak Vemmos (1999), VAR yılı ağaçlarının çiçek 

tomurcuklarının YOK yılı çiçek tomurcuklarından daha yüksek 

konsantrasyonda azota (N) sahip olduğunu ve karagöz dökülmesi ile bir 

bağlantısının olmadığını bildirmiştir. Özellikle de VAR yılının ardından 

tüm ağacın besin elementleri içeriklerinde bir düşüş olduğu bildirilmiştir 

(Weinbaum ve ark, 1994). Antepfıstığının YOK yılında besin 

elementlerini depoladığı ve VAR yılında ise YOK yılına göre çok daha 

fazla besin elementi alımı yaptığı bildirilmiştir.  

 Hormonlar 

  Periyodisitenin etkisi azaltmak için yapılan birçok hormon 

uygulamaları bulunmaktadır. Ancak yapılan çalışmalarda oksinlerin 

çiçek gözü dökümlerini önlediği ancak bir sonraki sezonda tüm gözlerin 

döküldüğü bildirilmiştir (Ferguson ve Maranto, 1989). Ayrıca Gündeşli 

ve ark (2020a) oksinlerin periyodisiteyi artıcı etkisinin olduğunu, YOK 

yılı ağaçlarında yüksek konsantrasyonlarda bulunduğunu bildirmişlerdir. 
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 Ayrıca Lovatt ve ark (2005) sitokinin türevleri olan zeatinribosid 

(ZR) ve izopentiladenosin konsantrasyonlarının Haziran'da (embriyo 

büyümesinin başlaması) önemli oranda azaldığı ve karagözlerde 

sitokinin konsantrasyonlarını azalması gelişmekte olan meyvelerle 

rekabeti sonucunda azalması çiçek gözü dökümleri ile ilişkili olabileceği 

bildirilmiştir. Antepfıstığında sitokinin uygulamasının çiçek gözü 

dökümlerini önlediğine dair uygulamalar yapılsa da pratikte çok 

benimsenmemiştir. Yapılan çalışmalarda etilen hormonun da çiçek gözü 

dökümleri ile bağlantılı olmadığı bildirilmiştir (Gawad ve Ferguson, 

1987; Vemmos ve ark, 1994: Gündeşli ve ark., 2022). 

 Serbest poliaminlerden spermin ve spermidin karagöz 

dökümlerinde (Roussos ve ark, 2004) düzenleyici bir rolü olduğu ve 

poliaminler ile karagöz dökümleri arasında negatif korelasyon olduğu 

belirlenmiş ve serbest poliaminlerin ağaçlara uygulanması karagöz 

dökümlerini önemli ölçüde azalttığı bildirilmiştir (Baninasab ve 

Rahemia, 2008; Khezri ve ark, 2010). Benzer şekilde Gündeşli ve ark 

(2019) çalışmalarında poliaminlerin genellikle karagöz dökümleri ile 

aralarında negatif bir korelasyon olduğunu ve periyodisitenin 

azaltılmasında önemli bir fizyolojik fonksiyona sahip olabileceği 

bildirilmiştir. 

 ÇEVRESEL FAKTÖRLER 

 Periyodisite çevresel faktörler tarafından doğrudan ya da dolaylı 

olarak tetiklenebilir (Monselise ve Goldschmidt, 1982). Don zararı, tuz, 

kireç ve kuraklığın yanı sıra hastalık ve zararlı stresleri antepfıstığında 

karagöz dökümünü etkileyen en önemli çevresel stresler arasındadır. 

Antepfıstığı ağacını zayıflatan her türlü abiyotik veya biyotik stres 
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karagöz dökümünü teşvik edebiliyor. Çevresel ve tetikleyici olaylar iç 

faktörlerin fizyolojik dengesini (örn., karbonhidrat ve asimilatlar, 

mineral maddeler ve hormonlar, vb.) bozarak doğrudan karagözlere 

fiziksel hasar veya dolaylı olarak çiçek gözü dökümüne neden olabilir. 

 Don zararına bağlı olarak tozlanma ve döllenmedeki aksaklık ciddi 

şekilde sorun oluşturabilir, bu da antepfıstığı ağacının periyiodisite 

yoğunluğunu arttıran bir sorun haline gelebilir (Hokmabadi, 2010).  

 Antepfıstığında sulama ile ilgili problemlerin olması durumunda 

toprağın tuz oranı ve kuraklık derecesi artacaktır. Bu durumda bitkinin 

hastalık ve zararlılardan hızlı etkilenmesine neden olacaktır. Kuraklık ve 

tuz stresine maruz kalan ağaçlar daha küçük ve çıtlama oranı düşük 

meyve oluşturacaktır. Hatta sürgün büyümesini azaltacak ve 

periyodisitenin derecesi üzerine olumsuz etki edecektir (Goldhamer ve 

ark, 1985; Goldhamer ve Snyder, 1989; Glodhamer ve Kanber, 2012). 

Kuraklık ve tuzluluk stresi bitkide çok sayıda fizyolojik ve biyokimyasal 

değişikliklere neden olur. Özellikle hormon ve besin maddelerinin 

seviyeleri ile aktivitelerini etkileyerek çiçek gözü dökümlerine yol açma 

eğilimindedir (Addicott 1982; Shanker ve ark, 2014). Aynı zamanda 

oksin, sitokinin, ABA ve etilen olmak üzere hormonların sentez 

oranlarını değiştirerek farklı bitki dokularının dökülmesini teşvik eder 

(Mahajan ve Tuteja, 2005). 

 Antepfıstığında gübre uygulamalarının, tarım ilaçlarının ve 

herbisitlerin yanlış zaman, konsantrasyon ve yöntemlerle kullanımı 

karagözlere, meyvelere ve yapraklara zarar verebilir ve bu da 

periyodisitenin yoğunluğunu artırabilir. Ancak optimum zaman, 

konsantrasyon ve uygun yöntemler ile yapıldığında periyodisitenin 

yoğunluğu azaltılabilir. 
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PERİYODİSİTENİN YOĞUNLUĞUNUN 

AZALTILMASINA YÖNELİK KÜLTÜREL 

UYGULAMALAR 

 Antep fıstığının periyodisite yoğunluğu özellikle budama olmak 

üzere uygun kültürel bakımlarla hafifletilebilir, ancak tamamen ortadan 

kaldırılamaz. 

Son yıllarda antepfıstığında çiçek gözü dökümlerini kontrol etmek 

için daha gelişmiş ve uygulanabilir yöntemler artmıştır. Diğer yaprak 

döken meyve türlerinin çoğundan periyodisite yoğunluğunu azaltmak 

daha zor olmasına rağmen, antepfıstığında farklı yaklaşımlar 

geliştirilmiştir. Çeşit ve anaç seçimlerine bağlı olarak budamanın 

karagöz dökülmesini azaltmakla kalmayacak aynı zamanda daha güçlü 

anaçların kullanılmasını teşvik edecek veya sürgünlerin büyüme 

oranlarını artıran budama yöntemleri ile periyodisitenin şiddetinin 

azalmasına katkıda sağlayabilecektir. 

 Budama ile birlikte çiçek salkımlarında seyreltme, bilezik alma, 

sulama ve gübreleme gibi kültürel uygulamalar antepfıstığının 

periyodisite eğilimini azaltmada önemli rol oynamaktadır. Periyodisite 

yoğunluğunu azaltmak için çeşitli uygulamalar Ferguson ve ark (1995, 

2005) tarafından rapor edilmiştir. Karagöz dökümünü azaltmak için 

büyüme düzenleyicilerin kullanılması ve çiçek salkımlarının 

seyreltilmesidir. Ek olarak, antepfıstığında bilezik alma ve budama 

denemeleri de yapılmıştır (Monsehse ve Goldschmidt, 1982). Diğer bir 

uygulama ise kimyasal seyreltmedir, bu da antepfıstığında 

periyodisitenin yoğunluğunu azaltmada etkili olmamıştır (Crane ve 

Nelson, 1972). Ancak seyreltme işlemleri diğer uygulamalar gibi pratik 

değildir. Ancak Türkiye'de bazı yetiştiriciler erken ilkbaharda çiçek 
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salkımları 3-5 cm uzunluğa ulaştığında, bir yıllık dal üzerinde sadece bir 

çiçek salkımı bırakarak elle seyreltme yapmışlardır. Öte yandan, erken 

hasadın periyodisiteyi yoğunluğunu azalttığı gibi meyvelerdeki çıtlama 

oranını da azalttığı bildirilmiştir (Ferguson ve ark, 1995). 

