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KURU İNCİR REKOLTESİ 
TAHMİN HEYETİ RAPORU 

 

2013 – 2014 sezonu Ege Bölgesi kuru incir rekoltesini tespit etmekle görevlendirilen 
heyetimiz çalışmalarını 12-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. Önceden 
belirlenen program doğrultusunda ekli listede yazılı bölgelerin incir bahçelerinde yapılan 
çalışmalar sırasında heyetimiz İzmir ve Aydın illerinin ilçe, köy ve beldelerinde bulunan incir 
bahçelerinde incelemeler ve üreticilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

 
1. Rekolte tahmin çalışmalarının başladığı tarih itibari ile kuru incir mahsul idrakinin 

başladığı gözlemlenmiştir.  
2. 2013 üretim sezonunda yağan kış ve bahar yağmurları incirin yıllık su ihtiyacını  

sağlamıştır. Ancak Ağustos ayındaki nemli ve yağışlı havanın incirin kalitesini 
bozacağı ve Nazilli’nin yüksek kesimlerinde görülen dolu zararı nedeniyle 
kayıpların olacağı tahmin edilmektedir.  
Dolu zararının özellikle taze ve buruk meyvelerde hasara neden olduğu görülmüştür. 
Yağan yağmurların etkisiyle ağaç altına dökülen buruk incirlerin zarar gördüğü 
ancak ağaç üzerinde olan meyvelerin hava koşullarının normal seyretmesi halinde 
özellikle incirin kurumasında etkili olan poyrazın etkisiyle kuruma sürecini 
tamamlayacağı düşünülmektedir. 

3. Diğer taraftan bu yıl yağan yağışlar sonucu, geçtiğimiz yıllarda eğimli arazilerde 
çok fazla rastlanan yaprak dökümlerinin (gazellemenin) olmadığı gözlenmiştir.  

4. Genel olarak bu yıl meyve tutumlarının geçen yıla göre biraz fazla olduğu bu 
doğrultuda da meyve büyüklüklerinin biraz küçük olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca 
meyve tutumlarının fazla olması nedeni ile meyvelerin birbirlerine sürtmelerinden 
kaynaklanan yaralanmalar ve kalite kayıpları gözlemlenmiştir. 

5. Bu üretim sezonunda bahçelerde geçen üretim sezonlarında olduğu gibi ileklemeden 
kaynaklanan bir verim kaybının olmadığı gözlemlenmiştir. 

6. İleklemeyi takiben bahçelerden ilek filelerinin kaldırılmadığı gözlenmiş olup, ağaç 
üzerinde bırakılan ileklerin küflenerek hastalık ve zararlılara konukçuluk yaptığı 
tahmin edilmektedir. 

7. Geçen yıllara oranla meyve renginin çok güzel olduğu ancak iklimde görülen 
olumsuzluklardan dolayı (nemli ve yağışlı hava) içte ekşimenin olduğu 
gözlemlenmiştir.   

8. Bu üretim sezonunda incirin tipik zararlılarından olan kanlı balsıra ve kırmızı 
örümceğe pek rastlanılmamıştır. 

9. Daha önceki  üretim sezonunda bazı bahçelerde üreticiler arasında “Kurtluca” olarak 
bilinen Lonchaea aristella’nın zararından dolayı gözlemlenen meyve dökümleri bu 
üretim sezonunda gözlemlenmemiştir. 

10. Üreticiler arasında “Akma” olarak adlandırılan Fusarium spp. etmenin neden olduğu 
iç çürüklüğü hastalığı (Endosepsis) geçen yıllara oranla çok daha az olarak 
görülmüştür.  

11. Ağustos başında görülen yüksek sıcaklık ve poyraz nedeni ile güneye bakan 
dağlardaki bahçelerde meyvelerde güneş yanıklığı daha fazla gözlemlenmiştir.  

12. Bu yıl önemli bir mantari enfeksiyon olan siyah küf hastalığına az rastlanmıştır. 
 



 2
13. Geçmiş sezonlara oranla bu sezon rekoltede iş malı oranının biraz az 

olacağı tahmin edilmektedir (Çatlak, hurda oranının fazla olduğu gözlemlenmiştir).  
14. Diğer yıllardan farklı olarak dağ ve ova arasındaki hasat başlangıç tarihindeki 10-15 

günlük farkın bu yıl 2-3 gün olduğu gözlemlenmiştir.  
15. Hava şartlarının normal seyretmesi halinde, kuru incir rekoltesinin yapılan gözlem 

ve incelemelere bağlı olarak 61.909 ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 
NOT: Rekolte tahmini ± %5 sapma gösterebilir.  
Yeni mahsulün bu iş içinde uğraş gösteren herkese ve millete hayırlı olmasını dileriz.  

2013/2014 SEZONU EGE BÖLGESİ KURU İNCİR REKOLTE TAHMİN 
TABLOSU 

BÖLGE 

2013/2014 

DİKİM 
ALANI  

(Da) 

AĞAÇ     
 ADEDİ 

ÜRETİM    
(Ton) 

SELÇUK - ÇAMLIK - BELEVİ 6.391 92.800 650 

TORBALI - TEPEKÖY 2.130 45.400 454 

KİRAZ 10.652 164.000 984 

ÖDEMİŞ - BEYDAĞ 35.708 595.950 3.277 

TİRE 20.695 466.000 4.660 

SÖKE 2.214 34.320 170 

GERMENCİK 89.811 1.441.250 14.413 

İNCİRLİOVA 37.908 679.500 6.115 

AYDIN 22.908 372.325 2.978 

KÖŞK 24.854 440.000 3.960 

SULTANHİSAR 20.340 329.200 2.962 

YENİPAZAR 10.347 194.000 1.164 

BOZDOĞAN 15.521 431.500 2.157 

NAZİLLİ 94.566 1.766.690 14.134 

KUYUCAK 17.641 349.505 2.271 

BUHARKENT 13.188 260.000 1.560 

TOPLAM 424.874 7.662.440 61.909 
KAYNAK: Dikim alanı ve ağaç sayıları verileri TÜİK 2012 kayıtlarından 
alınmıştır. 
NOT: TÜİK verilerine göre rekolte heyetinin programında yer almayan 
Karacasu, Koçarlı, Kuşadası ilçelerinde ve İzmir Ticaret Borsasınının 
tespitlerine göre Fethiye, Bodrum, Havran, Burdur, Gaziantep vb. bölgelerde de 
kuru incir üretimi yapılmaktadır. 

 


