BAZI SUBTROPÝK VE TROPÝK MEYVE TÜRLERÝNÝN
TANITILMASI
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Subtropik ve tropik iklim kuºaðýnda birçok meyve türünün yetiºtiriciliði
yapýlmaktadýr. Bunlardan ekonomik yetiºtiriciliði ve ticareti yapýlan, gýda olarak
tüketilen, ilaç yapýmýnda kullanýlan ve egzotik meyve olarak bilinip mutfaklarda
kullanýlan ve dünyada fazla tanýnmayan bazý meyve türleri bulunmaktadýr.
Bunlarýn besin deðerleri de oldukça yüksektir. Bunlardan bazýlarý ºunlardýr:
1. TREE TOMATO ( Cyphomandra betaceae Sendt.)
1.1. Anavataný: Kesin olarak bilinmemekle birlikte Peru’nun And Daðlarý,
muhtemelen yaygýn olarak yetiºtirildiði ªili, Ekvador ve Bolivya, ayrýca Arjantin,
Brezilya ve Kolombiya olduðuna inanýlmaktadýr.
1.2. Familyasý: Solanaceae
1.3. Çeºitleri: Yalnýzca yerel adlarýyla anýlan çeºitler vardýr. Bunlar “siyah”,
“sarý” ve “kýrmýzý” olarak isimlendirilmektedir.
1.4. Botaniði: Bitki küçük, yarý odunsu, çekici, hýzlý büyüyen, gevrek aðaçlý ve
yüzlek köklüdür. Genelde 3-5 m, nadiren de 7.5m’ye kadar boylanýr. Yapraklarý
misk kokulu, herdem yeºil, almaºýk, sap dibinde çok veya daha az kalp ºekilli,
tepede yumurtamsý uçludur. 10-35 cm boyunda ve 4-12 cm geniºliðindedir.
Güzel kokulu çiçekleri ise 1.25-2 cm geniºliðindedir. Uzun saplý, asýlý meyveler
tekli veya 3-12’li salkýmlarla taºýnýr.
1.5. Tozlanmasý: Aðaç domatesi çiçekleri erselik olup kendine verimlidir.
Arýlarla tozlanmakla birlikte rüzgarýn vibrasyon etkisiyle de kendi çiçek tozlarý ile
tozlanabilir. Döllenmemiº çiçekler hemen dökülürler.
1.6.Ýklim Ve Toprak Ýstekleri: Aðaç domatesi tropik deðil subtropik bir
meyvedir. Sýcaklýðýn 10oC’nin üzerinde olduðu yerlerde en iyi yetiºir. -2.2oC’deki
don en büyük dallarý ve ana gövdeyi deðil fakat küçük dallarý ve olgun aðaçlarýn
yapraklarýný öldürür. Böyle donlar uzun sürmez ve sýk sýk olmazsa aðaç kendini
kurtarýr. Bununla beraber don, çöðürleri ve çelikleri ilk yýllarýnda öldürebilir.
Aðacý yüzlek köklü olduðundan rüzgardan korunmasý gerekir, dallarý gevrek
dokulu olduðu için özellikle meyveyle yüklüyken esnemeyle kolaylýkla kýrýlýr.
Bütün bunlar için rüzgar kýranlar tesis edilmelidir.
Aðaç domatesi düºük oksijen içerikli, sýký, pekiºmiº topraklara tolerans
göstermez. Verimli, hafif topraklar ister. Haiti’de en iyi derin, lateritik topraklarda
yetiºir. Ýyi bir drenaj gereklidir. Birkaç gün suda kalmak bile aðacý öldürebilir.
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1.7. Çoðaltýmý: Çoðaltým için tohumlar ve çelikler kullanýlabilir. Tohumlar
korunmuº bölgeler için ideal yüksek dallý, dik aðaç meydana getirir. Çelikler,
rüzgarlý bölgelere maruz býrakýlmaya uygun daha alçak, kýsa, yatan dallarý olan
çalý gibi bitki oluºturur.
1.8. Gýda Kullanýmý: Olgun aðaç domatesleri ancak ortadan kesilebilir ve
meyve eti ve özü kaºýkla alýnarak ºeker ekilip yenir. Ayrýca dilimler iyice
kurutulabilir ve bir sebze gibi servis için 15 dakika ýzgarada veya fýrýnda
piºirilebilir. Kabuðu soyulmuº meyve ayrýca dilimlenebilir ve dilimler türlü veya
çorbalara konabilir. Ayrýca tuz ve biberle kurutulmuº dilimler sandviç içi olarak
servis edilebilir veya salatalarda kullanýlabilir. Aðaç domatesi dilimleri tek veya
dilimlenmiº elmalarla kombine olarak tart içinde piºirilir. Tartlarda ve
pudinglerde daha sonra kullanýlmak üzere %50 ºurup içerisinde plastik kaplara
konup derin dondurma yapýlabilir.
