
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

BAHÇECİLİK

ŞEFTALİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
621EEH027

ANKARA, 2011



 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.

 PARA İLE SATILMAZ.



i

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii
GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ....................................................................................................3
1. ŞEFTALİ yetiştiriciliği.........................................................................................................3

1.1. Şeftali Yetiştiriciliği ......................................................................................................3
1.1.1. Tanımı ve Önemi ...................................................................................................4
1.1.2. Şeftali Bitkisinin Botanik Özellikleri ....................................................................5
1.1.3. Çeşitleri.................................................................................................................. 7
1.1.4. Genel İstekleri......................................................................................................13
1.1.5. Üretimi................................................................................................................. 13

1.2. Bodur Şeftali Yetiştiriciliği ......................................................................................... 15
1.3. Bahçe Tesisi ................................................................................................................16
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 19
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 21

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ..................................................................................................22
2. KÜLTÜREL İŞLEMLER ..................................................................................................22

2.1. Sulama......................................................................................................................... 22
2.2. İlaçlama....................................................................................................................... 23
2.3. Gübreleme................................................................................................................... 29
2.4. Budama ve Destekleme Sistemi.................................................................................. 30
2.5. Yardımcı Kültürel İşlemler ......................................................................................... 35
2.6. Destekleme (Herekleme)............................................................................................. 36
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 37
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 39

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ..................................................................................................40
3. HASAT İŞLEMLERİ.........................................................................................................40

3.1. Hasat Zamanı ..............................................................................................................40
3.2. Hasadın Yapılması ......................................................................................................42
3.3. Pazara Hazırlama ........................................................................................................44
3.4. Depolama .................................................................................................................... 47
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 48
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 50

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 51
CEVAP ANAHTARLARI .....................................................................................................52
ÖNERİLEN KAYNAKLAR..................................................................................................54
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 55

İÇİNDEKİLER



ii

AÇIKLAMALAR

KOD 621EEH027

ALAN Bahçecilik

DAL/MESLEK Meyvecilik

MODÜLÜN ADI Şeftali Yetiştiriciliği

MODÜLÜN TANIMI
Şeftali yetiştiriciliğinde; bahçe kurma, kültürel bakım
işlemleri ve hasat konularının anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur.

YETERLİLİK

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak şeftali
yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun şeftali bahçesi
kurabileceksiniz.

2. Zamanında ve tekniğine uygun olarak kültürel bakım
işlemlerini yapabileceksiniz.

3. Tekniğine uygun olarak meyvelerin hasadını
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf ve açık ortam

Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar, internet, yazı tahtası, şeftali fidanı, traktör, toprak
işleme aletleri, drenaj boruları, kum, çakıl, kazma, kürek, bel
ve makas

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenci faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Modülün sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri, tavırları
ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Günümüz koşullarında meyvecilik önem taşımaktadır. Hem insan sağlığı açısından
hem de ülke ekonomisine katkısı bakımından şeftali en önemli meyve türlerinden birisidir.

Şeftali yerken nasıl yetiştirildiğini hiç düşündünüz mü? Yarma şeftaliye adının nerden
verildiğini yerken anlamak ne kadar kolay değil mi? Hep karıştırılır nektarin ve şeftali. Belki
de çoğunuz bilmiyordunuz nektarinin şeftalinin tüysüzü olduğunu. Artık bu modül sayesinde
bunu daha iyi anlayacaksınız.

Her insanın yaşamak için nasıl bazı şeylere ihtiyacı varsa şeftalinin de yetişmek için
istekleri vardır; sıcaklık, su, gübre, nem vb.

İşte bu modül ile evimize gelen ve sofralarımızdan eksik etmediğimiz şeftalinin nasıl
yetiştirildiğini, hangi safhalardan sonra size kadar ulaştığını öğreneceksiniz.

Aynı zamanda amatörce de olsa evinizin bahçesinde uygun bir şeftali ağacını
yetiştirebileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun şeftali bahçesi kurabileceksiniz.

 Türkiye ve dünyada yetiştirilen şeftali çeşitlerini araştırarak sınıfta tartışınız.

 Bodur şeftali yetiştiriciliğinin avantajlı ve dezavantajlı yönlerini araştırınız.

 Şeftali bahçesi tesisinde dikkat edilmesi gereken hususları araştırarak sınıfta
tartışınız.

1. ŞEFTALİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

1.1. Şeftali Yetiştiriciliği

Türkiye şeftali üretimi için uygun iklim koşullarına sahiptir. Ancak Akdeniz ülkeleri
içerisinde bile söz sahibi ülkeler arasına girememiştir. Ülkemizde yılın beş ayında pazara
taze olarak şeftali çıkarmak mümkündür. Ancak genellikle Akdeniz Bölgesi'nde erkenci, Ege
ve Marmara Bölgesi'nde ise geççi çeşitler yetiştirilmektedir. GAP Bölgesi'nde yetiştirilecek
iri, yola dayanıklı kaliteli orta mevsim çeşitleri gerek iç pazarda gerekse dış satımda boşluğu
doldurması açısından önemlidir.

Fotoğraf 1.1: Dalında şeftali

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1.1. Tanımı ve Önemi

Şeftali yetiştiriciliği dünyanın her iki yarım küresinde ve ülkemizin hemen hemen her
yerinde çok eski yıllardan beri yapılmaktadır. Taze olarak tüketildiği gibi meyve suyu
konsantresi, pulp ve derin dondurucu ile uzun süre muhafaza etmek mümkündür. Ayrıca
reçel, marmelat ve kurutulmuş olarak da tüketilmektedir.

Şeftalinin bitkiler âlemindeki yeri şöyledir:

 Âlem : Plantae

 Şube : Magnoliophyta

 Sınıf : Magnoliopsida

 Takım : Rosales

 Familya : Rosaceae

 Cins : Prunus

 Tür : P. persica

100 g taze şeftalinin besin değeri şöyledir:

Birim Değer

Kalori kcal 38

Protein g 0.6

Yağ g 0.1

Karbonhidrat g 9.7

Demir mg 0.5

Sodyum mg 1

Kalsiyum mg 9

Fosfor mg 19

A vitamini iu 1330

B6 vitamini mcg 0.024

C vitamini mg 7

Potasyum mg 202

Selüloz g 0.6

Magnezyum mg 10

B1 vitamini mg 0.02

B2 vitamini mg 0.05

B3 vitamini mg 1
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Şeftalinin insan sağlığına olan faydaları şunlardır:

 Ağız kokusunu giderir.

 Kanı zehirden temizler.

 Gut hastalığına karşı etkili bir ilaçtır.

 Çiçekleri kabızlığı giderir ve barsak solucanlarını düşürür.

 Bol miktarda idrar söktürür.

 Meyvesi hazmı kolaylaştırır, idrar yollarını temizler.

 Basur memelerinin yol açtığı şikâyetleri giderir.

 Safra kesesi ve böbrekler için faydalıdır.

 Şeftali çiçeğini kurusu ya da tazesi 1 litre kaynayan suya 10 g atılarak 10 dakika
bekletilerek çay gibi içilirse bağırsaklara yumuşaklık verir ve öksürüğü
hafifletir.

1.1.2. Şeftali Bitkisinin Botanik Özellikleri

 Habitüs: Ağaç boyu kültür ve yabanilerde 4–6 metre arasıdır. Taç yapısı
yuvarlak veya yaygındır.

Fotoğraf 1.2: Şeftali ağacı

 Gövde: Düz, gövde kabuğu genç bitkilerde kırmızımsı kahverengi, yaşlandıkça
yeşilimsi kahverengidir. Yaşlı kabuk üzerinde mantari tabaka yoksa gümüşi
renk alır.

 Dallar: Çok fazla yan dal oluşturmaz. Orta kalınlıkta dal sayısı fazladır.

 Yaprak: Mızrak şeklinde, boyu eninden fazladır. Yaprak sarımsı yeşilse meyve
eti sarı; yaprak yeşilse meyve eti beyaz veya yeşilimtırak beyazdır.
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Fotoğraf 1.3: Şeftalide gövde, dal ve yaprak

 Kök: Orta derin ve saçak köklüdür.