 Budama antepfıstığında periyodisiteyi en aza indirmek için pratik 

bir yöntem olabilir (Hill, 1986; Ferguson ve ark, 1995). Yapılan 

çalışmalarda VAR yılı ağaçlarında hasattan hemen sonra uyku 

döneminde sert budama yapıldığında sonraki YOK yılında çiçek 

salkımlarında güçlü bir vejetatif büyüme gözlenmiştir (Spann ve ark, 

2008; Ferguson ve ark, 1995; Beede ve Ferguson, 2005). Aynı şekilde 

Arpacı ve ark (1995), sert bir budamanın periyodisite üzerindeki 

etkilerini incelemişler ancak verim üzerinde önemli bir katkısının 

olmadığı belirlenmiştir. Ancak meyve/kabuk oranının azaldığını, dış 

kabuklu meyve ağırlığının ve çıtlama oranının arttığını 

gözlemlemişlerdir. Ferguson ve ark (1995), P. vera Kerman çeşidinde 

ağacın en üstünden makine ile budama ve elle sert bir budamanın sürgün 

büyümesini değiştirdiği ve fıstık ağaçlarında periyodisiteyi 

azaltabileceğini belirtilmiştir. 

 Boler (1998) Kırmızı ve Keten Gömlek çeşitlerinde çiçek 

salkımlarının seyreltimesinin ve budama meyve tutumu ve meyve 

kalitesine etkisini araştırmışlardır. Seyreltme ile daha yüksek çıtlama 

oranı, meyve büyüklüğü ve verimi ile sonuçlanmıştır. Budamanın sürgün 

büyümesi ve yaprak alanı artışı ile sonuçlanmıştır. 

 Bilezik alma işlemi çiçeklenmenin hızlandırılması, ağaç tacının 

şekillendirilmesi, meyve tutumunu, iriliğini ve kalitesini etkileyen 

kültürel bir bahçecilik uygulamasıdır (Goldschmidt ve ark, 1985; 

Schaper ve Chanko, 1993). Bilezik alma sürgünler veya dallar üzerinde 
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bazı besin maddelerinin ve karbonhidratların birikimi, büyümenin 

azalması ve hormonal dengenin değişmesi gibi farklı etkileri vardır 

(Goldschmidt ve ark, 1985; Zhou ve Quebedeaux, 2003). Bilezik alma 

işleminin başarısı uygulama süresine, bileziğin boyutuna ve sürgünün 

veya dalın genişliğine bağlıdır (Hartman ve ark, 2002; Zhou ve 

Quebedeaux, 2003). Bilezik alma zeytinde (Lavee ve ark, 1983) ve 

mandalinada (Goldschmidt ve ark, 1985; Mataa ve ark, 1998) gibi diğer 

iki yıllık meyve türlerinde kullanılmıştır. Vemmos ve ark (2012) Bilezik-

I ve Bilezik-II olmak üzere iki farklı bilezik alma pozisyonu 

kullanmışlardır (Şekil 3).  

 

 
Şekil 3. Antepfıstığı sürgünlerine uygulanan kuşaklama işlemlerinin şematik gösterimi. 

Mavi oklar mevcut yıla ait sürgünün karagözlerini göstermektedir. 

(Vemmos, 2012). 

 

Bilezik-I adı verilen bilezik pozisyonu VAR yılında ki bir yıllık 

sürgün ile o yılki sürgünün arasında kalan kısımdır. Bu pozisyonda 

meyveler Bilezik-I pozisyonunun altındadır. İkinci denemede bilezik 

alma noktası Bilezik-II olarak adlandırılan bilezik pozisyonu ise bir 

yıllık sürgün üzerinde meyvelerin altındaki pozisyonda kalmıştır. Sonuç 

olarak, Bilezik-I uygulamasının karagöz dökümünü azaltmak için 
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oldukça kullanışlı olduğu bildirilmiştir (Crane ve Nelson, 1972; 

Vemmos, 2005, 2012). Bilezik-I uygulamasında karagöz dökümünün 

%62-66 oranında azaltılmasını tespit edilmiştir. Bu uygulamada Bilezik-

I üzerinde kalan karagözler ile meyveler karbonhidrat rekabeti 

olmayacağı için periyodisite yoğunluğu azaltır (Vemmos, 2005; Şekil 3). 

Sonuç olarak, periyodisite diğer meyve türlerinden farklı bir 

mekanizmaya sahip olduğu ve bahçe bitkileri ürünleri arasında 

periyodisite konusunda nadir bir türdür. Antepfıstığında karagöz 

dökülmesi nedeni olarak genetik, karbonhidratlar, besinler, hormonlar ve 

tetikleyici çevresel olaylar etkili olduğu ancak daha geniş kapsamlı 

çalışmaların yapılmaya ihtiyacın olduğu açıktır. Ayrıca periyodisitenin 

çalışma mekanizması fizyolojik olarak altında yatan nedenlerin diğer 

meyve türlerinde de olduğu gibi mevsimsel karbonhidrat yetersizliği ile 

ilgili olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda 

periyodisitenin çoklu genler tarafından kontrol edilen genetik yatkınlığa 

ek olarak çevresel faktörlerle daha da yoğunluğu artan evrimsel bir 

adaptasyon olarak görülmektedir. Periyodisite ağacın bünyesine bir zarar 

teşkil etmemekle birlikte düzenli ekonomik kayıplara neden olan bir 

sorun olduğu anlaşılmıştır. Birçok meyve türünde ortak bir sorun olduğu 

ve araştırmaların devam etmesi gerekmektedir. Antepfıstığında 

periyodisiteyi tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı ancak 

kültürel bakımlar ile azaltılmasının mümkün olduğu düşülmektedir. 

Ayrıca, düşük alternatif taşıma indeksine sahip kültivar ve anaç 

kombinasyonlarının kullanılması, oluşumunu en aza indirmek için 

gereklidir. Bu nedenle, fıstık ıslah programlarında bu olgu iyice dikkate 

alınmalıdır.



379 | ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) 

 

KAYNAKÇA 
 

Addicott FT, (1982) Abscission. University of California Press, Berkeley. 

Ak BE, (2001). Selection Criteria of the Best Pistachio Male Trees. Nucis, 10: 

24-25. 

Arpacı S, Tekin H, Aksu Ö (1995) Improvement of pruning techniques for 

bearing pistachio nut trees. Acta Hortic., (419): 253-257. 

Baninasab B, Rahemi M (2006) Possible role of non-structural carbohydrate in 

alternate bearing of pistachio. Eur J Hort Sci 71:277–282. 

Beede RH, Ferguson L, Lampinen B, Metcaf S (2017) Effect of hedging and 

topping on pistachio alternate bearing: 2012–2017. Amer Pistachio Ind 

Ann Rep Crop Year 2017–2018. 

Boler K (1998). Effects of fruit bud thinning and pruning on alternate bearing 

and nut quality of pistachio (Pistacia vera L.). Acta Hortic., 470: 507-

509. 

Brown PH, Weinbaum SA, Picchioni GA (1995) Alternate bearing influences 

annual nutrient consumption and the total nutrient content of mature 

pistachio trees. Trees 9:158–164. 

Crane JC, Al-Shalan I (1977) Carbohydrate and nitrogen levels in pistachio 

branches as related to shoot extension and yield. J Am Soc Hortic Sci 

102:326–399. 

Crane JC, Al-Shalan I, Carlson RM (1973) Abscission of pistachio inforescence 

buds as afected by leaf area and number of nuts. J Am Soc Hortic Sci 

98:591–592. 

Crane JC, Catlin PB, Al-Shalan I (1976) Carbohydrate levels in the pistachio 

as related to alternate bearing. J Am Soc Hortic Sci 101:371–374. 

Crane JC, Iwakiri BT (1981) Morphology and reproduction of pistachio. Hortic 

Rev 3:376–3. 

Crane JC, Nelson MM (1971) The unusual mechanism of alternate bearing in 

the pistachio. HortScience 6:489–490. 

Crane JC, Nelson MM (1972) Efects of crop load, girdling and auxin 

application on alternate bearing of the pistachio. J Am Soc Hortic Sci 

97:337–339. 

Ferguson L, Maranto J (1989) Effect of growth regulators on pistachio 

inflorescence bud retention. Calif Pistachio Ind Annu Rep Crop Year 

1988–1989:91–92. 

Gawad H, Ferguson L (1987) Effect of growth regulators on pistachio 

inflorescence bud retention: a preliminary report. Calif Pistachio Comm 

Annu Rep Crop Year 1986–1987:78–81. 



ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) | 380 

 

Glodhamer DA, Kanber R (2012) Pistachio.  In: Crop yield response to 

water. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 66. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, Rome, Italy, pp 416–429. 

Goldhamer DA, Kjelgren RK, Williams L, Beede R (1985) Water use 

requirements of pistachio trees and response to water stress. In: 

Proceedings of the national conference on advances in 

evapotranspiration. American Society of Agricultural Engineers, pp 

216–223. 

Goldhamer DA, Snyder RL (1989) Irrigation scheduling: a guide for efficient 

on-farm water management, Division of Agriculture and Natural 

Resources, University of California, Oakland. Publication 21454. 

Goldschmidt, E.E., Aschkenazi, N., Herzano, A.A., Schaffer, A.A., Monselise, 

S.P. 1985. A role for carbohydrate levels in the control of flowering in 

citrus. – Sci. Hort. 26: 159-166. 