2. GUAVA (Psidium guajava L.)
2.1.Anavataný: Kesin olmamakla birlikte Güney Meksika’dan Orta Amerika’ya
kadar yayýlan bir bölge olduðuna inanýlmaktadýr.
2.2. Familyasý: Myrtaceae
2.3. Çeºitleri: ‘Redland’, ‘Supreme’, ‘Red Ýndian’, ‘Ruby’, ‘Blitch’, ‘Patillo’,
‘Miami Red’, ‘Miami White’, ‘Webber’, ‘Rolfs’, ‘Hart’, ‘Apple Colour’, ‘Behat
Coconut’, ‘Chittidar’, ‘Habshi’, ‘Lucknow 42’, ‘Lucknow 49’, ‘Safeda’, ‘Smooth
Green’, ‘Allahabad’, ‘Karela’, ‘Nagpur Seedless’, ‘Seedless’, ‘Anakapelle’,
‘Florida Seedling’, ‘Hapi’, ‘Hybrid Red Supreme’, ‘Kothrud’, ‘Red-fleshed’,
‘Elisabeth’, ‘Red’x’’Supreme’x’Ruby’x’White’, ‘Pink Indian’, ‘Red Hybrid’,
‘Supremex’Ruby’, ‘Stone’, ‘Patricia’, ‘Puerte Rico’, ‘Rojo Africano’, ‘Agrio’,
‘White’, ‘Red’, ‘D-13’, ‘D-14’, ‘Trujillo 2’.
2.4.Botaniði:Daðýnýk dallarý olan aðaçlarý 10 m yüksekliðe kadar ulaºabilir.
Genç dallarý dört kenarlý ve ince tüylüdür. Ezildiðinde aromatik olan yapraklarý
herdem yeºil, karºýlýklý, kýsa saplý, oval veya oblong eliptik, 7-15 cm
uzunluðunda, 3-5 cm geniºliðinde ve derimsidir. Yaprak koltuklarýnda tekli veya
küçük salkýmlý olarak bulunan hafif güzel kokulu beyaz çiçekleri 2.5 cm
geniºliðindedir. Olgunlaºtýðýnda keskin, güzel, miskli koku yayan meyve silindir,
yumurta veya armut ºeklinde olup 5-10 cm uzunluðundadýr.
2.5. Tozlanmasý: Guavalarýn ana tozlayýcýlarý bal arýlarýdýr. Yabancý tozlanma
oraný %25-41.3’tür.
2.6. Ýklim Ve Toprak Ýstekleri: Guava hem nemli hem de kurak iklimlerde
kuvvet bularak büyür. Yalnýzca birkaç derecelik donda yaºamýný sürdürebilir.
Genç aðaçlar soðuk sürelerine göre zararlanýr ya da ölürler. Guavalarýn yýllýk
yaðýº ihtiyacý 1000-2000 mm’dir. Belli kýº mevsimi olan yerlerde ºiddetli Tropikal
kuºaða göre daha fazla meyve vereceði söylenmektedir.
Guava toprak yönünden karýºýk görünmektedir. Aðýr killi, marn, hafif kumlu,
akarsu kýyýsýndaki çakýl setleri veya kireçtaºý üzerindeki topraklarda ayný
derecede yetiºmektedir. 4.5-9.4 pH’lý topraklara toleranslýdýr. Tuza biraz
dayanýklýdýr. Ýyi bir drenaj tavsiye edilir ancak guavalarýn diðer birçok meyve

aðaçlarýna nemli olabilen, su seviyesi yüksek topraklarda kendiliðinden yetiºtiði
görülmektedir.
2.7. Çoðaltýmý: Tohumla çoðaltýmý zor ve uzun zaman aldýðýndan pratik olan
vejetataif çoðaltýmý daha yaygýndýr. Havai, Hindistan ve baºka yerlerde kök
çeliklerinden çoðaltýlýr. Baºka bir metot da seçilmiº klonlarýn hava daldýrmasýdýr.
Ayrýca aºýlama yoluyla da çoðaltýlýr.
2.8. Gýda Kullanýmý: Ham guavalar taze yenir. Fakat tohumlu tercih edilir ve
soðukluk olarak veya salatalarda dilimlenmiº olarak sunulur. Daha genel olarak
meyve piºirilir. Piºirme keskin kokuyu yok eder. Bazý ülkelerde kabuðu soyulup
ikiye bölünen ve hafif haºlanan guavalar konservelenerek yaygýn olarak satýlýr.
Krema peynirle sýk sýk servis yapýlýr. Lezzetli guava kolasý ve peyniri yerel
tatlýlardýr ve guava jeli hemen hemen her yerde pazarlanýr. Guava suyu
dondurma sodalarýnda kullanýlýr. Konserveli dondurulmuº guava nektarý Havai
ve Porto Riko’da önemli bir üründür.