 Gözler: Çiçek ve odun gözüdür.

 Çiçek: Yaprak koltuklarında ve daha çok 1 yıllık dalların üzerinde bulunur. 1
göz açınca 1 çiçek çıkar. 5 taç, 5 çanak, 25–30 erkek organ ve 1 dişi organ
bulunur.

Fotoğraf 1.4: Şeftalinin çiçeği

 Döllenme biyolojisi: Şeftali çeşitlerinin hemen hepsi kendine verimlidir. June
Elberta, J.H.Hale, Late Crawfort ve Mikado çeşitleri kendine kısır olup diğer
çeşitlerden herhangi biri ile döllenebilir.
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Şeftalinin tozlanmasını birinci derecede arılar ve böcekler gerçekleştirir.

Fotoğraf 1.5: Şeftalide tozlanma

1.1.3. Çeşitleri

Şeftalilerin çeşitlerine değinmeden önce pomolojik olarak şöyle gruplandırırız:

 Tüylülük durumuna göre: Tüylü, tüysüz

 Yarılma durumuna göre: Yarma, et

 Meyve etine göre: Sarı, kırmızı, beyaz, yeşil

 Değerlendirme şekline göre: Taze, konserve, meyve suyu, derin dondurma, kuru
olarak

 Olgunluk zamanına göre: Çok erkenci, erkenci, orta mevsim, geç, çok geç

Önemli şeftali çeşitleri ise şunlardır:

 Yemeklik çeşitler:

 Çok erkenci: Springtime, Precocissima, Early Red, Blazing Gold, Merill
Gem Free, Cardinal, Dixired, Starking Delicious

 Erkenci: Coronet, Redhaven, Washington

 Orta: Glohaven, Redglobe, Loring, Madıson, Crest Haven, Blake,
J.H.Hale, Jefferson

 Geççi: Shipper’s Late Red, Rio Oso Gem, Monreo

 Sanayiye uygun çeşitler: Escarolita, Vesuvio, Shasta, Vivian, Andross, Klamt,
Sudanella, Carolyn, Halford, Sarı Papa

 Nektarinler: Armking, Crimson Gold, Independence, Summer Super Star,
Stark Red Gold, Fantasia, Faırlane.ü
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 Yemeklik çeşitler: İrilik, renk, koku ve tat bakımından en yüksek kalitede olan
çeşitlerdir. İri, güzel renkli, kokulu, kabuğu ince ve az tüylü, eti sarı ve yarma,
sulu, tatlı çeşitler yemeye uygundur. Olgunlaşma mevsime göre çok erkenci,
erkenci, orta ve geç olmak üzere dörde ayrılır.

 Springtime: Ağacı yarı dik ve orta derecede gelişen ve verimli bir
çeşittir. Meyvesi basık, ortalama ağırlığı ise 90 gramdır. Meyve sarı
zemin üzerine bir tarafı kırmızı renktedir. Meyve eti beyaz, sulu, lifli,
çekirdek ete bağlıdır. Kış soğuklanma isteği 650 saattir. Yetiştiriciliği
sahil dışında Akdeniz Bölgesi için tavsiye edilir.

Fotoğraf 1.6: Springtime

 Merrill Gem Free: Ağacı yarı dik ve kuvvetli gelişen kendine verimli bir
çeşittir. Meyve basık, ortalama ağırlığı 197 gramdır. Meyvesi koyu sarı
zemin üzerine koyu kırmızı renktedir. Meyve eti sarı, orta derecede sulu,
ince dokulu, aromalı, çekirdek ete bağlıdır. İlkbahar geç donlarına
dayanıklıdır. Yetiştiriciliği Ege, Marmara ve kuzey geçit bölgelerine
tavsiye edilir.

Fotoğraf 1.7: Merrill Gem Free
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 Redhaven: Ağacı yarı dik ve kuvvetli gelişen çok verimli bir çeşittir.
Yalova'da temmuz ortalarında olgunlaşır. Meyve yuvarlak, ortalama
ağırlığı 185 gramdır. Meyve sarı zemin üzerine koyu kırmızı renktedir.
Meyve eti sarı, ince dokulu, tatlı, aromalı, çekirdek etten oldukça ayrıdır.
Nakliyeye dayanıklıdır. Kış soğuklanma isteği 950 saattir. Yetiştiriciliği
Ege, Marmara, kuzey geçit ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi için tavsiye
edilir. Kendine verimli bir çeşittir.

Fotoğraf 1.8: Redhaven

 J.H.Hale: Ağacı yarı dik ve kuvvetli gelişen verimli bir çeşittir.
Redhaven çeşidinden 30 gün sonra olgunlaşır. Meyve yuvarlak, ortalama
ağırlığı 227 gramdır. Meyve sarı zemin üzerine koyu kırmızı renktedir.
Meyve eti sarı, sulu, ince dokulu, aromalı, çekirdek etten ayrıdır.
Nakliyeye dayanıklıdır. Kış soğuklanma isteği 900 saattir. Yetiştiriciliği
Ege, Marmara, kuzey geçit ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi için tavsiye
edilir. Kendine kısırdır. Diğer bütün çeşitler dölleyici olarak
kullanılabilir.

Fotoğraf 1.9: J.H.Hale
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 Rio-Oso-Gem: Ağacı yaygın ve çok kuvvetli gelişen oldukça verimli bir
çeşittir. Meyve yuvarlak, ortalama ağırlığı 196 gramdır. Meyve sarı
zemin üzerine koyu kırmızı renktedir. Meyve eti sarı, orta derecede sulu,
az lifli, az ekşi, çekirdek etten ayrıdır. Nakliyeye dayanıklıdır. Kış
soğuklama isteği 900 saattir. Yetiştiriciliği Marmara ve kuzey geçit
bölgeleri için tavsiye edilir.

Fotoğraf 1.10: Rio-Oso-Gem

 Sanayiye uygun çeşitler: Genellikle orta irilikte, düzgün şekilli, etleri güzel
renkli ve aroma1ı, pişirilince eti dağılmayan, rengi değişmeyen ve şurubu
bulandırmayan meyveler tercih edilir. Kurutmalık çeşitler genel olarak az sulu,
fazla şekerli ve posalıdır. Bu nedenle de kuru randımanı yüksek olan çeşitlerdir.
Şeftalilerde eti az sulu, fazla şekerli, sarı etli ve yarma çeşitler en uygunlarıdır.

 Escarolita: Ağacı yaygın ve kuvvetli gelişen verimli bir çeşittir. Meyve
yuvarlak, ortalama ağırlığı 106 gramdır. Meyve portakal sarısı zemin
üzerine parçalı açık kırmızı renktedir. Meyve eti sert, sarı, sulu, ince
dokulu, tatlı ve çekirdek ete bağlıdır. Yetiştiriciliği Marmara ve kuzey
geçit bölgeleri için tavsiye edilir. Kendine verimlidir.

 Vesuvio: Ağacı yarı dik ve çok kuvvetli gelişen çok verimli bir çeşittir.
Redhaven çeşidinden 6 gün sonra olgunlaşır. Meyve portakal sarısı zemin
üzerine parçalı açık kırmızı renkte, meyve eti sert, sarı, orta derecede
sulu, ince dokulu, tatlı, çekirdek ete bağlı ve meyve yuvarlaktır.
Yetiştiriciliği Marmara ve kuzey geçit bölgeleri için tavsiye edilir.
Kendine verimli bir çeşittir.

 Sudenella: Ağacı yarı dik ve kuvvetli gelişen verimli bir çeşittir.
Redhaven çeşidinden 38 gün sonra olgunlaşır. Meyve yuvarlak, sarı
zemin üzerine parçalı açık kırmızı renkte, meyve eti sert, sarı, orta
derecede sulu, ince dokulu, tatlı, aromalı ve çekirdek ete bağlıdır.
Yetiştiriciliği Marmara ve kuzey geçit bölgeleri için tavsiye edilir.
Kendine verimlidir.
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 Halford: Ağacı yarı dik ve kuvvetli gelişen verimli bir çeşittir. Redhaven
çeşidinden 48 gün sonra olgunlaşır. Meyve yuvarlak, meyve sarı zemin
üzerine az miktarda parçalı açık kırmızı renkte, meyve eti sert, sarı, orta
derecede sulu, ince dokulu, gevrek, tatlı, aromalı ve çekirdek ete bağlıdır.
Yetiştiriciliği Marmara ve kuzey geçit bölgeleri için tavsiye edilir.
Kendine verimlidir.

