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Ňapolyon

 Tropikal iklim meyvesidir. 
 Kaktüs familyasının en güzel meyvesi olarak tanımlanır. 
 Anavatanı: Orta Amerikadır 
 Ülkemizde akdeniz ikilimi ve geçiş ikliminde yetişir. 
 Yaz döneminde 4-6 kez meyve hasadı vardır. 
 200 den fazla farklı renk ve aromada çeşidi vardır. 

 
 
 
 

Tarihçesi  



Ňapolyon

Küresel Pazara Genel Bakış 

• Kanada, Tayland ve Hollanda gibi ülkeler büyük oyuncu 



Ňapolyon

Küresel ihracatın Yönü 

 Kanada; Amerikaya, Tayland; Çine, Hollanda; Avrupaya ihracat yapıyor 



Ňapolyon

Dünyada Ne zaman Üretiliyor 

• Türkiyede Haziran – Aralık sonu üretim yapılmakta  
• Aynı dönemlerde en yakın rakip konumunda İsrail uzun vade de Mısır görünüyor 



Ňapolyon

Küresel Pazarda Türkiye 

• Türkiye tüm dünyaya göre üretimde biraz turfanda konumunda 
• Küresel fiyatlama 3,11 usd nin altına düşmüyor 
• Türkiyede üretimin artması dünya genelinde üretimin yüksek 

olmamasından dolayı ihracattaki bu fiyatı pek etkilemeyecektir. 
• İhracat yapılan ülkelere bakıldığında Rusya ve Orta Doğu yeni 

bir Pazar meyve yeni tanınıyor 
• Pazara yakınlık avantajı; Avrupa, Rusya, Orta Doğu gibi 

ülkelere bütün gümrük işlemleri sonrası, kara yolu ile dahi 
maksimum 4. gün pazarda olabilmek büyük rekabet avantajı 

• Yurtiçi ve yurt dışından büyük yatırımcıların gelmeye başlaması 
özellikle ihracattaki beklentiyi arttırmakta  



Ňapolyon

Türkiyede Üretim Büyüklükleri   

• Büyük çoğunluk 1-3 dönüm arası yatırımlar 



Ňapolyon

Türkiyede Üretim Büyüklükleri  



Ňapolyon

Ağaçlar Kaç Yaşında 

• Yapılan yatırımların çoğu henüz çok yeni 
• Ağaçların büyük bölümü 1-3 yaş aralığında 



Ňapolyon

Ağaçlar Kaç Yaşında 

Ağçların gerçek verimi 3. yaşından sonra başladığı için daha çok tolumuz var 



Ňapolyon

2020 Sezonu üretim  

• 400 dönüm serada yaklaşık 300 ton üretim 



Ňapolyon

2021 Sezonu Üretim Beklenti  



Ňapolyon

2021 Sezonu Üretim Beklenti  

• 930 dönüm serada yaklaşık 860 ton üretim beklenmektedir 



Ňapolyon

2021 Sezonu Üretim Beklenti  

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TON 
Toplam 

47.145 209.055 206.692 149.782 141.750 107.572 861.997 

• Mersin - Adana  %47,5 ile   409.450 
• Antalya %47 ile   405.139 
• Diğer  %5,5 ile    47.410 

• Normal şartlar altında toplamda 900 ton civarında bir beklenti mevcut  
• İhracat için özellikle Ağustos, Eylül ve Ekim ayları konteyner bazında çok  
     uygun aylar 
• Temmuz, Kasım ve Aralık ayları palet bazında çok rahat pazarı beslemeye  
     devam edilebilecek aylar 

 



Ňapolyon

İç Pazar ve İhracat 

» İhracat için şimdilik 300 gram üstü meyveler daha uygun 
toplam üretimin %50 si ihracata uygun  

» İç Pazar için (Marketler, Hal piyasası, internet satışları) 
200-300 gram arası meyveler daha uygun (%40 bu oran) 

» 200 gram altı meyveler toplamın %10’luk bir kısmı 
kurutma pazarı için çok uygun 

» İhracat ve iç Pazar kontrollü bir şekilde yönetilebilinirse 
orta ve uzun vade de hem üretim hemde pazarlama 
yatırımları açısından büyük potansiyel taşımakta  
 



TEŞEKKÜRLER 

www.ejdermeyvesipitaya.com 
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