3. HURMA (Phoneix dactylifera L.)
3.1.Anavataný: Ýran Körfezi ve eski zamanlardaki özellikle Nil ve Fýrat Nehirleri
arasý olduðuna inanýlmaktadýr. Alphonse de Candolle, tarih öncesi çaðlarda
Senegal’den kuzey Hindistandaki Indus Nehri havzasýna kadar özellikle 15 ve
30 parelelleri arasýnda sýralandýðýný iddia etmiºtir.
3.2. Familyasý: Palmae
3.3. Çeºitleri: ‘Barhi’, ‘Dayri’, ‘Deglet Noor’, ‘Hayany’, ‘Khadrawy’, ‘Kahastawi’,
‘Maktoom’, ‘Medjool’, ‘Saidy’, ‘Sayer’, ‘Thoory’, ‘Zahdi’, ‘Amir Hajj’, ‘Iteema’,
‘Migraf’ ve ‘Manakhir’.
3.4. Botaniði: Aðaç gövdesi 30.5-36.5 m boyunda olabilir. Ýlk 6-16 yaºlarýndan
sonra tabanýnýn etrafýnda çok sayýda sürgün ortaya çýkar. Her yaprak, yaprak
tabanýnda olan liflerin bir að örgüsüne ayrýlan kýlýftan meydana gelir.Küçük
güzel kokulu çiçekler dallara ayrýlmýº çiçek durumunda doðmuºtur. Bazý hurma
palmiyelerinin hem erkek hem diºi çiçekleri taºýyan iplik lifleri vardýr. Diðerlerinin
tam çiçekleri vardýr. Meyveler geliºirken hevenki tutan sap aðýrlýktan dolayý
eðilirken 1.8 m uzatabilir. Meyveleri uzunca, 2.5-7.5 cm uzunluðunda olup çok
sert çekirdekleri vardýr.
3.5. Tozlanmasý: Hurma polenleri çok fazladýr. Ancak çok uzaða taºýnamaz.
Eski bir deneyim olan yapay tozlama için polenleri saðlamak üzere her 48 veya
50 diºi hurma aðacý için bir erkek tozlayýcý aðaç dikmek alýºkanlýk olmuºtur.
Geleneksel olarak, açýlmýº erkek çiçeklerin birkaç iplik sapý, diºi çiçeðin açma
durumu hala dikey konumdayken bunun içine altüst olarak konmak suretiyle de
tozlanma gerçekleºtirilebilir. Yetersiz tozlanma küçük, çekirdeksiz meyve
oluºturur.
3.6. Ýklim Ve Toprak Ýstekleri: Hurma aðaçlarý tam güneºlenme ister. Gölgede
yaºayamaz. Sýcaklýðýn nadiren –6.67oC’ye düºtüðü bütün sýcak iklimlerde
yetiºir. Uyku halindeyken bu düºük sýcaklýklara dayanabilir. Fakat çiçekli ve
meyveli iken ortalama sýcaklýk 17.78oC’nin üzerinde olmalýdýr. Ticari meyve
yetiºtiriciliði yalnýzca günlük maksimum sýcaklýðý 32.22oC olan uzun, sýcak

yetiºtirme mevsimi ve yaðmursuz-olgunluk döneminde 1.25 cm’den daha az
olan- yerlerde mümkündür. Hurma uzun kurak periyotlara tolerans gösterebilirse
de fazla meyve verimi için su ihtiyacý fazladýr.
Hurma kumlu, kumlu-týnlý, killi ve diðer aðýr topraklarda kuvvetli büyür. Ýyi drenaj
ve havalandýrmaya gerek duyar. Alkaliliðe olaðanüstü toleranslýdýr. Orta
derecede tuzluluk zararlý deðil ancak fazla tuz büyümeyi önler ve meyve
kalitesini düºürür.
3.7. Çoðaltýmý: Hurma tohumlarý ve çöðürleri devamlý olarak ýslak tutulursa
tohumdan hazýr olarak yetiºtirilir. Fakat çöðürler deðiºkendir ve meyve verimi 6.10. yýlý bulur .En iyi ve genel çoðaltma yolu kök sürgünlerinin veya yan dallarýn
3-5 yaºýnda ve 18-34 kg aðýrlýðýndayken ºaºýrtýlmasýdýr.
3.8. Gýda Kullanýmý: Kuru veya tatlý hurmalar sade olarak yenildiði gibi
tahýllarla, pudingde, ekmek, kekler, çörekler, dondurma ve ºekerlemelerde de
kullanýlýr. Çekirdekleri fabrikalarda ayrýldýktan sonra artan hurmalardan küp,
macun, ekmek üzerine sürülen yiyecek, hurma ºekeri, reçel marmelat, ºekerli
sos, sirke veya alkol üretilir. Rengi açýlmýº ve filtre edilmiº hurma suyu berrak
meyve ºekeri solüsyonu ortaya çýkarýr.