 Sarı papa: Anadolu orijinlidir. Ağacı yarı dik ve kuvvetli gelişir, verimli
bir çeşittir. Redhaven çeşidinden 66 gün sonra olgunlaşır. Meyve
yuvarlak, sarı zemin üzerine akıtmalı açık kırmızı renkte, meyve eti sert,
sarı, orta derecede sulu, ince dokulu, tatlı ve çekirdek ete bağlıdır.
Yetiştiriciliği Marmara ve kuzey geçit bölgeleri için tavsiye edilir.
Kendine verimlidir.

Fotoğraf 1.11: Sarı papa

 Nektarinler: Tüysüz şeftalidir.

 Armking: Ağacı yarı dik ve kuvvetli gelişir. Çok verimlidir. Meyve
yuvarlak, tüysüz, sarı zemin üzerine sıvama koyu kırmızı renkte, meyve
eti sarı, sulu, az lifli ve çekirdek ete bağlıdır. Yetiştiriciliği Akdeniz, Ege
ve Marmara Bölgesi’nde tavsiye edilir. Kendine verimli bir çeşittir.

Fotoğraf 1.12: Armking



12

 Summer super star: Yarı dik büyür ve çok kuvvetli gelişir. Bol
verimlidir. Meyve sarı zemin üzerine sıvama koyu kırmızı, tüysüz, meyve
eti sarı, sulu, az ekşi, çekirdek ete bağlıdır. Meyvesi yuvarlak, sofralık bir
çeşittir. Kendine verimlidir. Marmara ve kuzey geçit bölgelerinde tavsiye
edilir.

Fotoğraf 1.13: Summer super star

 Stark red gold: Yarı dik ve kuvvetli gelişir. Bol verimlidir. Meyve sarı
zemin üzerine parçalı koyu kırmızı renkte, tüysüz meyve eti sarı, sulu, az
ekşi, çekirdek etten ayrıdır. Meyvesi yuvarlak, sofralık bir çeşittir.
Kendine verimlidir. Marmara ve kuzey geçit bölgelerinde tavsiye edilir.

Fotoğraf 1.14: Stark red gold

 Fantasia: Ağacı yarı dik ve orta kuvvette gelişir. Oldukça verimli bir
çeşittir. Meyvesi yuvarlak, tüysüz, sarı zemin üzerine sıvama koyu
kırmızı renkte, meyve eti sarı, bol sulu ve çekirdek etten ayrıdır. Meyve
dokusu liflidir. Yetiştiriciliği Marmara ve Ege Bölgesi’nde tavsiye edilir.
Kendine verimli bir çeşittir.
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Fotoğraf 1.15: Fantasia

1.1.4. Genel İstekleri

 İklim istekleri: Değişik iklim şartlarına uyum gösteren bir meyvedir.
Ülkemizde sıcak iklim Akdeniz ve Ege Bölgesi, mutedil Marmara Bölgesi ve
soğuk iklime sahip Doğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Şeftali yetiştiriciliğinde düşük kış sıcaklıkları, çeşidin soğuklanma ihtiyacı,
ilkbahar donları ve düşük yaz sıcaklıkları önemlidir. Kış sıcaklığının -18 0C -20
0C’ye düştüğü zaman gözler ve sürgünler donar. Sıcaklık -25 0C’ye düştüğünde
ağaçlar donar. Çeşitlerin soğuklanma isteği 250-1250 saat arasında değişir. Eğer
çeşitler soğuklanma ihtiyaçlarını tamamlayamazsa çiçekler tomurcukları silker,
ilkbaharda çiçeklenme gecikir ve düzensiz olur.
Şeftali erken çiçek açan meyve türlerindendir. Çiçekler açıldıktan sonra eğer
erken ilkbahar donları meydana gelirse çok zarar görür. Yaz sıcaklığının düşük
olduğu bölgelerde ise meyvelerin olgunlaşması gecikir ve meyve kalitesi düşer.

 Toprak istekleri: Şeftali yetiştiriciliğinde toprak isteği söz konusu olduğunda
üzerinde aşılı olduğu anacın isteği göz önüne alınmalıdır. Şeftali süzek kumlu
tınlı, milli, çakıllı, derin ve çabuk ısınan alüvyal toprakları sever. Özellikle üst
tabakası milli, çakıllı topraklarda gayet iyi sonuç verir. Toprak pH değeri 6–7
arasıdır.

Kumlu topraklarda yeterli sulama ve iyi bir gübreleme ile yetiştiricilik
yapılabilir. Ağır, nemli ve soğuk olan killi topraklarda yetişen ağaçların
sürgünleri iyi pişkinleşmeyeceğinden kış soğuklarından zarar görür ve
zamklanma başlar.

1.1.5. Üretimi

En uygun ve yaygın olarak kullanılan çoğaltma yöntemi, T (durgun) göz aşısıdır. Yeşil
çelik ve odun çeliği ile de üretilebilir ancak ekonomik değildir. Daha sonraki yıllarda
ağaçlarda gerileme ve aksaklıklar oluşur. Gerekli durumlarda kalem aşıları ve diğer üretim
yöntemleri de kullanılabilmektedir.
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Şeftalilerin üretiminde kullanılacak anaçlar tohum ve klon anaçlarıdır.

 Tohum anaçları: Tohumdan elde edilen anaçlardır. Kültür formlarının
tohumlarından elde edilen anaçlara yoz, yabani formların tohumlarından elde
edilen anaçlara da çöğür anaçları denir.

 Şeftali çöğürü: Alüvyonlu, süzek, sıcak topraklarda iyi gelişir. Ağır ve
kireçli topraklara ve nematotlara hassastır.

 Nemaguard: Kendine verimli ve nemaguard adı verilen ağaçlardan elde
edilir. Nematotlara dayanıklı, tüm çeşitlerle uyuşması iyi ancak kloroza
karşı hassastır.

 GF 305: Kendine verimlidir ve homojen çöğür verir. Bütün şeftali
çeşitleri ile uyuşması iyi olup gelişmesi kuvvetlidir. Yaprak kıvırcıklığı
hastalığına dayanıklıdır. İyi drene edilmiş orta kuvvetteki topraklarda iyi
gelişir. Nematotlara dayanıklı, çimlenme oranı % 100 dür.

 Şeftali yozları: Homojen çöğür vermeleri nedeniyle Halford, Rutgers
Red Leaf, Lowel ve Elberta kültür çeşitleri anaç üretiminde kullanılır.
Ancak nematoda dayanıksız, ağır ve kireçli topraklarda
yetişememektedir.

 Erik çöğürü: Ağır, killi, taban suyu yüksek olan soğuk topraklarda
kullanılır. Erik anaçlarından en önemlileri; St. Julien çöğürleri, St julien
Hybrit No 1, Myrobolan ve Damask çöğürleridir.

 Badem çöğürü: Bu anaç, kireçli ve çakıllı topraklar (pH>7) için
uygundur. Şeftali çeşitleri ile uyumu iyi değildir. Ağaçlar küçük ve
verimsiz, ömürleri kısadır.

 Kayısı çöğürü: Kurak iklim bölgelerinde ve kurak toprak şartlarında
kullanılır. Kök ur nematotlarına dayanıklı olup şeftali çeşitleri ile
uyuşumu iyi değildir.

 Klon anaçları: Klon anacı olarak şeftali, erik, badem ve kayısı kullanır. Anaç
seçiminde toprağın fiziksel yapısı, kireçlilik oranı ve taban suyu yüksekliği,
nematot durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

 Şeftali çöğürü: Bu anaç ile kültür çeşidi çok iyi oluşur. Başta gelen
kusurları, yaş ve ağır topraklarla çok kireçli topraklarda uyum
sağlayamaz ve nematotlara karşı hassas olur.