Karabıyık, Ş., Gündeşli, M.A., Eti, S., Kafkas, S., Güney, M., 

Zarıfıkhosroshahı, M. and Kafkas, N.E. (2018). Detection of bud 

abscission of pistachio via histological analysis. Acta Horticulturae. 

1219, P. 193-198. DOI: 10.17660/ActaHortic.2018.1219.31 

Gündeşli M. A. Kafkas S. Zarifikhosroshahi M. & Kafkas N. E. (2019). Role 

of endogenous polyamines in the alternate bearing phenomenon in 

pistachio. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 43(3), 265-274. 

Gündeşli, M.A., Kafkas, S., Guney, M., Kafkas, N.E., (2020a). Changes in 

Endogenous Auxin during flower bud abscission in Pistachio (Pistachio 

vera L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 44, (2020), 71-82 

DOI: 10.3906/tar-1903-77. 

Gündeşli M. A. (2020b). Endogenous gibberellins and abscisic acid-

metabolites: their role for during flower budabscission and embryo 

development in pistachio. Turkish Journal of Agriculture and 

Forestry, 44(3), 290-300. 

Gündeşli, M.A., Kafkas, S., Guney, M., Kafkas, N.E., (2020c). Identification 

of Endogenous Cytokinin-like compounds profile during different 

growth stages and their effects on flower bud abscission in Pistachio 

(Pistacia vera L.). Folia Horticulturae, 32(1): 1-15. DOI: 10.2478/fhort-

2020-0003 

Gündeşli, M.A., (2020d). Determination of Sugar contents, Total Phenol and 

Antioxidant Activity of various parts ‘Uzun’ pistachio cultivar (Pistacia 

vera L.). International Journal of Agriculture Environment and Food 

Sciences, 4(1), 52-58. 

Gündeşli, M.A., Kafkas, S., Karabıyık, Ş., Eti, S., and Kafkas, N.E., (2022) 

"Study of anatomical and Acc (1-aminocyclopropane-1-carboxylate) 

during flower Bud abscission indicate an important role of alternate 



381 | ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) 

 

bearing," Turkish Journal of Agriculture and Forestry: Vol. 46: No. 3, 

Article 3. https://doi.org/10.55730/1300-011X.3003 

 

Harshemesh H, Avidan N, and Lavee S, (1986). The influence of exogenous 

chlorogenic acid on olive bud differentiation. Isr. J Bot., 35(1):64. 

Hartmann Η.Τ. Kester D.E. Davies F. T. Geneve R. L.: Principles of 

propagation by cuttings. –In: Plant Propagation: Principles and Practices. 

7th Ed. Pp. 312-312, Prentice-Hall. 

Hill L., (1986). Pruning Simplified. Updated Edition. A Garden Way 

Publishing Book. Storey Communications, Inc., Pownal, Vermont. 

Hokmabadi H (2010) Pistachio frost damage in Iran and new methods of frost 

protection. Options Méditerranéennes 94:71–78. 

Kallsen CE (2007) Pistachio notes. University of California Cooperative 

Extension, Santa Rosa. 

Khezri M (2010) Efect of rootstocks and spray application of nitrogen, boron, 

zinc and free polyamines on some physiological problems and yield of 

pistachio (Pistacia vera cv. Kaleh-Ghoochi). Ph.D dissertation. 

University of Tehran, Iran (In Persian). 

Khezri M, Talaie A, Javanshah A, Hadavi F (2010) Efect of exogenous 

application of free polyamines on physiological disorders and yield of 

‘Kaleh-Ghoochi’ pistachio shoots (Pistacia vera L.). Sci Hortic 125:270–

276. 

Khezri M., Heerema, R., Brar, G., & Ferguson, L. (2020). Alternate bearing in 

pistachio (Pistacia vera L.): A review. Trees, 34(4), 855-868. 

Lovatt CJ, Daoudi H, Ferguson L (2005) Efcacy of foliar-applied cytokinins 

and nitrogen to increase foral bud retention and to reduce alternate 

bearing of pistachio. Acta Hortic 727:353–364. 

Luckwill LC, (1980). Hormones and the productivity of fruit trees. Sci. 

Hort., 31:60–8. 

Mahajan S, Tuteja N (2005) Cold, salinity and drought stresses: an overview. 

Arch Biochem Biophys 444:139–158. 

Martinelli F, Marchese A, Balan B, Giovino A, Caruso T, Fretto S, Marra FP 

(2018) RNA-Seq analysis to investigate alternate bearing mechanism in 

Pistacia vera L. Acta Hortic 1229:71–78. 

Monselise SP, Goldschmidt EE (1982) Alternate bearing in fruit trees. Hortic 

Rev 4:128–173. 

Nzima MDS, Martin GC, Nishijima C (1997a) Seasonal changes in total 

nonstructural carbohydrates within branches and roots of naturally "of" 

and "on" ’Kerman’ pistachio trees. J Am Soc Hortic Sci 122:856–862. 

Pontikis CA (1990) Efects of 2-naphthaleneacetic acid on alternate bearing of 

pistachio. Fruits 5:281–285. 



ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) | 382 

 

Porlingis IC (1974) Flower bud abscission in pistachio as related to fruit 

development and other factors. J Am Soc Hortic Sci 99:121–125. 

Rosecrance RC, Weinbaum SA, Brown PH (1998) Alternate bearing afects 

nitrogen, phosphorus, potassium and starch storage pools in mature 

pistachio trees. Ann Bot 82:463–470. 

Roussos PA, Pontikis CA, Zoti MA (2004) The role of free polyamines in the 

alternate-bearing of pistachio (Pistacia vera cv. Pontikis). Trees 18:61–

69. 

Schaffer AA, Goldschmidt EE, Goren, R and Galili D, (1985). Fruit set and 

carbohydrate status in alternate and non-alternate bearing citrus cultivars. 

J. Am. Soc. Hort. Sci., 110:514-578. 

Schaper, H. and Chancko, E. K. 1993. Effect of irradiance, leaf age, chlorophyll 

content and branch-girdling on gas Exchange of cashew (Anacardium 

occidentale L.). Journal of Horticultural Science, 68, 541–550.ant 

source–sink manipulation. – J. Amer. Soc. Hort. Sci. 128: 113-119, 2003. 

Sexton, R., and Roberts, J.A., 1982. Cell biology of abscission. Annu. Rev. 

Plant Physiol 33: 133–162. 

Shanker AK, Maheswari M, Yadav SK, Desai S, Bhanu D, Attal NB, 

Venkateswarlu B (2014) Drought stress responses in crops. Funct Integr 

Genomics 14:11–22. 

Spann TM, Beede RH, DeJong TM (2008) Seasonal carbohydrate storage and 

mobilization in bearing and non-bearing pistachio (Pistacia vera) trees. 

Tree Physiol 28:207–213. 

Tekin H. (2002). Antepfıstığında Besin Elementi Noksanlığı ve Gübreleme. 

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 14, 33 s. 

Tekin H. Güzel, N., (1992). Gaziantep Yöresinde Topraktan ve Yapraktan 

Farklı Gübre Uygulamalarının Antepfıstığının Yaprak Bileşimi, 

Gelişme, Verim ve Ürün Kalitesine Etkilerinin Araştırılması. Çukurova 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kod. No: 182, Adana. 

Vemmos SN (1994) Net photosynthesis, stomatal conductance, chlorophyll 

content and specifc leaf weight of pistachio trees (c.v. Aegenes) as 

influenced by fruiting. J Hortic Sci 69:775–782. 

Vemmos SN (1999) Mineral composition of leaves and inflorescent buds in 

fruiting and non-fruiting pistachio trees. J Plant Nutr 22:1291–1301. 

Vemmos SN, Papagiannopoulou A, Coward S (2012) Effects of shoot girdling 

on photosynthetic capacity, leaf carbohydrate, and bud abscission in 

pistachio (Pistacia vera L.). Photosynthetica 50:35–48. 

Weinbaum SA, Picchioni GA, Muraoka TT, Ferguson L, Brown PH (1994) 

Fertilizer nitrogen and boron uptake, storage and allocation vary during 

the alternate bearing cycle in pistachio trees. J Am Soc Hortic Sci 

119:24–31. 



383 | ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) 

 

Weinbaum SA, Picchioni GA, Muraoka TT, Ferguson L, Brown PH (1994) 

Fertilizer nitrogen and boron uptake, storage and allocation vary during 

the alternate bearing cycle in pistachio trees. J Am Soc Hortic Sci 

119:24–31. 

Zhou R, Quebedeaux, B (2003) Changes in photosynthesis and carbohydrate 

metabolism in mature apple leaves in response to whole plant source–

sink manipulation. – J. Amer. Soc. Hort. Sci. 128: 113-119, 2003. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) | 384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



385 | ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 14 

ANTEPFISTIĞINDA HASAT VE 

HASAT SONRASI İŞLEME 

 

Cem BİLİM*13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gaziantep, Türkiye. 

cembilim@email.com,  

Orcid ID: 000-0002-2013-376213 



ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) | 386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



387 | ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) 

 

Giriş 

Türkiye, meyve yetiştiriciliğinde, Dünya’nın önemli ülkelerinden 

biri olup birçok meyve tür ve çeşidinin üretimi ve ihracatında ilk 

sıralarda yer almaktadır. Ülkemiz için önemli olan bu meyve türlerinden 

biride antepfıstığıdır. Antepfıstığı; Pistacia vera L. türüne ait sert 

kabuklu meyvedir (Resim 1).  