4. INDIAN JUJUBE(Ziziphus mauritiana Lam)
4.1. Anavataný :Güney Çin, Afganistan, Malezya ve Avustralya
4.2. Familyasý: Rhamnaceae
4.3. Çeºitleri: En önemli olanlarý; 'Banarasi(veya Banarsi) Pevandi', 'Dandan',
'Kaithli'('Patham'), 'Muria Mahrara','Narikelee', 'Nazuk', 'Sanauri 1', 'Sanauri 5',
'Thornless' ve 'Umran'('Umri')
4.4. Botaniði: Bitki kuvvetli büyür ve hýzla geliºen ana köke sahiptir. 1.2-1.8 m
yüksekliðinde çalý gibi bodur ya da 3-9 m veya 12 m boyunda aðaç oluºturabilir.
Herdem yeºil ya da çok sýcak yazlarý birkaç hafta yapraksýz olabilir. Yapraklar
almaºýk, yumurtamsý oval olup 2.5-6.25 cm uzunluðunda, 2-4 cm
geniºliðindedir. 5 petalli çiçekleri sarý, ince ve yaprak koltuklarýnda ikili veya
üçlüdür. Yabanilerinin meyveleri 1.25-2.5 cm uzunluðundadýr. Kültüre
alýnanlarýnki ise 6.25 cm uzunluðunda, 4.5 cm geniºliðindedir. Ýki adet eliptik,
kahverengi, 6 mm uzunluðunda çekirdeði vardýr.
4.5. Tozlanmasý: Polenleri iri ve aðýr olduðundan rüzgarla deðil ancak balarýlarý,
sarý yabanarýsý ve ev sineði ile taºýnarak tozlanma gerçekleºir.
4.6. Ýklim Ve Toprak Ýstekleri: Aðaçlar dona hassastýr. Genç aðaçlarýn
gövdeleri donabilir ancak sonradan kendilerini kurtarýr. Yetiºkin aðaçlar kýsa
süreli donma sýcaklýklarýndan zararlanabilir. En düºük 7-13oC, en yüksek 37-48
o
C arasýnda yetiºirler. Fazla yaðmur istemezler ancak tam güneºlenme isterler.
Aðaç kumlu, kuvvetli, nötr veya hafif alkali toprak ister. Ayrýca iyi drenajlý laterit,
orta siyah topraklarda veya kuvvetli biçimde kendiliðinden olan, kuru nehir
yataklarýnýn kumlu, çakýllý, alüviyal topraklarýnda iyi yetiºir. Az çok tuzlu
topraklara dahi toleranslýdýr. Aðacýn kurak yýllarda olduðu gibi bu tür topraklara
da tolerans yeteneði yüksektir.

4.7.Çoðaltýmý: Yaygýn olarak tohumla çoðaltýlýr. Üstün seçilenler yabani tiplere
aºýlanmýºtýr. Çok fazla deðerli çeºitlerin vejetatif çoðaltýmý yapýlmaktadýr. Aºýlý
bitkiler tohumdan yetiºtirilenlerden daha az dikenlidir.
4.8. Gýda Kullanýmý:Hindistan'da olgun meyveler çoðunlukla taze, bazen de
kaynatýlarak tüketilir. Biraz olgun meyveler ºekerlendirilir. Güneydoðu Asyalýlar
çaðla olan meyveleri tuzlayýp yerler. Meyvenin suda ezilerek elde edilen soðuk
içeceði çok popülerdir. Olgun meyveler güneºte kurutularak muhafaza edilir ve
toz haline getirilerek sezon dýºýnda kullanýlýr. Asit tipler salamura veya turºu
yapýlýr. Afrika'da kurutulmuº ve fermente edilmiº meyve eti, zencefil ekmeðine
benzeyen keklere sýkýlýr. Endonezya'da genç yapraklar piºirilerek yenir.
Venezüella'da jujube likörü yapýlýr ve Crema de ponsigue olarak satýlýr.
5. LYCHEE (Litchi chinensis Sonn.)
5.1. Anavataný: Güney Çin
5.2. Familyasý: Sapindaceae
5.3. Çeºitleri: 'No Mai Tsze', 'Kwai mi', 'Hsiang Li', 'Hsi Chio tsu', 'Hak ip', 'Fei
tsu hsiao', 'T' ang po', 'Sheung shu wai', 'Ch'u ma Isu', 'Ta tsao', 'Huai chih',
'San yueh hung', 'Pai la li chih', 'Shan chi', 'T'im ngam', 'Early Seedless', 'Rosescented', 'Early Large Red', 'Dehra Dun', 'Late Long Red!, 'Pyazi', 'Extra Early
Green', 'Kalkattia', 'Gulabi', 'Late Seedless', 'Panjore common', 'Noi Mai Tsze',
'Kaimana', 'Brevster', 'Bengal', 'Peerless', 'Wai Chi'
5.4. Botaniði: Lychee'nin düzgün, kalýn, yuvarlak tepeli, yavaº büyüyen, 9-30 m
yükseklikte ve eºit geniºlikte olan aðacý vardýr. Herdem yeºil olan yapraklarý
12.5-20 cm boyundadýr. Ýnce petaller, yeºilimsi-beyazdan sarýmsýya kadar olan
çiçekler 75 cm uzunluðundaki salkým uçlarýnda bulunur. Meyveleri gösteriºli,
ayrý ayrý, 2'den 30'a kadar asýlý salkým ºeklinde olup aromatik, 2.5 cm
geniºliðinde ve 4 cm boyundadýr.