 Erik anaçları: Şeftaliler özellikle ağır topraklarda ve taban su
seviyesinin yüksek olduğu yerlerde anacın üzerine aşılanır.

 Badem anacı: Bu anaç daha çok kireçli topraklarda şeftaliye anaç olarak
kullanılır. Fakat kalemle anaç uyuşması pekiyi olmadığından tercih
edilmez.

 Kayısı anacı: Bu anaç kurak toprak şartlarında ve kurak iklim
bölgelerinde şeftali için kullanılır. Nemototlara dayanıklı bir anaçtır.
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 Badem x şeftali melezleri:

o GF 677 klonu: Çok kuvvetli olup nematoda mukavimdir. % 12-
13 aktif kireç bulunduran topraklarda kullanılabilir. Kuru, kireçli
ve bilhassa yamaç araziler için uygundur. Yeşil çelik ve doku
kültürü ile üretilir.

o Hansen 2168 ve Hansen 536 klonları: Bu anaçlar da Gal
nematotlarına dayanıklı olup Kuzey ve Güney Afrika’da şeftali
yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahiptir. Bu melezler daha çok
yorgun topraklarda kullanılabilir. İtalya’dan yayılmış olup doku
kültürü ile çoğaltılırlar.

 Erik klon anaçları:

o GF 43: Kuvvetli büyüyen bu anaç, tüm şeftali çeşitleri ile iyi
uyuşan Avrupa tipi verimli bir eriktir. Organik maddece zengin,
kumlu-killi karakterdeki kuvvetli topraklar için uygun olup yorgun
topraklara elverişli değildir. Çelikle ve doku kültürü ile
çoğaltılırlar.

o Damask 1869: İtalya’da şeftali üretiminde kullanılan bir erik
klonudur. Kloroz görülen ağır topraklar için uygundur. Üzerine
aşılı ağaçların tacında % 20 oranında küçültme yapar. Erken ve
çokça çiçeklenir. Ancak çöğür anacına göre meyveler daha küçük
ve daha kısa ömürlüdür. Nektarinler için uygun olmayıp çelik ve
doku kültürü ile çoğaltılırlar.

o Saint Julien GF 655–2: Kloroza meyilli, ağır ve kuru topraklarda
iyi sonuç verir. Taşlı topraklar için uygun olmayıp ağacın tacını %
30 oranında küçültür. Damask 1869 ve çöğürden daha az verimli
olup bol dip sürgünü verir. Üzerine aşılı olan çeşitlerde meyve
küçük olur.

Tüm meyvelerde olduğu gibi şeftalide de kendi tohum anacının üzerine aşılama
yapıldığı zaman;

 En iyi anaç kalem uyuşumu,

 Mükemmel ağaç ve meyve gelişimi elde edilebilmekte,

 Standart özelliklerini gösterme noktasında en iyi sonuç alınır. Genel bir kural
olarak mecburiyet olmadığı sürece yetiştiricilikte o türe ait klon ya da çöğür
anacı dışında başka bir anaç kullanılmamalıdır.

1.2. Bodur Şeftali Yetiştiriciliği

Bodur meyve yetiştiriciliği, birim alandan elde edilecek verimin artırılması için birim
alana daha fazla ağaç dikilmesini amaçlar. Bodur anaçlar sadece birim alandan elde edilecek
verimi artırmakla kalmaz aynı zamanda verime yatma yılını öne alır, kaliteyi artırır ve bütün
kültürel uygulamaları kolaylaştırır. Maliyeti düşürerek meyve yetiştiriciliğini modernleştirir.
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Şeftali ağaçlarının genel özelliği fazla boy yapmamalarıdır. Bu yüzden de bodur şeftali
yetiştiriciliği fazla uygulanmaz.

Bodur şeftali yetiştiriciliğinde klon anaçlarının kullanımı son yıllarda giderek
artmıştır. GF 677, GF 657 gibi şeftali x badem melezi klon anaçları özellikle kireçli
topraklarda önerilir. Kuvvetli gelişen bu anaçlar şeftali dışında erik ve badem anacı olarak da
kullanılmaktadır.

Citation, şeftali x erik melezidir ve orta kuvvette gelişir. Ağır topraklara iyi uyum
gösterir. Erken meyveye yatar.

1.3. Bahçe Tesisi

Şeftali bahçe tesisi kuruluş amacına göre aile bahçeleri ve ticari bahçeler olmak üzere
iki çeşittir.

Aile bahçeleri daha çok aile bireylerinin çalışmaları esasına dayanır. Aile ihtiyacını
karşılamakla birlikte aynı zamanda piyasaya da arz söz konusudur.

Ticari bahçeler ise tamamen kâr içindir. Kuruluşundan meyvelerin satışına kadar olan
bütün safhalar teknik ve ekonomik yönlerden etüt edilip uygunsa kurulmalıdır.

Şeftali tüm gelişimini kısa sürede tamamlayarak erken meyveye yatan bir bitkidir.
Bahçe tesisinde toprağının iyi işlenip hazırlanması gerekir. Şeftali bahçelerinin dikimden
önce derin ve yüzeysel sürülerek hazırlanmaları gerekir. Toprak kirizma veya çukur usulü
işlenerek hazırlanır.

Krizma, toprağın krizma pullukları ile 90–110 cm derinliğinde işlenmesidir. Krizma
sayesinde toprağın suyu emme ve muhafaza gücü artar. Toprak iyice havalanarak
mikroorganizmaların çalışması çoğalır. Genç fidanların daha kolay kök yapmasına olanak
sağlar.

Çukur yönteminde ise genç fidanların köklerini kırmadan kolaylıkla dikilebilecekleri
çukurlar açmak yeterlidir. Çukurları derin ve geniş açmaya gerek yoktur. Açılacak bu
çukurların 80–90 cm derinliğinde ve 1–1.20 m genişliğinde olması yeterlidir. Son sürümle
beraber dekara 1–2 ton yanmış çiftlik gübresi verilmesi uygundur.
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Fotoğraf 1.16: Şeftali bahçesi

Şeftali bahçeleri genel olarak 1 yaşlı fidanlarla kurulur. Genel olarak fidanlar
yapraklarını döküp yenilerini çıkarıncaya kadar dikilebilir. Fidan dikim tercihen sonbaharda
yapılır. Çünkü sonbaharda erken dikilen fidanlar bahara kadar köklerini hazırlayarak
kuvvetli gelişme imkânı bulur. Ancak kışı soğuk geçen yerlerde ilkbahar dikimi daha çok
tavsiye edilir. Aşılı fidanlarda aşı bölgesi, toprak yüzeyinden 5–10 cm yukarısında kalacak
şekilde ve durgun dönemde fidan dikimi yapılır.

Dikim derinliğinde en iyi ölçü fidanların, fidanlıktaki derinliğinden daha derine
dikilmemesidir. Pratikte aşı yerinin toprak yüzeyinde kalması ile derinlik ayarlanır.

Dikim aralığının belirlenmesinde; iklim, toprağın kuvveti, anaç, çeşidin büyüme gücü
gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Kuvvetli toprak ve iyi bakım şartlarında aralık daha geniş
tutulur. Genel olarak yurdumuzda şeftalilerde dikim aralığı 5x5 m’dir. Ancak belirtilen
faktörler dikkate alınarak bu aralığın belirlenmesi daha uygundur. Örneğin kuvvetli
topraklarla kuvvetli büyüyen çeşitlerde bu ara artırılmalı ve 7x7 m yapılmalıdır.

Bahçe tesis edilmeden önce bahçenin hangi amaçla kurulduğu, tesisten beklenen
hedefler çok iyi belirlenmelidir. Bunun için gerekli teknik ve ekonomik altyapı geniş çapta
düşünülerek sağlam bir zemin hazırlığı yapılmalıdır.

