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Amaç: Bu çalışmanın amacı, ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun olarak 
üretilen antepfıstığının fidan üretimindeki anaç ihtiyacını karşılamak üzere nasıl üretim yapıldığı 
ve mevcut anaç üretimine alternatif metotların belirlenmesi ve öneminin vurgulanmasıyla birlikte 
klonal anaç üretiminde modern teknikler hakkında bilgi sunmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Ülkemizde uzun yıllardır yoğun emek harcanarak farklı araştırmacılar 
tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Antepfıstığı Araştırma İstasyonu tarafından tespit edilen 
antepfıstığı anaçları Pistacia terebinthus L. (melengiç), Pistacia khinjuk Stocks (buttum), Pistacia 
vera L. (yabani tip fıstık) ve Pistacia palaestina Boiss. (Filistin Sakızı) ve P. atlantica (Atlantik 
Sakızı) (ve alt türü P. mutica) yoğun olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda anaç kullanımının 
meyvecilikteki önemi vurgulanacak ve özellikle antepfıstığı için mevcut ve gelecekte kullanılması 
muhtemel anaç ihtiyaçlarının neler olacağı üzerinde durulacaktır.

Bulgular: Ülkemizde antepfıstığı çöğür üretimi genellikle çiftçilerimiz tarafından yapılmaktadır. 
1990’lı yıllardan bugüne çiftçilerden gelen yoğun fidan talepleriyle birlikte Antepfıstığı Araştırma 
İstasyonu başta olmak üzere bir takım özel fidan üreticisi firmalar tarafından tüplü veya açık köklü 
olarak yetiştirilmiş anaçlardan fidan üretiminde kullanılmaktadır. Tohum ekmek suretiyle elde 
edilen anaçlar, çok iyi bakım koşullarında bile aşı kalınlığına 3-4 yılda gelirken, tüplü çöğürler 1 
veya genellikle 2. yılda aşı kalınlığına ulaşmaktadır. Antepfıstığı bahçeleri genellikle sulanmayan 
arazilere kurulduğu için, ağaçların gençlik kısırlığı çok uzun sürmekte ve meyve geç yatmaktadır. 
Bu nedenle çiftçilerimiz yeni bahçe tesisine isteksiz bakmaktadırlar. Çalışmamızda antepfıstığı 
bahçelerinin arttırılması sırasında ortaya çıkacak fidan ihtiyacının nasıl karşılanacağı diğer üretici 
ülkelerle kıyaslanarak; biyoteknolojik yöntemlerin antepfıstığında kullanılabilirliği tartışılacaktır.

Sonuç: Çalışmamızda derlenen bilgilere göre; ülkemizde üretimi yapılan birçok ılıman iklim 
meyvesine ait fidanların üretiminde hayli yol alınmasına rağmen, özellikle antepfıstığı gibi 
ekonomik dönüşümü çabuk olan bir bitkinin yeni bahçelerinin tesisinde kullanılacak kaliteli fidan 
üretiminde diğer üretici ülkelere göre rekabet edebilmemiz için, klonal anaçların hızlı bir şekilde 
üretildiği biyoteknolojik metotların ilgili kamu kuruluşlarında başlatılması veya özel sektörün bu 
konuda teşvikle özendirilmesinin gerektiği kanısındayız.
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