5.5. Tozlanmasý: Çiçeklerinin çoðu yetersiz polene sahiptir. Bu da boº tohum
ve genç meyve dökümü problemini yaratýr. Çiçekler polenin böceklerle
taºýnýmýna gerek duyarlar.
5.6. Ýklim Ve Toprak Ýstekleri: Yazlarý sýcak ve yaðýºlý, kýºlarý kurak ve serin
olan daha alçak ovalarda en iyi yetiºmektedir. ªiddetli donlar genç aðaçlarý
öldürür fakat geliºmiº aðaçlar hafif donlara dayanabilir. Lychee'nin soðuða
toleransý portakal ile mango ve avokado arasýnda, orta derecededir.
Çiçeklenme zamanýnda; ºiddetli yaðmur ve sis ile çiçek dökümüne ve meyve
kabuðu çatlamasýna neden olan sýcak, kuru, kuvvetli rüzgarlar zararlýdýr.
Lychee geniº bir toprak aralýðýnda iyi bir ºekilde yetiºir. PH'ý 6-7 olmalýdýr. Derin
alüviyal topraklarda maksimum büyüme ve verimlilik gösterir. Tuzlu ortamlarda
kuvvetli geliºmez.
5.7. Çoðaltýmý: Tohumdan çoðaltýlmaz. Bazý hava daldýrmalarý ile geniº, killi,
çukur yerlere dikilir ve süs olarak yetiºtirilir. Aºýyla da çoðaltýlýr. Kök sürgünüyle
çoðaltma hava daldýrmadan daha kolay ve ekonomiktir.
5.8. Gýda Kullanýmý: Lychee en çok taze olarak beðenilir ve genellikle meyve
kaselerine ve meyve salatalarýna konur. Püre yapýlýp dondurmaya eklenir.

Ayrýca konserve, salça, salamura ve ºarap elde edilir. Kurutulup yenir. Çinliler
kuru meyveyi çaylarýnda tatlandýrýcý olarak kullanýrlar. Tam dondurularak da
saklanýr ardýndan hemen buzlarý çözdürülüp tüketilir.
6.MANGO ( Mangifera indica L. )
6.1. Anavataný: Güney Asya, özellikle Doðu Hindistan, Burma ve Andaman
Adalarý.
6.2. Familyasý: Anacardiaceae.
6.3. Çeºitleri: ‘Bombay Yellow’, ‘Malda’, ‘Olour’, ‘Pairi’, ‘Safdar Pasand’,
‘Suvarnarekha’, ‘Langra’, ‘Rajapuri’, ‘Alampur Baneshan’, ‘Alphonso’,
‘Bangalora’, ‘Banganapally’, ‘Dusehri’, ‘Gulab Khas’, ‘Zardalu’, ‘K.O.11’,
‘Rumani’, ‘Samarbehist’, ‘Vanraj’, ‘K.O.7/5’, ‘Fazli’, ‘Safeda Lucknow’, ‘Mulgoa’,
‘Neelum’,’Tomy Atkins’, ‘Keitt’, ‘Kent’, ‘Van Dyke’, ‘Jubilee’, ‘Sensation’,
‘Palmer’, ‘Irwin’, ‘Carrie’, ‘Edward’, ‘Florigon’, ‘Jacquelin’, ‘Cambodiana’, ‘Cecil’,
‘Saigon’, ‘Davishaden’, ‘Fascell’, ‘Lippens’, ‘Smith’, ‘Springfels’, ‘Dixon’,
‘Sunset’, ‘Zill’, ‘Brooks’, ‘Cacipura’, ‘Cambodiana’, ‘Goa-Alphonso’, ‘Haden’,
‘Mulgoba’, ‘Pairi’, ‘Pico’, ‘Sandersha’, ‘Singapore’, ‘White Langra’, ‘Extrama’,
‘Non-Plus-Ultra’, ‘Carlota’, ‘Bourbon’, ‘Manila’, ‘Julie’, ‘Kensington Pride’
‘Carabao’, ‘Pico’, ‘Mabroka’, ‘Maya’, ‘Nimrod’.
6.4. Botaniði: Mango aðacý dik gövdeli olup aºaðý yukarý 10-30 m
yüksekliðindedir. Yaºla birlikte 30-38 m’ye ulaºan geniº, yuvarlaklaºmýº kubbesi
olur. Aðaçlarý uzun ömürlüdür. 300 yaºýnda ve hala meyve veren örnekleri
bulunmaktadýr.