Fidanların kökleri sökülürken zedelenmemeli, koparılmamalıdır. Fidanların kökleri
hemen gözden geçirilerek kırılan, kurumuş ve yaralanan kısımlar yara üzerinden
kesilmelidir. Dikimden önce fidanlarda dikim budaması yapılmalıdır. Gövde yüksekliği
isteğe bağlı olup bodur olarak yetiştirilecek ağaçlarda ortalama 0.70 -0.80 cm yükseklik
uygundur.

Şeftali fidanlarının araziye dikiminde uygulanan dikim şekilleri şunlardır:

 Kare dikim: Fidanların sıra arası ve sıra üzeri mesafeleri aynıdır. Araziye
uygulanırken tarlanın en düz kenarından boydan boya ip çekilir. İpin üzerinde
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fidanlara sıra üzeri aralıklar ölçülerek çubukla işaretlenir. Birinci ipe paralel
olarak çekilen ikinci iple fidan yerleri tamamen belirlenerek fidanlar dikilir.

 Dikdörtgen dikim: Tamamen kare yöntemine benzer. Sıra arası ve sıra üzeri
mesafeleri eşit değildir. Fidanlar dikdörtgen köşelerinde bulunur.

 Üçgen dikim: En çok kullanılandır. Dekara, fidanlara zarar vermeden kare
yönteminden daha fazla bitki dikilir. Bu yöntemde fidanlar iki kenarı birbirine
eşit bir üçgenin üç köşesine dikilir. Sıra arası aralıklar ve sıra üzeri aralıklar eşit
değildir. Sıra arası mesafeler daha az iken sıra üzeri mesafe daha çoktur.

 Altıgen dikim: Bir nevi üçgen şeklinde dikimdir. Sadece üçgenlerin kenarları
birbirine eşit değildir. Pratikte pek kullanılmaz.

Şekil 1.1: A; Kare dikim B; Dikdörtgen dikim C; Üçgen dikim D; Altıgen dikim

Fidanların dikimleri mutlaka toprağın tavlı olduğu zaman yapılmalıdır. Tavlı, gübreli
toprak çukurun ortasına kümbet şeklinde yığılır. Kökler bu kümbetin üzerine oturtulur. Fidan
bir kişinin yardımı ile tutularak ince toprakların köklerinin arasına girmesi sağlanır. Daha
sonra toprak köklerin üzerine yığılır. Köklerin üzerine bir karış toprak attıktan sonra ayakla
yavaş yavaş bastırılarak sıkıştırılır. Bu sırada çukur ağzına kadar doldurulur. Toprağın
oturması ve fidanların kış rüzgârında yatmaması için doldurma işlemine aşı noktasına kadar
devam edilir. İlkbaharda çukurun üzerindeki fazla toprak kenara çekilir. Aşı yeri toprağın
üzerinden 2–3 parmak kalana kadar düzeltilir ve herek vurulur.

Hereklerin fidana zarar vermeyecek şekilde budakların temizlenmesi gerekir. Tek
herek vurulan yerlerde hereğin hâkim rüzgârların estiği yöne konulmasına dikkat edilir. Aksi
hâlde rüzgârla sallanan fidan hereğe sürterek yaralanır. Dikimi yapılan fidanlara can suyu
verilir ve artık normal bakım işlemlerine geçilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Uygun şeftali fidanını seçiniz.
 Bölge şartlarına dayanıklı uygun şeftali

fidanı seçiniz.

 Uygun yer seçimi yapınız.
 İklime ve toprağın özelliklerine dikkat

ediniz.

 Toprağı işleyiniz.
 Toprağı havalandırınız.

 Toprağa gübre veriniz.

 Dikime hazır hâle getiriniz.
 Kış mevsiminin şartlarına bağlı olarak

fidan dikim zamanını belirleyiniz.

 Fidanların dikimini yapınız.

 Dikim sırasında fidana zarar vermemeye
dikkat ediniz.

 Fidan dikim aralıklarına dikkat ediniz.

 Fidan dikimini yaparken aşı yerinin
toprak üzerinde olmasına dikkat ediniz.

 Fidana can suyu vermeyi kesinlikle
unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda şeftali
fidanlarının dikim uygulamasını yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere
göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Uygun şeftali fidanını seçtiniz mi?

2. Toprak ve yön özelliklerine dikkat ettiniz mi?

3. Toprağı işlediniz mi?

4. Gübre verdiniz mi?

5. Dikim aralıklarını belirlediniz mi?

6. Fidanlara uygun çukurları açtınız mı?

7. Fidanları dikkatlice diktiniz mi?

8. Can suyu verdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Hayır, cevaplarınız için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar evet ise ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. Şeftalinin Latince ismi………………………………… dır.

2. Şeftalide yaprak …………………şeklindedir.

3. Kurutmalık çeşitler genel olarak ………………, ………………….. ve posalıdır.

4. Kış sıcaklığının -18 0C -20 0C’ye düştüğü zaman …………….. ve ………………
donar.

5. Şeftali süzek …………………….., …………………., ……………….., derin ve
çabuk ısınan alüvyal toprakları sever.

6. En uygun ve yaygın olarak kullanılan çoğaltma yöntemi, ………………………
aşısıdır.

7. Kültür formlarının tohumlarından elde edilen anaçlara ……………….., yabani
formların tohumlarından elde edilen anaçlara da ………………….anaçları denir.

8. Kireçli topraklarda şeftaliye anaç olarak ………………………….kullanılır.

9. Genel itibarla dikim aralığı ……………. m’dir.

10. Şeftali bahçeleri genel olarak, ………………………….kurulur.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Zamanında ve tekniğine uygun olarak kültürel bakım işlemlerini yapabileceksiniz.

 Şeftalilerde budamanın önemini araştırınız.

 Şeftalilerin ticari değerini en çok düşüren hastalığı nedenleriyle birlikte
araştırınız.

 Fazla sulamanın şeftali üzerine olumsuz etkileri var mıdır? Araştırınız.

2. KÜLTÜREL İŞLEMLER

2.1. Sulama

Sert çekirdekli meyveler arasında en fazla suya ihtiyaç duyan meyvedir. Meyvelerde
çekirdek teşekkülünden sonra suya ihtiyaç başlar. Su ihtiyacı iklim ve toprak özelliklerine
göre farklılık gösterir.

Marmara Bölgesi’nde yağışlar bittikten sonra sulama başlar ve 8–12 günlük aralarla
ekim ayına kadar devam eder. Meyve hasadından önceki sulamalar meyvelerin irileşmesini,
renklerinin parlaklaşmasını sağlar.

Şeftali bahçelerinde mayıs ayından başlayarak yağışa, sıcaklığa ve su durumuna göre
sulama yapılmalıdır. Hasattan 10–15 gün önce, hasat sonuna kadar sulamaya ara
verilmelidir. Ağustos - eylül aylarında sulamaya devam edilir. Aksi hâlde ağaçlar yeterli
ölçüde besin depo etmeden ve çiçek tomurcukları normal gelişimini tamamlamadan kışa
gireceğinden kış soğuklarından zarar görür.

Meyvelerin olgunluk tarihinden 3–4 hafta evvel yapılan sulamalar, en güzel sonucu
verir. Meyvelerin büyüklük, lezzet ve renkleri mükemmel olur. Toprağın işlenen kısmından
aşağı doğru 10 cm’lik kısmı kuruduğunda, sulama zamanı gelmiş demektir. Sulamanın bir
defada bolca suyla yapılması en uygun sulama şeklidir. Günün sabah ve akşam saatlerinde
sulama yapılması, hem ağacın faydalanması hem de su ekonomisinin sağlanması yönünden
önemlidir. Ayrıca taban suyu seviyesi kesinlikle yüksek olmamalıdır. Bu derinliğin en az 2
m veya daha fazla olması istenir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2. İlaçlama

Şeftalide görülen hastalıklar şunlardır:

 Kök çürüklüğü: Köklerde beyaz çürüklük yapan ve ağaçların ölümüne sebep
olan bir hastalıktır. Hastalık yeni başlamışsa hasta kökler kazınır yerlerine %
5'lik bordo bulamacı, % 2'lik göztaşı, % 5'lik karaboya veya % 0.5’lik Ceresan
yaştan biri fırça ile sürülerek aşı macunu ile kaplanır. Hastalık ilerlemişse ince
köklere kadar sökülüp kendi çukurunda yakılır ve metre kareye 3 kg sönmemiş
kireç dökülür ve kapanır.