 

 
Resim 1. Antepfıstığı ağacı 

Ülkemizde Antepfıstığı yetiştiriciliği Güney Doğu Anadolu 

Bölgesi başta olmak üzere Ege bölgesinin iç kesimlerinde, Akdeniz 

bölgesinde Torosların güney yamaçlarında, Orta Anadolu ve Doğu 

Anadolu’nun bazı bölgelerinde, yazları sıcak ve kurak, kışları nispeten 

soğuk geçen alanlarda yapılmaktadır (Arpacı ve ark., 1999).  

Antepfıstığı sert kabuklu bir meyve türüdür. Dünyada üretilen 

antepfıstığının genelde, %60-70'i tuzlu kavrulmuş-kuruyemiş olarak, 

%30-40'ı tatlı ve pasta (dondurma ve baklava) sanayinde tüketilmekte, 

ABD ve Avrupa'da ise %90'ı çerez olarak tüketilmektedir (Bilim, 2014). 

Antepfıstığı üretiminde ilk sırayı İran almakta ve bunu Amerika, 

daha sonra Türkiye ve Suriye izlemektedir (FAOSTAT, 2020). 



ANTEPFISTIĞI (Pistacia vera L.) | 388 

 

Antepfıstığı için gen merkezlerinden biri olan ülkemizde, yıllık ortalama 

173.875 ton üretim yapılmakta ve bu üretim miktarıyla dünyada önemli 

üretici ülkeler arasında 3. sırada yer almaktadır (Çizelge 1). 

 

Çizelge 1. 2016-2020 yılları arasında dünya fıstık üretimi (FAOSTAT,  2022). 

Ülkeler  2016 2017 2018 2019 2020 
Ortalam

a 

İran 574.987 648.934 143.695 337.815 190.000 379.086 

ABD 406.646 272.290 447.700 336.112 474.004 387.350 

Türkiye 170.000 78.000 240.000 85.000 296.376 173.875 

Suriye 49.753 51.048 61.631 31.813 69.403 52.730 

Tunus 3.400 3.526 3.109 3.077 3.116 3.246 

 

Antepfıstığının iç ve dış pazarlarda iyi gelir getirmesi sebebiyle 

son yıllarda ABD ve İran’daki antepfıstığı bahçe tesislerine benzer 

tesisler ülkemizde de kurmaktadır. Modern teknikler ve sulama 

sistemleri kullanılmaktadır. Ülkemizdeki bu geleneksel yetiştiriciliğin 

yanında, uygun ekolojide, iyi çeşitler ve uygun tozlayıcılar kullanılarak 

ve kuru şartlarda 170 kg da-1 , sulu şartlarda 320 kg da-1 ürün 

alınabileceği saptanmıştır (Atlı ve ark., 2002; Atlı ve ark., 2008).  

Ülkemizde yaygın olarak tesis edilen antepfıstığı bahçelerinde 

hasat işlemi geleneksel yöntem olan antepfıstığı cumbalarının (salkım) 

el ile tek tek kırılarak daldan ayrılması şeklinde yapılmaktadır. Bu 

şekilde yapılan hasat ise işgücünü artırmakta, hasat süresini 

uzatmaktadır. Aynı zamanda el ile hasat yapılırken bir sonraki yılın 

meyvelerini oluşturacak olan karagözlerin (meyve gözü) zarar görmesi 

sonucunda ertesi yıl alınacak ürün miktarı önemli ölçüde 

azalabilmektedir (Atlı ve ark., 1999). Dünyada sert kabuklu meyvelerin 

hasadı gelişmiş ülkelerde önemli ölçüde makineleşmiştir. Özellikle 

antepfıstığı üretiminde ortalama 220 000 tonluk üretimi ile önemli bir 

paya sahip olan Amerika Birleşik Devletleri’nde antepfıstığı 
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yetiştiriciliği yapılan bahçelerin tamamında hasat işlemi 

makineleşmiştir. Bunun sonucunda hasat maliyeti ve süresini önemli 

ölçüde düşürerek ekonomik anlamda dünya pazarında önemli bir yer 

edinmiştir. ABD’de antepfıstığının çeşitli sorunları üzerine sürdürülen 

bilimsel araştırmalar bu ülkede verimin ve kalitenin çok yükselmesine 

yol açmıştır (Uzun,1998). 

Son yıllarda meyvecilik alanlarının genişlemesi ve büyük ticari 

bahçelerin kurulmasına paralel olarak özellikle meyve suyu endüstrisinin 

ilerlemesiyle, mekanik hasada duyulan ilgi artmaktadır. Çünkü kurulan 

geniş ticari meyve bahçelerinde elle hasat yapılması, elde edilecek 

ürünün maliyetini oldukça artırmaktadır (Pırlak ve Güleryüz, 2000). Bu 

nedenle, meyvelerin mekanik olarak hasat edilmesi, birçok ürünün daha 

kȃrlı olabilmesi için anahtar bir faktör olarak düşünülmektedir (Sergio 

ve ark., 2008). Gaziantep’te yapılan bir çalışmada da antepfıstığı 

üretiminde iş gücünün büyük bir bölümünün budamanın ardından hasat 

işlemlerinde kullanıldığı saptanmıştır (Eldoğan ve Şahin, 2015).  

Elle meyve hasadı meyveden meyveye değişmekle birlikte, 

ortalama olarak 450–2 000 İGH ha-1 (İnsan İş Gücü-Saat hektar-1 ) 

gerektirmektedir. Bu rakam üretim için toplam çalışma zamanının % 40- 

80’ini, toplam üretim maliyetinin % 30-60’ını oluşturmaktadır. Meyve 

ağaçlarının hasadı tahıla göre iş gücü bakımından 100–250 kat, üretim 

masrafı bakımından ise yaklaşık 40 kat fazla olmaktadır (Tuncer ve 

Özgüven, 1989). Bu nedenlerle, birçok meyve türünün mekanik yolla 

hasat edilmesi; gereksinim duyulan yüksek iş gücü ile hasat 

masraflarının azaltılabilmesi ve ürün maliyetinin belirlenmesi ve 

düşürülmesi için önemli olmaktadır (Tous ve ark., 1994; Beyhan ve 

Yıldız, 1996).  
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Polat ve ark. (2007) Antepfıstığının mekanik hasadı üzerine 

yapmış oldukları çalışmalarında atalet kuvvet tipli bir sarsıcı ile 

antepfıstığının değişik genlik (40, 50 ve 60 mm) ve değişik frekanslarda 

(10, 15 ve 20 Hz) maksimum hasat etkinliğini belirlemeye çalışmışlardır. 

Sarsma işleminde sabit bir sarsma süresi (10 sn) kullanılmıştır. Ayrıca 

bu yöntemi elle hasat yöntemi ile karşılaştırmışlardır. Sonuçta en yüksek 

hasat oranını (%100) 60 mm genlik ve 20 Hz frekansta bulmuş 

olmalarına rağmen 50 mm genlik ve 20 Hz frekans ile yapılan hasat 

işleminde makinanın daha iyi kontrol edilebildiğini ve bu nedenle bu 

değerlerin kullanılmasını önermektedirler. Kırmızı çeşidi antepfıstığında 

en uygun hasat döneminin yapmış oldukları ölçümlere göre Eylül ayı 

başlarında olduğunu belirtmektedirler. 

Ülkemizde Antepfıstığının Hasatı ve Hasat Sonrası 

Uygulamalar 

Türkiye, Dünyanın en önemli meyve üretim merkezlerinden 

biridir. Türkiye'nin hemen her ilinde farklı meyvelerin yetiştiriciliği 

yapılabilmektedir. Bununla birlikte Türkiye, Dünya üretimi açısından 

birçok meyve türünde önemli bir paya sahiptir. Antepfıstığı da gerek 

üretim gerekse ihracat yönünden ülkemizin en önemli ürünleri arasında 

olup, dünya antepfıstığı üretiminde çok önemli bir potansiyele sahiptir. 

Yüksek besin değerlerine sahip bu ürün, iç ve dış piyasada genellikle 

kuru meyve olarak tüketimi yanında pasta, baklava ve çikolata sanayinde 

kullanılmaktadır. Ülkemiz için büyük ekonomik öneme sahip olan 

antepfıstığı (Pistacia vera L.) bitkisinin geleneksel yöntemlerle 

işlenmesinde sorunlar bulunmakta ve bu nedenle antepfıstığı meyvesi 

için gereksinilen düzeyde üretim yapılamamaktadır. Türkiye'de 56 ilde 
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aktif olarak antepfıstığı üretimi yapılmakla birlikte üretimin % 87.88'i 

Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman illerinde gerçekleştirilmektedir (Polat 

ve ark. 1999).  