Neredeyse herdem yeºil ve karºýlýklý yapraklarý baºlýca dallarýn tepelerindeki
rozetlerde bulunur. Tam büyümüº yapraklarý 10-32 cm uzunluðunda, 2-5.4 cm
geniºliðinde olabilmektedir. Yüzlerce hatta 3000-4000 adet küçük, sarýmsý ve
kýrmýzýmsý çiçeklerinin %25-98’i diºi, geri kalaný erseliktir. Meyvelerinin ºekli,
büyüklüðü, rengi ve kalitesi çok farklýdýr.
6.5. Tozlanmasý: 10 yaºýndan küçük mango aðaçlarý her yýl düzenli olarak
çiçek açar ve meyve verir. Tozlanma böceklerle olduðu gibi kendine tozlanma
da meydana gelir.
6.6. Ýklim Ve Toprak Ýstekleri: Mango Ekvator’un 25o Kuzey ve 25o Güney
paralelleri arasýnda ve 915 m yüksekliðe kadar olan tpopik ovalara doðal olarak
adapte olmuºtur. Mango için en iyisi 8 aylýk kurak sezonu izleyen 4 aylýk yaz
mevsiminde 75-250 cm’lik yaðýºý olan iklimdir. Çiçeklenme dönemindeki
yaðmur, yoðun çið ve sis aðaç geliºimini uyarýr. Ancak çiçek üretimine zarar
verir ve çiçek ve meyvenin fungus hastalýklarýný teºvik eder. Meyve verme
dönemindeki kuvvetli rüzgarlar birçok meyvenin erken dökümüne neden olur.
Verimli, derin týnlý topraklar maksimum büyümeye katký saðlar. Fakat toprak çok
verimli, nemli ve çok fazla gübrelenmiºse aðaç vejetatif olarak büyür ama
yetersiz çiçek ve meyve verir. Mango kumlu, çakýllý ayrýca oolitik kireçtaºýnda
bile(güney Florida ve Bahamalar’daki gibi) en iyi performansý gösterir.
6.7. Çoðaltýmý: Mangolar tohumdan yetiºtirilir. Çimlenme oraný ve çöðürlerin
kuvveti, tohumlar daha katýlaºmamýº, tamamen olgun meyvelerden alýndýðýnda

en yüksek olur. Ayrýca tohum taze, kurutulmamýº olmalýdýr. Poliembriyonik
mangolarýn tohumlarý, istenilen çeºitlerin yerel ve uluslararasý daðýtýmýna çok
uygundur. Bununla birlikte yeniden üretmek ve daha üstün monoembriyonik
seçimler için vejetatif çoðaltým gereklidir. Yanaºtýrma aºý Hindistan’da
geleneksel olarak yapýlýr. Dilcikli Ýngiliz aºýsý, eyer ve kök aºýsý da Hindistan’da
yaygýndýr.
6.8. Gýda Kullanýmý: Genellikle taze olarak tüketilir. Çekirdekleri yakýnýnda biraz
lifi olan meyveler soyulup etli kýsmý dilimlenir ve soðukluk olarak, meyve
salatalarýnda, kuru baklagillerle birlikte ve krema ya da dondurmalar üzerinde
servis yapýlýr. Olgun meyve eti baharatlanýp kavanozlarda korunabilir. Ýhtiyaç
fazlasý olgun mangolar soyulur, dilimlenir ve ºurup içerisinde konservelenir veya
reçel, marmelat, jel veya nektar yapýlýr. Mango suyu püskürtülerek kurutulup toz
haline getirilir ve bunlar bebek ve hasta gýdalarýnda kullanýlýr ya da içine su
katýlýp meºrubat olarak içilebilir.
7. PAPAYA (Carica papaya L.)
7.1. Anavataný: Tam olarak bilinmemekle beraber tropikal Amerika, belki Güney
Meksika ve Orta Amerika civarý olabileceðine inanýlmaktadýr.
7.2. Familyasý: Caricaceae
7.3. Çeºitleri: ‘Kapoho Solo’, ‘Waimanalo’, ‘Bettina’, ‘Peterson’, ‘Pusa
Delicious’, ‘Pusa Majesty’, ‘Pusa Giant’, ‘Pusa Dwarf’, ‘Cariflora’, ‘Sunrise Solo’.
7.4. Botaniði: Genellikle ve yanlýº biçimde aðaç gibi ima edilen bitki, aslýnda ilk
yýl 1.8-3.0 m, sonradan 6-9 m yüksekliðe ulaºan ºifalý bir bitkidir. Yaprak ayasý
derin bir ºekilde 5-9 ana segmente ayrýlmýºtýr. Bu segmentler de düzensiz
olarak tekrar bölünmüºtür. Yaprak ömrü 4-6 aydýr. 5 petalli çiçekleri etli, mumlu
ve az güzel kokuludur. Bazý bitkiler yalnýz diºi çiçek veya erdiºi çiçek, diðerleri
ise yalnýzca erkek çiçek oluºtururlar. Hem erkek hem diºi çiçeði olan tek evcikli
bitkiler bile olabilir. Bazý bitkiler bazý mevsimlerde kýsa saplý diºi çiçekler, diðer
zamanlarda erselik çiçek oluºtururlar. Bu cinsiyet deðiºimi yazýn yüksek
sýcaklýklarý sýrasýnda geçici olarak meydana gelebilir. Genellikle kavun benzeri,
yuvarlaða yakýn oval meyve 15-50 cm uzunluðunda, 10-20 cm kalýnlýðýnda ve 9
kg’a yakýn aðýrlýktadýr.