 Kök kanseri: Kök, kök boğazı ve dallarda urlar meydana gelir. Ağaçların
verimden düşmesine ve erken ölümlerine neden olur. Kültürel tedbir olarak;

 Köklerinde ur görülen fidanlar yok edilmeli,

 Urların kesilmesinde kullanılan bıçaklar sık sık ispirto alevinden
geçirilmeli,

 Toprak işlenirken ağaçların kök ve kök boğazları yaralanmamalıdır.

Kök ve kök boğazlarında görülen urlar yaz aylarında kesilmeli ve yara yerlerine
hazırlanan % 5’lik bordo bulamacı fırça ile sürülmeli, ilaç kuruyunca yara yerleri nebati
katran ile örtülmelidir.

Fotoğraf 2.1: Gövde ve dallarda kök kanseri

 Sarılık (kloroz): Kloroz belirtileri genç yapraklarda hafif sarılıkla başlar.
Yaprak damarları genellikle yeşildir. Ancak sarılık artınca damarlar da sararır.
Toprak ve hava koşullarına bağlı olarak genç yapraklarda başlayan belirtiler
yaşlı yapraklarda hızla yayılır. Hastalık ilerledikçe yaprakların kenarlarında
kırmızımtırak ve kahverengi kurumalar görülür. Hızla sararan ve nekroz olan
yapraklar zamanla dökülür. Kloroza yakalanmış ağaçlar hemen kurumaz ancak
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sarılık ve yaprak dökümü sonucunda bitkinin fizyolojik dengesi bozulur.
Gelişme yavaşlar, meyve verimi düşer ve önlem alınmazsa kuruma görülür.

 Mumya hastalığı: Hastalık bitkinin çiçek, çiçek sapı, meyve ve sürgünlerinde
belirti gösterir. Hastalığa yakalanmış çiçeklerin petal yaprakları, dişicik borusu
ve erkek organları kahverengileşerek renk değişimi tüm çiçeğe yayılır. Hasta
çiçekler dal üzerinde kurur ve mumyalaşır.

Meyve enfeksiyonları genellikle meyve olgunlaşmasına yakın dönemde
meydana gelir. İlk belirti meyve kabuğunda oluşan kahverengi bir veya birkaç
lekedir. Lekelerin etraflarında açık kahverengi bir halka oluşur. Çürüklük
meyve etinin içine doğru gelişir ancak leke çukurlaşmaz. Bu lekeler üzerinde 1-
3 gün sonra konidium yastıkları oluşur. Meyve üzerindeki misel kütlesi zamanla
meyveyi buruşturur ve tamamen kurutur. Kuruyan meyveler mumyalaşır ve
dalda asılı kalır.

Fotoğraf 2.2: Mumya hastalığı

Çiçek sapından enfekte olan sürgünler esmerleşir, ince sürgünler tamamen
kurur. Kalın dallarda ise kanser yaraları oluşur. Kanser yaralarının altındaki
parankima dokusu erir ve kahverengiye döner. Kuruyan kısımlardaki tomurcuk,
çiçek, meyve ve yapraklar da ölür ve dala asılı hâlde kalır. Yağmurlu ve nemli
havalarda yara etrafında zamklanma görülür.

 Şeftali kara lekesi: Şeftali kara lekesi, yağışlı ve rutubetli bölgelerde daha çok
görülür. Hastalık, meyvelerin düzensiz olgunlaşmasına, şekillerinin
bozulmasına ve meyve etinde yarılmalara neden olur. Haziran ayından itibaren
görülmeye başlayan ilk lekeler daha çok meyvelerde ve özelikle meyvenin sap
bölgesinde oluşur. Zeytin yeşili renginde olan bu lekelerin daha sonra çapları
büyür ve sayısı artar. Lekeler, bazen birbiriyle birleşerek meyvenin yarıdan
fazlasını kaplar. Lekeler yüzeyseldir, meyve etinde görülmez. Genç devrede
hastalığa yakalanan meyveler iyi gelişemez. Sürgünlerdeki lekeler, sürgün
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boyunca gayri muntazam ve oval olarak görünür. Hafif kabarık olan bu lekeler
yüzeysel olup sürgüne bir zararı yoktur.

Fotoğraf 2.3: Meyve üzerinde kara leke

Budama sırasında, hastalık görülen sürgünler kesilmelidir. Çiçek taç yaprakları
döküldükten bir ay sonra kimyasal mücadele olarak 1. ilaçlama yapılmalıdır.
Birinci ilaçlamadan sonra ilaçların etki süresi dikkate alınarak temmuz ayının
ikinci haftasına kadar ilaçlamaya devam edilmelidir. Ağaçların meyve, yaprak
ve sürgünleri iyi ilaçlanmalı ve özellikle meyvelerin ilaçla iyice kaplanmasına
dikkat edilmelidir.

 Şeftali küllemesi: Şeftali küllemesi ağaçların yaprak, sürgün ve meyvelerinde
zarar yapar. İlkbaharda, genç sürgün üzerindeki yapraklarda önce hafif bir
kabarıklık sonra yağımsı bir görünüş ve renk açılması meydana gelir. Yaprağın
alt kısmı beyaz, unumsu bir görünümdedir. Yaprağın eni daralarak içe doğru
kıvrılır. Bu yapraklar zamanla kavrularak hafif kırmızı renk alır ve dökülür.
Enfeksiyona uğrayan sürgünler, bulaşma yerinden bükülür ve gelişme yavaşlar.
Hastalıklı sürgünlerin uçları kütleşir ve göz oluşumu engellenir. Çok şiddetli
enfeksiyonlarda ise sürgünler uç kısımlarından kurur. Sonbahara doğru bunların
üzerinde, beyaz-gri misel örtüleri görülür.

Hastalık, oluşacak meyve sayısı ve kalitesini etkiler. Eğer hastalık döllenme
sırasında meydana gelirse meyveler gelişemeden dökülür. Çağla
büyüklüğündeki meyvelerde hastalığa yakalanır ve meyvelerin üzerinde beyaz
lekeler oluşur. Hastalıklı meyveler iyi gelişemez ve çatlamalar görülür. Yaprak
ve sürgün üzerinde meydana gelen enfeksiyonlar, gelecek yılın verimi üzerinde
etkili olur.
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Fotoğraf 2.4: Meyve ve dal üzerinde külleme

Kültürel mücadele önlemi olarak budama sırasındaki hastalıklı sürgünler, filizler
ve obur dallar, hastalıklı kısmın 20 cm altından kesilerek bahçeden
uzaklaştırılmalı ve yakılmalıdır. Ağaçlar hava alacak şekilde budama
yapılmalıdır. Bahçe kurarken sık dikim yapılmamalı ve hastalığa dayanıklı
çeşitler tercih edilmelidir.
Kimyasal mücadelede ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı % 3'ü buluyorsa
belirtiler görülmeden önce ilk ilaçlama yapılmalıdır. Diğer ilaçlamalar, bitkinin
gelişmesine ve ilacın etki süresine göre 8–12 gün arayla yapılır. İlaçlamalara
hastalığı baskı altına alıncaya kadar devam edilir. Bitkinin tüm yaprak ve
sürgünleri ilaçlanmalıdır.