. 

, 
Resim 2. Sergi yerinde kurutma 

 

Ülkemizde antepfıstığı hasadı elle yapılmaktadır. Hasat dönemi 

başlamadan ilk önce ağaç altları temizlenir, toprak bastırılır, bu şekilde 

yere düşen meyvelerin zarar görmeleri önlenir. Hasat esnasında önce 

yere düşen meyveler toplanır sonra ağaç altına bez örtüler serilir, üç ayak 

merdivenler yardımı ile hasat yapılır. Hasat edilen meyvelerin ayıklanıp, 

kurutulduğu yerlere sergi yerleri denilmektedir. Ülkemizde hasat edilen 

meyveler sergi yerlerinde ayıklanıp, kurutulmaktadır (Resim 2). Sergi 

yerleri genellikle antepfıstığı bahçelerinin içerisinde olur. Meyveler 

burada güneşte kurutulur. Uygun hava koşullarında 3-4 günde 

antepfıstıklarının nem oranı % 3-5'e düşmektedir 

Antepfıstığı hasat sonrasında kullanım amaçlarına göre değişik 

işlemlerden geçirilmektedir. Antepfıstığında hasat sonrası işlemler, 

meyve üretiminde en yüksek işgücü gereksinimine ihtiyaç duyulan 

işlemdir ve maliyet açısından da üreticilere önemli bir yük getirmektedir. 
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Antepfıstığında yetiştiriciliğinde harcanan iş giderlerinin % 58'i hasat ve 

hasat sonrası işlemleri oluşturmaktadır (Yıldız, 1998). Ülkemizde işleme 

aşamalarında uygulanan yöntemler, çoğunlukla geleneksel ve ilkeldir. 

Türkiye ve bölge ekonomisine önemli bir katkıda bulunan ve % 50-60 

yağ içeren antepfıstığı üretimine ve dolayısıyla yetiştiriciliğine, 

yetiştiricilikte verim ve kalite vasıflarının arttırılması için teknik ve 

kültürel olanakların aranması yanında, hasat sonrası işlemlerin hem 

zamanında hem de tekniğine uygun olarak yapılması oldukça önemlidir.  

Antep fıstığı ne zaman hasat edilir? 

Meyvelerde oluşum, olgunlaşma ve kalite, birçok biyokimyasal ve 

fiziksel değişimler sonucu meydana gelmektedir. Meyve kabuk renginin 

değişmesi ve çıtlama olması durumunda, meyve iç ağırlığı ile ham yağ 

miktarı en yüksek oranda bulunmakta, meyve derim olgunluğuna 

geldiğinde, dış kabuk endocarp'tan kolayca ayrılmaktadır. Bu dönemden 

önce ve sonra yapılan derimlerde içler ya gelişmemiştir, ya da bozuk 

renklidir. Bu nedenle, yüksek kalitede meyve elde etmek için derimin 

tam fizyolojik hasat olgunluğu döneminde ve 1 hafta içerisinde 

yapılması gerekmektedir (Köroğlu ve Köksal 1999).  

Hasadın erken ya da geç yapılması fıstığın kalitesini 

etkilemektedir. Bu nedenle uygun zamanda yapılması bütün emeklerin 

karşılığının alınacağı dönemde kazanç kaybıyla karşılaşmamak için 

önem taşır. Antepfıstığında taze kırmızı kabuk, tohumun kemikleşmiş 

dış kabuğundan kolayca ayrılmaya başlarsa, yani kolayca kavlarsa 

meyve olgunlaşmış demektir. Bu dönemde meyve rengi değişir ve 

çıtlamalar başlar. Meyvenin olgunlaştığı bu dönem kuru iç ağırlığı, ham 

yağ içeriği ve aroması en yüksek dönemdir. Tohumun uygun hasat 
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zamanı yıllara ve rakıma göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Fırat 

vadisi gibi rakımın düşük olduğu yerde Ağustos ortasında iken, 

Araban’ın yüksek kesimlerinde Eylül ortalarını bulabilmektedir. 

Antepfıstığında hasat “boz hasat” ve “ben hasat” olmak üzere iki farklı 

zamanda yapılmaktadır. Boz hasat erken yapılan hasattır. Boz hasat 

yapılmasında ana neden, bu dönemde meyve içlerinin yeşil ve sanayilik 

kullanıma daha uygun olmasıdır. Ancak erken yapıldığından olgun 

dönemde yapılan hasada kıyasla iç ağırlığı daha düşüktür. Eğer çok 

erken yapılırsa ağırlık kaybının yanında yeşil renginde de kayıplar 

olmaktadır. Ben hasat, meyve dış kabuğunun matlaştığı, kırmızı renk 

alan kabuğun yumuşayarak sert kabuktan kolayca ayrıldığı ve sert 

kabukta çıtlamanın oluştuğu dönemde yapılan geç hasat işlemidir. Erken 

hasattaki gibi bunda da zaman geciktirilirse tohumda kalite bozuklukları 

olmaktadır. Geç hasat yapıldığında kırmızı kabuk büzüşmekte ve 

kurumakta, iç meyve rengi açılmakta, kalite kaybı olmakta, hayvan ve 

haşere zararı artmaktadır. Hasat süresinin ilerlemesiyle birlikte toprağa 

dökülen ve uzun süre toprakta kalan kabuğu zedelenmiş 

antepfıstıklarında çürüme ve küflenme görülmektedir.  

Antepfıstığında, kabuğu örten kırmızı kabuk gevşediğinde hasat 

edilme zamanı gelmiştir. Antepfıstığı olgunlaştıkça, kırmızı kabuk sert 

kabuktan ayrılır ve sıkıştırıldığında kolayca çıkarılır; gövde, daha fazla 

olgunlaştığında genellikle pembe bir renge döner. Hasatın zamanlaması, 

en yüksek miktarda doğal olarak bölünmüş yemiş sağlamak için kritik 

öneme sahiptir; yetiştiriciler en iyi başlangıç tarihini belirlemek için 

tarlalarını yakından izler ve genellikle Ağustos sonundan Eylül başına 

kadar başlar ve hasat yaklaşık dört ila altı hafta sürer. 
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Mahsul toplama, antepfıstığı olgunlaştığında başlar ve antepfıstığı 

üzüm gibi salkımlar halinde büyüdükçe doğal olarak ağaçtan düşme 

eğilimi gösterir. Mahsuller elle, ağla veya başka yollarla toplanmaktadır. 

İran, Türkiye ve Suriye gibi bazı bölgelerde, ağaçlar ve sıralar arasında 

boşluk olmaması nedeniyle işçiler, fıstık salkımlarını elleriyle 

toplamaktadır. Aynı zamanda ağacı veya dalları sallayarak meyvelerin 

düşmesine yardımcı olmak için bazı hasat makinelerini de 

kullanılmaktadır. 

Türkiye, dünyanın önde gelen antepfıstığı üreten ülkelerinden 

biridir ve antepfıstığı Türkiye için önemli bir üründür. Türkiye’de 

yetiştirilen antepfıstığı çeşitleri hem kabuk hem de iç olarak daha küçük 

olmasına rağmen, bu çeşitler daha iyi tatları ve daha üniform yeşil 

taneleri nedeniyle birçok Avrupa ve ABD pazarında tercih edilmektedir. 

Antep Fıstığı Hasadı Nasıl Yapılır? 

Türkiye'de antepfıstığı ağaçlarının hasadı geleneksel olarak elle 

yapılmaktadır (Resim 3). Mekanik hasat bu bakımdan oldukça 

önemlidir. Geleneksel hasat yönteminin zorluklarını ortadan 

kaldırabilmesi için mekanik hasat yöntemi üzerinde araştırmalar 

yapılmaktadır.  
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Resim 3. Antepfıstığının elle hasadı 

Meyvelerin olgunlaşması aynı ağacın dallarında, aynı dalda yer 

alan cumbalarda (meyve salkımı), hatta aynı cumbadaki meyvelerde bile 

farklılık göstermektedir. Olgunlaşma ağaçların ışık alan ve almayan 

yönlerinde farklı olabilmektedir. 

Antepfıstığı salkımlarında bulunan meyveler aynı zamanda 

olgunlaşmazlar. Olgunlaşma önce salkımın uç kısmında bulunan 

meyvelerde başlar. Genellikle ilk önce olgunlaşan meyveler hasat 

zamanından önce ağaç altına dökülürler. Ağaç altında gölgede kuruyan 

bu meyveler daha gösterişli ve lezzetli olurlar. Bunlar ayrıca toplanır ve 

hiçbir işlem yapılmadan çerezlik olarak satılır. Öte yandan ağaç altı 

meyve dökümleri aynı zamanda hasat döneminin saptanmasına yardımcı 

olmaktadır. Ağaçlar meyvelerinin %1-3'ü yere döküldüğünde hasada 

başlanabilir.  