7.5. Tozlanmasý: Papaya bitkisi yetersiz tozlanýrsa, ayný büyüklük ve ºekilde
meyve vermez. Onun için tamamen iki eºeyli olmayan ticari plantasyonlarda elle
tozlama tavsiye edilir. Kendine tozlamayý saðlamak için iki eºeyli çiçekler
üzerine birkaç gün keseler baðlanýr. Kendine tozlanmýº iki eºeyli çiçeklerin nesli
%67 iki eºeyli, geri kalaný ise diºidir.
7.6. Ýklim Ve Toprak Ýstekleri: Tropik veya tropiðe yakýn türleri olan papaya,
o
o
dona çok hassastýr ve Ekvator’un 32 kuzey ve 32 güney arasýndaki bölgede
sýnýrlanmýºtýr. Yaðmura ve suya çok gereksinim duyar. Ancak iyi drenaj
yapýlmalýdýr. 48 saat su altýnda kalan bitki mahvolur. -0.56oC’ye kýsa süreli
maruz kalan bitki zarar görür. Bitkinin her tarafý çiselenmezse süren soðuklar
bitkileri öldürür.

Papaya organik maddece zengin hafif, süzek topraklarda en iyi yetiºirken,
yeterince dikkat edilirse yeterli olarak iºlenmiº kireçtaºlý, marnlý veya çeºitli
diðer topraklarda yetiºir. Optimum pH aralýðý 5.5-6.7’dir. Zengin oganik
topraklarda iyi geliºim gösterir ve aðýr meyve verir. Fakat meyveler düºük kaliteli
olur.
7.7. Çoðaltýmý: Papayalar genellikle tohumla çoðaltýlýr. Sürme 3-5 haftada
gerçekleºir. Ayrýca hava daldýrma, çelikle ve son yýllarda da doku kültürüyle
çoðaltýmý yapýlmaktadýr.
7.8. Gýda Kullanýmý: Olgun papayalar çoðunlukla taze olarak, sade, kabuklarý
soyulmuº, çekirdekleri çýkarýlmýº olarak yenir. Kamayla kesilip yarým veya
çeyrek laym veya limonla servis yapýlýr. Olgun meyve eti kek ve dondurmalar
için sosa dönüºtürülür. Marmelat ve reçeli yapýlýr, küp halinde ºeker sosuyla
kaplanýr. Papaya suyu ve nektarý yapýlýr. Olgunlaºmamýº papaya, sütlü özsuyu
içeriðinde dolayý ham olarak asla yenmez. Salatalarda kullanmak için bile önce
kabuðu soyulmalý, çekirdekleri çýkarýlmalý ve yumuºayýncaya kadar
kaynatýlmalý, sonra soðutulmalýdýr. Yeºil papaya sýk sýk kaynatýlýr ve bir sebze
gibi servis yapýlýr. Küp ºekline getirilmiº yeºil papaya karýºýk sebze çorbalarýnda
piºirilir. Yeºil papaya, Porto Riko’da genellikle lokal tüketim ve ihraç etmek için
ºeker sosuyla konservelenir.
8. CHERÝMOYA ( Annona cherimola Mill.)
8.1. Anavataný: Ekvador, Kolombiya, Bolivya
8.2. Familyasý:Annonaceae
8.3. Çeºitleri: 'Lisa', 'Ýmpresa', 'Umbonada', 'Papilonado', 'Tuberculada', 'Rio
Negro', 'Cocha Lisa', 'Bronceada', 'Pinchua', 'Basts', 'Bays', 'Whaley', 'Deliciosa',
'Booth', 'McPherson', 'Carter', 'Ryerson', 'White', 'Chaffey'
8.4. Botaniði: Aðaçlarý yapraðýný dökmez ve 5-9 m boylanabilir. Yapraklarý oval
olup 7.5-15 cm uzunluðunda, 3.8-8.9 cm geniºliðindedir. Çiçekleri 2 ya da 3'lü
gruplar halindedir. Meyveleri konik ºeklinde ve 10-20 cm uzunluðunda, 10 cm
geniºliðinde olup ortalama 150-500 g aðýrlýðýndadýr. Parlak çekirdekleri 1.25-2
cm uzunluðundadýr.
8.5. Tozlanmasý: Tozlanma arý ve böceklerle olsa da elle tozlaºma yapýlarak
verimi artýrýlmaktadýr. Yoksa doðal olarak verimi düºük olur.