 Yaprak delen: Hastalık ağacın tomurcuk, yaprak, sürgün ve bazen de
meyvelerinde görülür. Yapraklarda ilk lekeler l mm çapta, yuvarlak, kırmızımsı
sarı renktedir. Giderek koyu kahverengileşen lekelerin kuruyarak düşmesiyle
yaprak, bu hastalık için tipik olan delinmiş gibi bir görünüm kazanır. Hastalıklı
tomurcuklar ilkbaharda parlak, zamklı ve kolayca yerlerinden kopmalarıyla
sağlamlardan ayrılır. Hastalıkla bulaşık tomurcukların dibinde önce lezyonlar,
sonra zamanla büyüyen kanser yaraları oluşur. Sürgündeki bu yuvarlak
kahverengi kanser yaraları zamanla genişler ve zamk salgısı görülür. Hastalıklı
yapraktaki delinme ve dökülme ağaçların zayıflamasına neden olur. Ayrıca
tomurcuklarda oluşturduğu zarar ve sürgünlerde neden olduğu kurumalar ile
şeftali ağaçlarında önemli kayıplara yol açar.
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Fotoğraf 2.5: Meyve üzerinde yaprak delen

Kültürel önlem olarak hastalıklı tomurcuk ve kanser yarası bulunan dal ve sürgünler
budanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Sulama, gübreleme, toprak işleme ve budama iyi bir
havalanma ile ve ağacın kuvvetli gelişmesini sağlayacak şekilde uygulanmalıdır.

 1. İlaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra yapılmalıdır.

 2. İlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce yapılmalıdır.

 Yaprak kıvırcığı: Yaprak, sürgün ve meyvelerde zarar yapar. Hastalanan
yapraklar sarı ve beyaz bir renge döner. Yapraklar kıvrılır ve spiral bir şekil alır.
Erken enfeksiyon alan yapraklar büyüyemez ve dal üzerinde kurur. Geç
enfeksiyonlarda ise yaprağın sadece bir bölümü hastalanır. Hasta yapraklar,
normal yapraklardan daha kalındır. Hastalıklı genç sürgünler kalınlaşır ve
gelişmeleri çok yavaşlar. Sürgünler üzerinde, kırmızı renkte ve kalın
kabarıklıklar meydana gelir.

Fotoğraf 2.6: Dal ve meyve üzerinde yaprak delen
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Enfeksiyon, gözlerin patlaması sırasında meydana gelirse sürgün gelişemez, boğum
araları kısalır. Meyve üzerindeki belirtiler, genellikle meyvenin bir kısmında sarı-kırmızı
renkte, gelişigüzel şişkinlikler şeklinde kendini gösterir. Bunlar zamanla koyulaşır. Meyve
tümörlü bir görünüm alır. Bazen meyveler, çekirdek evine kadar yarılabilir.

Yaprak kıvırcıklığı hastalığını azaltacak veya kontrol altına alabilecek etkili kültürel
tedbirler bulunmamaktadır. Yaprak kıvırcıklığı hastalığına karşı tomurcuklar kabarmaya
başladığı zaman bir defa ilaçlama yapılmalıdır. Ancak çok çeşit ile kurulmuş olan
bahçelerde, farklı çeşitlerin gözlerinin farklı zamanlarda uyanacağı dikkate alınmalıdır.
Bahçede başka hastalıklar da varsa bunların mücadele zamanı yaprak kıvırcıklığı ile aynı
dönemde ise bu hastalıkların hepsini kontrol edecek fungusitler kullanılmalıdır.
İlaçlamalarda basınçlı pülverizatörlerden biri kullanılmalı ve tomurcuklar iyice
ilaçlanmalıdır.

Şeftalide görülen zararlılar şunlardır:

 Kırmızı örümcek: Yaprakların altına ya da üstünde yerleşerek önce lokal
olarak yaprak rengini bozar. Daha sonra tüm yaprağa, ağacın diğer yaprakları
ile sürgünlerine yayılır. Meyveler yeterince beslenemez ve yaprak dökümleri
olur.

 Koşniller: Ağacın gövde ve dalları üzerinde, bazı türler ise meyve ve yapraklar
üzerinde beslenip yaşar. Meyvelerde kırmızı lekeler oluşturur. Uygun
koşullarda hızlı çoğalıp ağacı kısmen veya tamamen kurutabilir.

 Doğu meyve güvesi: Larvanın girmiş olduğu genç şeftali sürgünü solar, devrilir
ve uçtan 5–6 cm kurur. Güvenin yoğun olduğu bahçelerde bütün sürgünlerin
uçları kurur ve meyvelerin içinde galeriler açar. Mayıs-haziran aylarında
kuruyan sürgünler toplanıp yakılmalıdır. Orta erkenci ve geç çeşitlerde kuruyan
sürgünler görüldüğünden 15 gün sonra 2–3 ilaçlama yapılmalıdır.

 Dut kabuklu biti: Şeftali ağacı dallarının daha sonra da ağacın tümünün
kurumasına yol açar. Meyvelerde kırmızı lekeler oluşturur. Ağaçlar üzerinde
bulunan dut koşnilleri, kışın süpürülerek ağaçlardan temizlenmelidir.

 Erik koşnili: Ağaç üzerinde daha çok guruplar hâlinde bulunduğundan,
bulundukları dallar hızla zayıflar, yapraklar solar, dökülür ve giderek dallar
kurur. Yoğun görülürse ilkbaharda kış mücadelesi uygulanmalıdır.

 Şeftali yeşil afidi: Çiçeklerin açılmasını engeller, erken kuruma ve
dökülmelerine sebep olur. Yapraklar önce uzunlamasına ikiye katlanır, sonra
değişik şekillerde kıvrılır ve meyveler bozuk şekil alır.
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2.3. Gübreleme

Şeftali ağaçları çabuk gelişen ve çok verimli ağaçlardır. Çabuk gelişme ve yüksek
verim için iyi bir beslenme gerekir. Aksi hâlde ağaçlarda gelişme yavaşlar ve zamanla durur.
Bu durumlarda çiftlik gübresi ve yeşil gübrelerle birlikte ticari gübreler de kullanılmalıdır.
Gübreleme oranı; ağacın yaşı, verim durumu, topraktaki besin maddeleri miktarı ve ekolojik
faktörlerle yakından ilgilidir. Bu nedenle yapılacak yaprak ve toprak analizleri doğrultusunda
kimyasal gübreleme yapılmalıdır. Bu şekilde en ekonomik ve en uygun gübreleme yapılmış
olacaktır. Gübrelemenin ağaçtaki ve üründeki başarısı, aynı zamanda budama ve meyve
seyreltmesinin iyi olmasına bağlıdır.

Genel olarak 2–3 yılda bir dekara 1–2 ton yanmış çiftlik gübresi uygulaması idealdir.
Verilemediği zamanlarda da uygun bir yeşil gübre bitkisi ekilerek toprağa karıştırılabilir.

Şeftalilerde azot, fosfor, potasyum ve demir noksanlıklarının belirtileri şöyledir:

 Azot noksanlığı: Yaprak damar ve damar aralarında sararmalar olur. Gelişme
durur ve meyveler küçük kalır.

Fotoğraf 2.7: Yaprakta azot noksanlığı

 Fosfor noksanlığı: Tespiti güçtür. Yıllık sürgünlerin dip yapraklarında renk
koyulaşması ve bronz renk alması şeklinde kendini gösterir.

 Potas noksanlığı: Yıllık sürgünlerin orta kısımlarındaki yaprakların
damarlarında kırışıklıklar meydana gelir. Bu yapraklar yırtılarak uzun süre
dallarda kalır.

 Demir noksanlığı: İlkbaharda yıllık sürgün uçlarındaki yapraklarda sararmalar
meydana gelir. Yaprak damarları yeşil renkte olup kloroz denilen sararmalar
oluşur. Bunun için demir içerikli bitki besin maddeleri ile gübrelenmelidir.
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Şeftali bahçelerinde ürün yolu ile topraktan alınan besin maddelerinin tekrar toprağa
verilmesi gerekir. Verilecek gübre miktarının yaprak ve toprak analizleri ile belirlenerek
uygulanması en doğru yoldur.

Şeftali bahçeleri kurulurken temel gübreleme yapılır. Temel gübreleme, ahır gübresi
veya yeşil gübreye ilaveten ticari gübrelerinin verilmesi ile olur. Üç yılda bir dekara 1,5-2,5
ton ahır gübresi veya ekonomik olmadığı hâllerde her yıl yeşil gübre verilerek toprağın
organik madde içeriği artırılmalıdır. Suni gübreler her yıl ağaç başına ağacın yaşı kadar 100
g hesabı ile (örneğin: 5 yaşındaki ağaca 500 g) verilmesi faydalı olur.