Antep fıstığı hasadı cumbaların (fıstık salkımı) elle koparılması ile 

yapılır (Resim 4). Cumbaların salkım eğiminin ters yönünde ve salkım 

sapının dalla birleştiği yerden koparılmasına özen gösterilmelidir. 

Salkımı daldan koparmadan meyveleri tek tek seçerek hasat yapmak 

doğru değildir. Hasat bu şekilde yapılırsa ağaç üzerinde ağaç üzerinde 
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salkım sapları ve boş meyveler kalmaktadır. Ağaçta kalan bu artıklar 

zararlılar için uygun bir barınak teşkil edeceğinden mutlaka 

koparılmalıdır. Ağaç dallarını sallayarak veya sopalarla dallara vurarak 

hasat yapmak doğru değildir. Bu şekilde yapılan hasatta ağaç dalları 

zedelenip kırılabilir. Neticede gelecek yılın mahsul gözleri zarar 

görebilir. Olgunlaşmış meyveye "ben dane" denilir. Bunlar salkımlardan 

kolaylıkla ayrılırlar. Dökülmeyenler elle seçilip ayıklanır. Salkım ve 

diğer artıklar bahçede bırakılmayıp bir yerde toplanarak yakılmalıdır. 

HASAT OLUM KRİTERLERİ  

Antepfıstığında hasat ağustos sonu-eylül başında yapılır.  

Optimum hasat kriterleri aşağıda sıralanmıştır.  

 

▪ Meyve dış kabuğunda üst renk çeşidin tipik rengini alır.  

▪ Meyve dış kabuğunda zemin rengi açık yeşilden soluk beyaza 

döner. 

▪ Dış kabuk parlaklığını kaybederek matlaşır.  

▪ Dış kabuk sert kabuktan kolayca ayrılır.  

▪ Sert, kemik kabuk çıtlar.  

▪ Salkımlardaki meyvelerin %3’ü olgunlaşıp dökülür.  

 

Erken hasatta ;  

 

▪ İç renk daha koyu yeşil olur. 

▪ İç tam olarak dolmaz .  

▪ İçler zor kurur.  

▪ Kuruyunca iç buruşur.  

▪ İç randımanı düşer.  

▪ En dıştaki kırmızı kabuk sert kabuktan zor ayrılır (kavlamaz).  
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▪ Sert kabuk üzerinde lekeler oluşabilir.  

 

Geç hasatta;  

 

▪ Meyve iç rengi daha açık bir renk alır çekiciliğini kaybeder.  

▪ Kuruyunca buruşmaz.  

▪ Sert kabukta lekeler oluşur.  

▪ Karga ve sincap gibi hayvanların zararı artar.  

▪ Yere düşen meyvelerin bir kısmı zarar görür. 

 

 
Resim 4. Antepfıstığı salkımı 

Aile işletmelerinde tüm aile, büyük işletmelerde tarım işçileri 

hasatta görev almaktadır. Eğer aile dışından işçi getiriliyorsa hasattan 

önce mutlaka hasadın nasıl yapılacağı gösterilerek anlatılmalıdır. Hasada 

başlamadan önce ağacın altına şilte, branda ya da bezler serilmeli, 

böylelikle meyvelerin toprağa düşmesi engellenmelidir. Yüksek 

yerlerdeki meyveleri almak için mutlaka üçayak merdiven 

bulundurulmalıdır. Hasat cumbalar (meyve salkımları) bir bütün halinde 

salkım eğiminin ters yönünden güç uygulayarak koparılmalıdır. Meyve 

tanelerinin tek tek seçilerek hasat edilmesi de doğru değildir. Sıyırma ile 

sallama, sırıkla vurma asla yapılmamalıdır. Bu şekilde hasat dalların 
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yararlanmasına ve gelecek yılın meyvelerini verecek olan karagözlerin 

dökülmesine neden olmaktadır. Ayrıca ağaçta salkım kalıntısı 

bırakılmamalıdır. Bırakılan salkımlar zararlılarının üremesi için uygun 

bir ortam oluşturacağından ağaçta meyveleri tümüyle dökülmüş olsa da 

ağaçtaki salkım kalıntılarının tamamı koparılmalıdır. 

Genel olarak, antepfıstığında salkım üzerindeki meyveler aynı 

anda hasat olgunluğuna erişememekte, hasat sırasında toplanan 

ürünlerde birden farklı kalite ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle benli 

olanlar ile boz olanlar hasattan sonra ayıklanarak ayrılmalıdır. 

Ülkemizde antepfıstığı meyveleri etli dış kabuğu ile kurutulur. 

Meyveler salkımlardan ayrılır, 3-5 cm kalınlığında serilir. Sergi yeri 

olarak beton zeminler tercih edilir. Yabancı maddeler ve içi boş 

meyveler ayıklanır. Boş meyvelerde zararlıların larvaları 

bulunacağından yok edilir, bahçede bırakılmaz. Yeni hasat edilmiş 

meyve %40-50 su içerir. Zaman zaman karıştırılarak nem oranı %7’ ye 

düşene kadar kurutulur. Kurutulan meyveler 50-70 kg’lık ambalajlar 

halinde depolanır. Kuru meyvede dış kabuk oranı ortalama %20; sert 

kabuk oranı %40 ve iç oranı (randıman) %40’ dır. 

 

Diğer Üretici Ülkelerde Antepfıstığı Hasadı 

Uygun hasat zamanı antepfıstığının kalitesini etkileyen en önemli 

faktörlerden biridir. ABD'de fıstıklar, ağustos sonu veya eylül başında 

ağaçları mekanik olarak sallayarak hasat edilir. Antep fıstığı, ağaçta çok 

uzun süre bırakılırsa veya hasattan sonra kabuklar kabuklarla uzun süre 

temas halinde kalırsa kabuk lekelenmesine maruz kalır. Bu nedenle 

sektör, hasat mevsiminde altı ile sekiz hafta boyunca hasat çalışmalarını 

yoğunlaştırmaktadır.  
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A.B.D.'de antepfıstığı hasat hazırlıklarına ağustos ayının ilk 

haftasında başlanmakta, genellikle eylül ayı içersinde de hasat 

yapılmaktadır. Hasat zamanı tespitinde 3 faktöre dikkat edilmektedir. 

Birincisi sulamadır. Antepfıstığı meyvelerinin çıtlaması düzensiz 

sulamaya hassastır. Sulama düzenli yapılmalı ve hasat zamanına yakın 

sulama yapılmamalıdır. ABD'de hasat makineyle yapıldığından 

bahçedeki sıralar kuru olmalıdır. İkincisi bir antepfıstığı zararlısı olan 

Amyelois transitella, navel orangeworm (NOW) dır. Bu zararlının 

görülmesi durumunda ilaçlama yapılacağından, hasat 2-3 hafta 

gecikebilmektedir. Üçüncüsü meyvenin olgunlaşmasıdır. Meyvelerin 

olgunlaşmasının ilk göstergesi dış kabuğun yeşil renginin fildişinden gül 

rengine dönüşmesi olarak kabul edilmekte, daha ileri safhada salkım 

sapları sallandığında meyvelerin kolayca koptuğu görülmektedir. 

Kerman çeşidinde bu göstergelerden iki veya üç hafta sonraki zaman 

optimum hasat zamanıdır. 

ABD’ de antepfıstığı hasadı mekanize edilmiş durumdadır. Ağaç 

gövdeleri makinayla belli frekanslarda sarsılarak meyvelerin 

düşürülmesi sağlanır. Antepfıstığında meyveler mümkün olduğunca yere 

düşürülmemeye ve toprakla temas ettirilmemeye çalışılır. Sarsma işlemi 

sırasında kopan meyveler yine aynı makineye bağlı bir toplama 

ünitesinde birikir. Mekanik hasat çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

Yaklaşık 2 dakikada üç ağacın ürünü toplanmaktadır. Makinalı hasatta 

makina ağacın gövdesini kavrar ve hafifçe sallayarak antepfıstığı 

meyvelerinin yere düşmesini önleyen tutucu bir çerçeveye düşmesini 

sağlar (Resim 5). Makinalı hasatta dallara sert bir sallama yapıldığında 

antepfıstığı meyveleri ağaçtan düşmektedir. Hasat makinalarında dalı 

sallayan ünitenin dallara zarar vermesini önlemek amacıyla lastik 
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tokmak kullanılabilir. Yere düşen antepfıstığı meyvelerini toplamak için 

ağacın altına çarşaf veya muşamba konmaktadır.  

 

 

Resim 5. Antepfıstığında makinalı hasat 

Daha büyük bahçelerde büyük ağaçlar için, mekanik çalkalayıcılar 

kullanılmaktadır. Bu tip makinalar bir çalkalayıcı ve bir yakalayıcı 

olmak üzere iki bölümden oluşur. Makinayı bahçe içinde sürmek ve 

yönlendirmek ve hasat işlemlerini kontrol etmek için bir operatör 

gerektirir. Yakalayıcı ve çalkalayıcı makinalar, her operatörün bir ağacın 

altına yerleştirdiği hareketli, tenteli bir güverteye sahip, kendinden 

tahrikli araçlardır (Resim 6). 