8.6. Ýklim Ve Toprak Ýstekleri: Sýcak ya da ýlýman iklimlerde yetiºir. Düºük
sýcaklýklara toleranslýdýr. Genç aðaçlarý -3.33 oC’ye dayanabilir ancak daha
düºük sýcaklýklarda zarar görebilir veya ölebilir. Aðaç tozlanma ve meyve
tutumuna zarar veren ºiddetli rüzgarlardan korunmalýdýr.
Cherimoya hafif topraktan aðýr topraklara kadar geniº bir aralýkta iyi geliºim
gösterir. Arjantin'de en iyi geliºmeyi kayalýk, gevºek, organik maddeli kumlu,
toprak altý çakýllýk bölge üzerindeki 0.6-0.9 m arasýnda gerçekleºtirir.
8.7. Çoðaltýmý: Tohumlarý kuru kalýrsa birkaç yýl canlý kalabilir. Latin Amerika'da
aðaç geleneksel olarak tohumdan çoðaltýlýrken, bunlarýn kalitesi düºük meyve
verme eðilimlerinden dolayý vejetatif çoðaltmaya hýz verilmiºtir. Ayrýca anaç
üzerine aºýlamayla da çoðaltýlmaktadýr.

8.8. Gýda Kullanýmý: Olgun meyvenin tazesi genellikle elle yenemez, kesilmiº
açýk meyveden kaºýkla çýkarýlýr. Süslemeye gerek duyulmaz ancak Meksikalýlar
birkaç damla laym suyu eklemekten hoºlanýrlar. Bazen çekirdekleri çýkarýlýr ve
meyve salatalarýna eklenir ya da ºerbet veya dondurma yapýmýnda kullanýlýr.
Kolombiyalýlar suyunu süzer, bir dilim limon ekler ve taze hafif bir içecek
yapmak için soðuk suyla sulandýrýrlar. Meyve ayrýca alkollü bir içecek yapmak
için fermente de edilir.
ÖZET
Bu çalýºmada genellikle subtropik bir kýsmý da tropik iklimde yetiºtirilebilen
yeni meyve türlerinden bazýlarý tanýtýlmýºtýr. Bunlarýn birçoðunun besin deðerinin
yüksek olduðunu görmek mümkündür. Örneðin Ýndian jujube’nin portakaldan
daha fazla ,mango, papaya ve lychee’nin portakala yakýn C vitamini içerdiðini,
mango ve lychee’nin üzüm kadar karbonhidrat içerdiðini, hurmanýn ahududunun
8 katý ,cherimoyanýn ahududuya yakýn ve tree tomatonun ise ahudududan biraz
yüksek fosfor içerdiðini bilmekteyiz. Yine guavanýn kayýsý kadar, tree tomato ve
cherimoyanýn kayýsýdan biraz daha yüksek ve kuru hurmanýn kayýsýnýn 5 katý
niacin içerdiðini biliyoruz. Ayrýca papayanýn portakala yakýn kalsiyum, lycheenin
elma kadar sodyum ve tree tomatonun ise ahududu, frenk üzümü ve böðürtlene
yakýn miktarda demir içerdiðini öðrenmekteyiz. Ancak bunlarýn halkýmýzýn
damak zevkine uyup uymayacaðýný bilmemekteyiz. Bunlarýn bazýlarýnýn kendi
anavataný olan ülkelerde, çoðunun ise hem anavataný hem de kendilerine
uygun ekolojiye sahip diðer bölgelerde de yetiºtirildiðini görmekteyiz. Ama
edindiðimiz bilgiler ýºýðýnda söz konusu meyvelerden cherimoya, mango,
papaya, lychee, tree tomato ve guavanýn Ülkemizin Akdeniz Kýyý Bölgesi'ne
uyum gösterebileceði ve bu bölgede denenmesinin yararlý olacaðý ortaya
çýkmýºtýr.
SUMMARY
Introduction of some tropical and subtropical fruits
In this study, some of the fruit species which are grown in tropical and
subtropical zones are introduced. The food value of most of these is high. For
example Indian jujube contains more vitamin C than orange. Mango, papaya
and lychee contains vitamin C as much as orange. Mango and lychee contains
carbohydrate as much as grape. We know that date contains phosphorous eight
times more than raspberry and tree tomato contains phosphorous little more
than raspberry. Furthermore guava contains niacin as much as apricot. Tree
tomato and cherimoya contains niacin little more than apricot and dried date
contains niacin five times more than apricot. Papaya contains calcium as much
as orange. Lychee contains sodium as much as blackberry, raspberry and
currant.
But we dont know whether it is suitable for our folk’s good taste or not. Some of
these are grown in their origin. On the other hand most of these are not grown
in their origin but also different regions that they can be adapted.

As a result of this study cherimoya, mango, papaya, lychee, tree tomato and
guava of these can be adapted in the Mediterranean Coast Region in Turkey.
For this reason it will be usefull to make an adaptation trial with these fruits.
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