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AĞACI FIG TREE

Dutgillerden olan incir ağacının anayurdu ÖNASYA
ve Akdeniz havzasıdır. The fig tree from Dutgiller
and the Mediterranean basin ÖNASYA is anayurdu.
Ülkemizde en çok İZMİR ve AYDIN yöresinde
yetiştirilir. In our country, most are grown in Izmir
and AYDIN region.

İklim isteği: incir ağacı ılık bölgelerin bitkisidir.
Climate request: fig tree is a plant of warm regions.
Yıllık ortalama sıcaklığın 18-20 derece olduğu
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yerlerde iyi yetişir. Annual average temperature is
18-20 degrees grows well in places. Ekim-kasım
aylarında -3 derece; kışın ağacın dinlenme
döneminde -7 ile -9 dereceler ve ilkbaharda -l
derece sıcaklıklar ağaca zarar verir. -3 Degrees in
the months October-November, winter tree in the
period of rest and -7 to -9 degrees in spring-l
degree temperatures will damage the tree.
Toprak isteği: incir ağacı, toprak yönünden fazla
seçici değildir. Soil request: fig tree, from the
direction of soil is not too selective. Ama derin,
kumlu -killi, organik madde yönünden zengin,
yüksek oranda kirece sahip ve su tutma kapasitesi
iyi olan topraklarda ürün verimi ile niteliği artar.
But the deep, sandy-clay, organic matter-rich, high
rates of lime and water holding capacity with good
yield and quality of products in the soil increases.
İncir ağacı çok nemli topraklar ile yüksek taban
suyundan zarar görür. Fig tree with a very high
base water from moist soil will be damaged.
Sulama: incir ağacının yıllık yağış isteği 550-600
mm'dir. Irrigation: fig tree to annual rainfall is 550600 mm. Yağışlar bu miktarın altına düşerse,
özellikle ağacın sürgün dönemi olan nisan-mayıs
aylarında yağış yetersizse sulama gerekir. Rain falls
below this amount, especially with tree exile period
is inadequate rainfall in April-May months irrigation
is needed. Ama, meyvenin olgunlaşma döneminde
ağaçlara su verilmez. But, in the period of maturity
of the fruit trees are not water. Aksi takdirde
meyveler çatlar ve zarar görür. Otherwise, the fruit
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will be damaged and the roof.
Gübreleme: incir ağacının toprağına, yanmış çiftlik
gübresi ile noksanlığı varsa tarım kireci verilmesi
yararlı olur. Fertilizing: fig tree in the soil, farm
fertilizer, with the burnt lime to give flaw if there is
useful for agriculture. Gübreleme için toprak ve
yaprak analizi yaptırılmalıdır. Soil and leaf analysis
should be made for farming.
Toprağın işlenmesi: İncir ağaçlarının toprağı,
havalandırma, yağışlardan iyi yararlanma ve yabani
otların kontrolü ile ürüne hazırlanması amacıyla
yılda üç kez (ilkbahar, haziran ayı ve sonbaharda)
işlenir. Soil treatment: soil of the fig tree,
ventilation, better utilization of rainfall and with
weed control products for the preparation three
times a year (spring, and autumn in the month of
June) is processed. Çok eğimli alanlarda erozyona
neden olacağı için sonbahar işlemesi yapılmaz. Will
cause erosion in areas of very inclined to work is
not done in autumn.
Budama: İncir ağaçları önce şekil, sonra ürün
budaması ve ağaç yaşlanınca gençleştirme
budaması ister. Pruning: first as the fig tree, then
prune the product and want to prune trees
rejuvenescence the aging. Bu işleri, ağacı tanıyan
kişiler yapmalıdır. This work, the person who made
the tree should be recognized.
Hasat (Derim): Taze olarak yenilecek incirler, tadı
ve görünüşü çeşide uygun tam kıvama eriştiğinde
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elle toplanır. Harvest (My Skin): to be eaten as
fresh figs and varieties available to taste and
imagination reaches full consistency is collected
manually. Taze olarak hasat edilmeyen incirler,
ağaç üzerinde su yitirip buruşur ve kendiliğinden
yere dökülür. Fresh figs are harvested as, trees lose
water and shrivel up and over will be poured on the
ground itself. İşte bunlar kurutulacaksa, toprak
üzerinde uzun süre kalmaması için her gün, günde
iki kez olmak üzere toplanır ve ayrıca bunlara
kurutma işlemi uygulanır.Ancak kurutma
işleminden önce sağlam ve bozulmuş incirler
seçilerek ayıklanmalıdır. These dry soil does not
stay on for long periods each day, which is collected
twice a day and also provide them before the drying
process and drying process has been corrupted
uygulanır.Ancak figs are selected to be extracted.
AĞACININ ÜRETİLMESİ Tree production

İncir ağacı, gövde çelikleriyle ya da baladız adı
verilen dip sürgünleriyle çoğaltılabilir. Fig tree,
trunk, or the steel we are called balada dip may be
reproduced in exile. Ancak bu şekillerde üretilen
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ağaçlar meyveye geç yattığından ve bol bol dip
sürgünü verdiğinden yeğlenmez. Produced in this
way to fruit trees and that the yacht you prefer
superfluously will dip to exile. Bunların yerine
profesyonellerin ürettiği, türü bilinen fidanlar
alınarak sonbaharda yaprak dökümünden sonra
bahçelerde derin kazılan toprağa, düz yerlerde 7-8
m. Instead they produced professionals, type of
plant known to be in the garden after the fall of the
leaves in autumn, deep excavation in the earth,
straight out of 7-8 m. ve yamaçlarda 6-7 m. and the
slope of 6-7 m. aralık verilerek dikilmelidir. the
vertical range should be given.
MEYVESİNİN TOPLANMASI : Taze olarak yenilecek
incirler, tadı ve görünüşü çeşide uygun tam kıvama
eriştiğinde elle toplanır. FRUIT COLLECTION of:
Fresh figs are eaten by the taste and appearance,
the types of access available to full consistency is
collected manually. Taze olarak hasat edilmeyen
incirler, ağaç üzerinde su yitirip buruşur ve
kendiliğinden yere dökülür. Fresh figs are harvested
as, trees lose water and shrivel up and over will be
poured on the ground itself. İşte bunlar
kurutulacaksa, toprak üzerinde uzun süre
kalmaması için her gün, günde iki kez olmak üzere
toplanır ve ayrıca bunlara kurutma işlemi uygulanır.
These dry soil does not stay on for long periods
each day, which is collected twice a day and also
the drying process is applied to them. Ancak,
kurutma işleminden önce sağlam ve bozulmuş
incirler seçilerek ayıklanmalıdır. However, the
drying process before the solid and must be
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extracted by choosing the corrupt fig.
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