 

Resim 6. Mekanik çalkalayıcı 
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Resim 7. Mekanik ekipman kullanılarak yapılan çalkalayıcı ve toplama yöntemi 

Güverteler, ağacın tabanına doğru aşağı doğru açılıdır, böylece 

ağaçtan sallanan herhangi bir şey güverteden aşağı, yakalayıcının 

altındaki bir taşıyıcıya düşer. Konveyör bir hidrolik motor tarafından 

çalıştırılır ve ekin daha sonra entegre bir üfleyici aracılığıyla döküntüden 

ayrılır ve en sonunda silolara veya bir römorka taşınır (Resim 7). 

Hasat edilen antepfıstığı meyveleri işleme tesisine taşınır. Kabukta 

lekelenmeyi önlemek için kırmızı kabuk hızla çıkarılmalıdır. Sonra 

meyveler kurutulur, kavrularak tüketime hazır hale getirilirler. 

İran ve Suriye'de de hasat ülkemizdeki gibi elle yapılmaktadır  

Antepfıstığında Hasat Sonrası İşleme Uygulamaları 

Antep fıstığı, Gaziantep ve civarında diğer ülkelerden (İran, ABD, 

Suriye, İtalya, Türkmen Cumhuriyetleri) daha farklı bir şekilde 

işlenmektedir. İşleme teknolojisindeki bu temel fark genel olarak bu 

bölgedeki fıstık ticaretinin ve çiftçilerin alışkanlıkları ile yakından 

ilgilidir. Antepfıstığı fiziksel özelliklerindeki (boyut, şekil, çıtlak oranı 

vb. gb.) farklılıklar, farklı işleme teknolosi kullanılmasını zorunlu kılan 

diger önemli bir etmendir. Bu farklılıklar nedeni ile dışarıdan çok sınırlı 

bir bilgi ve teknoloji transferi olduğundan, antepfıstığının işleme 

teknolojisi, makineleri ve sistemleri yine bu bölgede geliştirilmekte ve 
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üretilmektedir. Antepfıstığı gerek ticari, ekonomik, teknolojik, tat ve 

gerekse kullanım alanları bazında da diğer ülke fıstıklarından farklılıklar 

ve özellikler içermektedir. 

Ülkemizde, antepfıstığında aflatoksin oluşumuna neden olan 

Aspergillus flavus mantarının üremesi, uygun olmayan ambarlama 

koşullarından (ambarın nemli olması) ve yine uygun olmayan işleme 

koşullarından kaynaklanmaktadır. Özellikle, hijyenik olmayan 

koşullarda işleme, antepfıstığının uzun süreli 6 – 8 saat suda ıslatılması, 

bu mantarın üreyip, çoğalmasına ve sonuçta: aflatoksin oluşumuna sebep 

olmaktadır. Bu şekilde yapılan işleme sonrası, ihracata giden tonlarca 

ürünümüz iade olmuş ve yakılmıştır. Aflatoksinden korunmak için; 

antepfıstığının kırmızı kabuğunda bulunan ve üreme için uygun ortamı 

bekleyen mantarlardan (Aspergillus flavus) bir an önce kurtulmanın 

yolu; antepfıstığını kuru kırmızı kabuklu olarak işlemektir. Bu noktada, 

antepfıstığını ıslatmadan kuru kırmızı olarak kavlatmak, aflatoksin 

oluşumunu önlemenin en önemli safhasını oluşturmaktadır. Hijyenik 

koşullar altında işlemede, diğer mantar ve bakteri oluşumlarını önlemek 

için işlemenin diğer safhalarının da el değmeden yapılması 

gerekmektedir. Bunlar içerisinde doğal çıtlakların seçimi, kapalı 

meyvelerin çıtlatılması ya da iç yapılması gibi işlemlerin tamamının 

makine ile işlenmesi gerekmektedir. 

Antepfıstığında Diğer Ülkelerde Hasat Sonrası İşleme 

Uygulamaları  

Antepfıstığının hasatında ve hasat sonrası kavlatma, kurutma ve 

ambalajlama işlemlerinin antepfıstığı üreticisi olan diğer ülkelerde daha 

mekanize olduğu görülmektedir. Özellikle hasat makineleri kullanılarak 
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yapılan hasat öncesinde ve sırasında kolayca hasat edilen antepfıstığı 

meyveleri işleme tesislerinde, kırmızı kabuğu aşındırıcı bir soyucu 

kullanılarak çıkarılır, Antep fıstığının hasadından sonra kısa bir süre 

içinde (maksimum 24 saat) kabuk lekelenmesi ve ürünün bozulmaması 

için dış kabuğu çıkarılmalıdır. 

Antepfıstığı hasat edildikten sonra 24 saat içinde kırmızı kabuğu 

(epikarp) çıkarılmalıdır. Daha uzun süre bırakılırsa sert, iç kabuğu 

lekelemeye ve bozulmaya başlar. Gövde, uzun süre bırakılırsa kabuğu 

lekeleyen nemi hapseder. Gövde elle soyulabilir veya aşındırıcı hareketle 

çıkarılabilir. Kabuğun soyulması için genellikle epikarpı ovalayabilen 

patates soyucu makinaya benzer bir makine kullanırlar. Bazı yetiştiriciler 

antepfıstığını bir çuvala koyup ayaklarıyla yuvarlar sonra bir masanın 

üzerine boşaltır ve kabuklu yemişleri ayıklarlar. 

Büyük işletmelerde ise antepfıstığının kabuğu mekanik olarak 

soyulur ve ardından meyveler yıkanır, içi boş meyveler, içi dolu olan 

meyvelerden ayrılır kurutulur ve boyutlarına göre ayrılır.  

Antepfıstığı meyvelerini sabit bir nem seviyesine kadar kurutmak 

gerekir. Ülkemizde antepfıstığının kurutulması geleneksel olarak, 

güneşte beton zemine sererek kurutulmakta meyvelerin kendi kendine 

kuruması 3-4 gün sürmektedir. Dünya’ da büyük üretici durumundaki 

A.B.D, ve İran’da ve İtalya’da antepfıstığı kurutma tesislerinde dikey 

kurutucularında dört ila altı saat boyunca %9 ila %10 nem seviyesine 

kadar kurutulur. Kurutucularda 40oC’ ye ısıtılmış sıcak hava 

kullanılmaktadır. Pek az üretici açık havada kurutma yapmaktadır. 

Antep fıstığı kuruduktan sonra (tadı gevrek), birkaç önlem alınırsa 

çok iyi durumda kalacaktır. Genel olarak, sıcaklık ne kadar düşükse, 

meyvelerin saklama ömrü o kadar uzun olur. Antep fıstığı, bir yıl kadar 
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önemli bir kalite bozulması olmaksızın 68° F'ye kadar olan sıcaklıklarda 

tutulabilir. 

Kurutulan antepfıstığı meyveleri daha sonra silolara taşınırlar ve 

burada basınçlı hava ile %5-7 nemde sonraki işlemler için ihtiyaç 

duyulana kadar silolarda saklanırlar.  

Ülkemizde Antepfıstığında Hasat Sonrası İşleme 

Uygulamaları 

Kırmızı kabuklu olarak hasat edilen ürün, pazara sunuluncaya 

kadar bir takım işleme aşamalarından geçmektedir. Antep fıstığı işleme, 

yaş işleme aşaması ve kuru işleme aşaması olmak üzere iki aşamaya 

ayrılabilir.  

Hasat sonrası uygulanan geleneksel işleme yöntemlerinde 

antepfıstığı meyveleri, güneş altında kırmızı kabuklu olarak kurutulup, 

depolanmaktadır. Talep durumunda kuru kırmızı kabuklu (kuru işleme) 

olarak depolanan antepfıstığı meyveleri önce 6-8 saat suda bekletilerek 

kırmızı kabuk yumuşatılmakta ve devliplerde kavlatılmaktadır.  

Taze antep fıstığının kuru antep fıstığına dönüştürülmesinde yer 

alan aşamalar, taze işleme aşamaları olarak tanımlanır. Kurutma 

aşamasından sonraki diğer tüm aşamalar kuru işleme aşamaları olarak 

tanımlanır.  

Antepfıstığında işleme iki şekilde yapılır. 

a. Tam mekanize  

Çoğu işleme tesisi, fıstık işleme için özel olarak tasarlanmış modern 

ekipman kullanır. Kullandıkları ekipmanlar şunlardır: 

1. Soyma makinesi 

2. Çöp ve gövde çıkarma makinesi 
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3. Yıkama sistemi 

4. Ön kurutma makinesi 

5. Çıtlatma 

6. Kurutucular 

 

b. Yarı mekanize (geleneksel yol) 

Bazı işleme tesislerinde yaş işleme hala geleneksel veya yarı 

mekanize yöntemlerle (bazı aşamalarda birkaç ekipman kullanılarak) 

yapılmaktadır. Örneğin, bazı üreticiler 1'den 3'e kadar işleme tesisi 

kalemlerine sahiptir ancak bir kurutucuya sahip değildir. Bunun yerine 

antepfıstığını yere sererek güneşte kurutmaktadırlar.  

Kırmızı kabuklu antepfıstığı, hasat edildikten (soyulduktan) veya 

kavrulduktan hemen sonra satılmayacaksa işlenene kadar çuvallarda ve 

ambarlarda bekletilir ve sergi alanlarında kurutulduktan sonra pazara 

sunulur. Kuruyan kırmızı kabuğuyla kurutulan yer fıstığı, uygun saklama 

koşullarında uzun süre (yaklaşık 2-3 yıl) saklanabilir. Kabuğu soyulan 

antepfıstığı ise uzun süre saklanamaz ve yaklaşık 3-4 ay sonra 

güvelenmeye ve kurtlanmaya başlar. 

Kırmızı kabuklu olarak hasat edilen ürün, pazara sunuluncaya 

kadar bir takım işleme aşamalarından geçmektedir. Antepfıstığının 

kırmızı dış kabuğunun soyulması birbirini izleyen farklı aşamalardan 

oluşmaktadır (Resim 8). 
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Resim 8. Hasattan tüketime işleme 

Ön Yıkama 

Kurutulmuş fıstıklarda kırmızı kabuğun kemikli kabuklardan 

ayrılması zor olduğu için bu kabuğun ıslatılması gerekir. Kabuğun 

ıslatılması su içerisinde bir süre bekletilerek yapılmaktadır (Resim 9). 

 

Resim 9. Antepfıstığında ön yıkama 

Kabuk Ayırma (Kavlatma) 

Antepfıstığı meyvesi dıştan başlamak üzere; ekzokarp, mezokarp ve 

endokarp’tan oluşmaktadır. Uzun süre depolanması düşünülen meyveler 

etli dış kabuğu (perikarp) ile kurutulmaktadır. Piyasaya arz edilecek 
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antepfıstığı meyvelerinin önce perikarpları soyulur. Antepfıstığının 

üzerinde bulunan kırmızı (veya yeşil) kabuğunun, kemiksi sert kabuk 

üzerinden ayrılması işlemine kavlatma, bu şekilde kabuktan ayrılarak 

kemiksi kabukla kalan ürüne de “kavlak fıstık” denilmektedir. Kavlatma 

işlemi, hasattan hemen sonra kırmızı kabuk taze iken yapılabildiği gibi 

aynı zamanda ürünün kurutularak depolanmasından sonra, tüketiciye 

ulaştırılmadan öncede yapılmaktadır (Resim 10).  

 

Resim 10. Antepfıstığında kabuk ayırma makinası 

ABD. de ve İran'da hasat taze iken ülkemizde ürün tazeyken 

yapılmakta olup, kuru kabuklu olarak da yapılmaktadır. 

Boş-dolu ayırma işlemi 

Ülkemizde içi boş antep fıstığı ayırma işlemi, elin özel 

hareketleriyle sıçratma teknesindeki su içerisinde yapılır. Bu işlem 

zaman alıcı olmakla birlikte meyve aromasını bozmakta ve aflatoksin 

riskini artırmaktadır. Bunu önlemek için içi boş fıstıkları aerodinamik 

özelliklerine göre ayırmak için Pnömatik boş-dolu ayırma makineleri 

kullanılmaktadır (Şekil 11). 
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Resim 11. Boş dolu ayırma makinası 

Kurutma 

İçi boş olan fıstıklardan ayrılan fıstıklar kurutulmak üzere fuar 

alanlarına taşınır. Binaların üst kısımları veya iş yerlerinin geniş 

bahçeleri teşhir yeri olarak kullanılmaktadır. Yer fıstığı fuar alanlarında 

2-3 cm kalınlığında serilir ve hızlı ve homojen kuruma sağlamak için sık 

sık fıstık kullanılır (Resim 12). 

 

 

Resim 12. Antepfıstığının güneş altında serilerek kurutulması 
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Ülkemizde uygulanan bir diğer kurutma yöntemi ise yağışlı 

günlerde kavrulan fıstığın kısa sürede kavrulması için özel olarak 

tasarlanmış kurutma sistemleridir (Resim 13) 

 

Resim 13. Kurutma sistemi 

Boyutlandırma 

Farklı ebatlara sahip olan antepfıstığı boyut bilgisi gözetilerek 

sınıflandırılması amacıyla boyutlandırma makinalarında hedef sınıf 

gruplarına ayrılırlar. Hedef sınıflar sırasıyla; ekstra iri, iri, orta, küçük 

gruplarıdır (Resim 14). 

 

Resim 14. Antepfıstığında boyuta göre ayırma yapan sınıflandırma makinası 

Çıtlatma 

Çatlatma işlemi evlerde ve işyerlerinde çocuklar ve kadınlar 

tarafından özel fıstık pensesi ve çekiçlerle yapılırdı ve bir işçi günde 15-
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20 kg antep fıstığı kırabilirdi. Son zamanlarda çatlamamış Antep fıstığı 

meyvelerinin çatlama makinelerinde kırılması yapılmaktadır (Resim 15). 

.  

Resim 15. Antepfıstığı çıtlatma makinaları 

Kavurma 

Antep fıstığının en yaygın tüketimi kavrulmuş tuzlu fıstık 

şeklindedir. Kavrulmuş tuzlu Antep fıstığı, Antep fıstığının belirli bir 

sıcaklıkta, belirli bir tuz oranında, belirli bir süre karıştırılarak 

kavrulmasıyla elde edilir. 

Antep fıstığı kavrulmadan önce önceden ıslatılır. Ön ıslatma süresi 

kesin olmamakla birlikte tecrübe ile karar verilir. İşletmeler kendi 

yöntemlerine göre ıslatma süresini ayarlarlar. Islatılmış antep fıstığına 

eklenen tuz miktarı da işletmelere göre değişmektedir. Bazı işletmeler 

kavurma tavalarına antep fıstığı miktarının ¼ veya 1/5'ini koyar ve tuz 

azaldıkça eklemeler yapılır. Bu şekilde hazırlanan yer fıstığı genellikle 

tuzlu olur. 

İhracata yönelik hazırlanan antepfıstığının tuz oranları iç piyasaya 

hazırlananlara göre daha düşük tutulmaktadır. Kavrulmuş fıstığın tuz 

oranı %1 civarındadır. Bu orana ulaşmanın en uygun yolu, antep 
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fıstığının %25'lik tuz çözeltisinde 5-10 dakika bekletilmesiyle elde 

edilebilir (Resim 16). 

 

Resim 16. Antepfıstığı kavurma makinası 

Paketleme Makinası 

Paketleme; tüketiciye ulaşıncaya kadar ürünü korumak, 

performansını arttırmak ve ürün hakkında bilgi vermek amacıyla 

yapılmaktadır. Gıda paketlemenin temel amacı; içine konulan ürünlerin 

kalite kayıplarının önlenmesi ve dış etkilerden korumak olduğundan, 

gıda bozulma mekanizmasının da çok iyi bilinmesi gerekir.  

Paketleme makineleri üretici firmanın kullanmış olduğu teknolojiye 

bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber temelde çalışma prensipleri 

aynı özelliklere dayanır. Paketleme makineleri genel olarak üç kısımdan 

oluşur. Bunlar;  

▪ Kutu ünitesi  

▪ Dozaj ve dolum ünitesi  

▪ Ambalajlama ünitesidir. 

Paketleme makineleri genelde elektronik ve mekanik olarak iki 

kısımdan oluşmaktadır. Dozajlama kısmı ve ısıl işlem ile uygulama 

yapılan bölümleri elektronik olarak ayarlanmakta, kutulama ve 
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ambalajlama bölümleri ise hem elektronik hem de mekanik olarak 

ayarlanmaktadır. Kutulama ve dozajlama ünitesi birbiriyle senkronize 

bir biçimde çalışmakta, önce kutulama ünitesinde kutu oluşturulduktan 

sonra, dozajlama ünitesinde kutulara dolum yapıldıktan sonra ısıl 

işlemden sonra kutulama gerçekleşmektedir. Paketlenen ürün daha sonra 

kolilere düzgün şekilde konarak depoya veya pazara ulaştırılır (Resim 

17). 

 

Resim 17. Antepfıstığı paketleme makinası 

Antepfıstığı; 1-10 0C'de ve %65-75 bağıl nemli koşullarda kabuklu 

olarak 9-24 ay, 1-10 0C'de ve %65-75 bağıl nemde 1 yıl, vakum ve gazlı 

ambalajlarda 1-10 0C'de 1-2 yıl, donmuş olarak -18 C'de 3 yıl kadar 

muhafaza edilmektedir. Öte yandan iç Antep fıstığı parşömen kağıdı ile 

kaplanmış karton kutu içerisinde 12-14 0C, derecelerinde %50-60 bağıl 

nem koşullarında 14 ay, aynı sıcaklık ve % 75-80 bağıl nemde ise 4 ay 

süreyle muhafaza edilirler.  
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