Fosforlu gübreler sonbaharda ağacın gövdeden itibaren 1-1,5 m dışına açılacak bir ark
içerisine bant şeklinde verilir. Azotlu gübreler ilkbaharda mart ayı başında 1/2 si, mayıs ayı
başında da 1/2 olmak üzere serpme şeklinde verilir.

Dekara 20 kg potasyum sülfat, 2.5 kg TSP veya DAP sonbaharda ağaçların yaprağını
döktüğü dönemdeki derin toprak işlemesi esnasında verilmelidir. Dekara 30 kg amonyum
sülfatın (% 21'lik) yarısı erken ilkbaharda ağaçlar uyanmadan, diğer yarısı ise bundan bir ay
sonra toprak işlenirken verilmelidir.

2.4. Budama ve Destekleme Sistemi

Şeftali ağaçları diğer meyve ağaçlarına göre daha fazla budama ister. Bunun nedeni
meyvelerin 1 yıllık dallarda teşekkül etmesidir. Her yıl düzenli ürün alınabilmesi için yeterli
miktarda yıllık sürgün olmalıdır. Yetiştiricilik yönünden çok hassas olup iyi bir budama,
gübreleme ve sulama ile uzun ömürlü olabilir.

Tüm meyvelerde olduğu gibi şeftalide de ağaçta uygun bir tacın oluşturulması ve
ileriki yıllarda bu şeklin korunması çok önemlidir. Bu nedenle meyve ağaçlarına şekil
vermeden önce yetiştirilmek istenen meyve tür ve çeşidinin bazı fizyolojik özellikleri,
yetiştirileceği ekolojik şartlar ve ekonomik ölçütleri de bilinmek zorundadır.

Fotoğraf 2.8: Şeftalide budama
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Şeftali ağaçlarında iki tip budama uygulanır:

 Şekil budaması: Yeni dikilen fidanlara uygulanır. Şeftali ağaçlarına goble veya
değişik doruk dallı şekil verilir. Kurak bölgelerde ortası kapalı uygun olan
doruk dallı şekil verilir.

Meyve fidanlarına şekil verirken beslenme fizyolojisi ile buna bağlı olarak tür
ve çeşitlerin özel budama istekleri, özel dallanma şekilleri, budamaya karşı dal
ve dalcıkların vereceği tepki gibi bilgiler ve çevresel ekolojik şartların iyi
bilinmesi gereklidir.

Kurak bölgelerde meyve ağaçlarının iç kısımlarını nemli ve güneşin zararlı
etkilerinden korumaya uygun (doruk dallı şekil gibi) kapalı şekillerin verilmesi
gerekir. Aynı zamanda böyle yerlerde, topraktaki suyun kısa zamanda
buharlaşmasını önlemek amacıyla tacın, toprağa yakın yani gövdelerin bodur
olması gerekir.

Nemli bölgelerde ise bu durumun tersidir. Yani fidanları iç kısımlarında fazla
nemli tutmayacak şekilde açık (goble gibi) ve aşırı toprak neminden
zararlanmayacak şekilde de yüksek gövdeli olarak şekillendirilmelidir.

Belirtilen bu ölçütler göz önüne alınarak goble, doruk dallı, değişik doruk dallı
(Modified Leader) şekillerinden en uygun olanı tatbik edilmelidir. Her üç sistem
içinde şekil budamasına fidanlar bahçeye dikildikten sonra başlanır.

 Goble şekli: Meyve yetiştiriciliğinde uzun yıllardır kullanılan bir terbiye
sistemidir. Özellikle gelişme karakterinin uygun olması sebebiyle
şeftalide rahatlıkla uygulanabilmektedir. Goble sistemi ise bol yağış alan
nemli bölgeler için önerilmektedir. Goble şeklinin yıllara göre
uygulanması şöyledir:

o 1. yıl (dikim yılı): İstenilen ve önceden planlanmış olan dikim
aralıklarına göre dikilen fidanların tepeleri 45-50 cm’den kesilir.
Tepe kesiminin yapıldığı yükseklik ana dalların çıkış noktasını
belirler. Çok yüksek yapılan tepe kesimleri hasat, budama ve
seyreltme işlemlerini güçleştirir. Tepe kesim noktasının altındaki
sürgünler, üzerinde 1–2 göz kalacak şekilde budanır.

Daha sonra sürgünler gelişmeye başlar. Tam verime yattığı zaman
ağır meyve yükünü taşıyacak olan dalların şekillendirilmesine ilk
yıllarda dikkat edilmelidir. Fidanların sağlıklı büyümesi için
budama ve terbiye işlemleri yanında diğer kültürel işlemlerin de
yapılması gerekir.
Gelişme periyodu içerisinde sürgün uzunlukları 15–20 cm
olduğunda şekillendirmeye başlanır. Fidanlar üzerinde merkezden
eşit açılarla dağılmış, birbirini gölgelemeyen 3–5 adet ana dal
seçilir. Seçilen dalların aynı noktadan çıkmamasına özen
gösterilmelidir. Bunun dışındaki dallar ya dipten çıkarılır ya da
eğilip bükülerek gelişmeden alıkoyulur.
Tür ve çeşide göre değişmekle birlikte genel olarak şeftali ve
nektarinler yayvan büyüme eğilimindedir. Dallarda yapılan açı
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genişletmeler ana dalların gövde ile bağlantısını kuvvetlendirir.
Dalların gelişmesini zayıflatır, dallar üzerinde meyve gözlerinin
oluşumunu hızlandırır ve iç kısımlara güneş ışığının nüfuzunu
arttırır.

o 2. yıl: Bölgenin iklim durumuna göre sert kış soğukları geçtikten
sonra budama yapılır. Fakat meyve tür ve çeşidine göre budama
istekleri farklı olur. Şeftali ve nektarin ağaçlarının çatısını
oluşturacak ana dallar, istenen yükseklikte yardımcı dalları
meydana getirmesi için tepeden budanırlar. Bu budamalar yaklaşık
olarak çatal yerinden 50-90 cm yukarıdan yapılır.

Takip eden gelişme döneminde ana dallar üzerindeki kesim
noktalarının altından yeni sürgünler sürmeye devam eder. Ana
dallar üzerinde bu yeni sürgünlerden yardımcı dallar seçilir.
Yardımcı dallar, ağacın gelişme durumuna göre her ana dal
üzerinde 1-2 adet seçilmeli ve hepsi aynı yöne bakmalıdır. Dik
gelişen dalların açılarının genişletilmesine devam edilir.

o 3. yıl: Durgun dönemde ağaçların şekillendirilmesine devam edilir.
Bir önceki dönemde seçilmiş olan yan dallar ile birlikte ana
dalların tepeleri budanır. Kış budaması esnasında çok dik gelişen
çeşitlerde iç kısımları açmak amacıyla ana dallarda çelme
yapılabilir.

Fotoğraf 2.9: Şeftalide goble şekli

o Daha sonraki yıllar: 4 yıllık büyüme ve budamadan sonra ağacın
çatal noktasından çıkan 3–4 ana dal ile toprak seviyesinden 100–
130 cm yukarıda 5–8 adet yardımcı dalı bulunur. Ağacın merkezi
güneş ışığının girmesi için açık tutulmalıdır.

Ağaç üzerindeki tüm meyve dalları her yıl kış budamasıyla
seyreltilmelidir. Geçen yıl teşekkül etmiş ve o yıl meyve verecek
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olan dallar 2-8 göz üzerinden budanmalıdır. Ayrıca odun dalları da
ertesi yılın meyve verecek olan dallarını oluşturmak için 2 göz
üzerinden kesilmelidir.

 Değişik doruk dallı şekil (Modified Leader): Bu budama şekli, gövde
üzerinde düzgün aralıklarla sarmal (spiral) olarak dağılmış 4-5 dalın
oluşturduğu bir şekildir. Kuvvetli ve dipten itibaren sürgün yapan şeftali
için uygun bir budama şekildir.

o Birinci yıl: İlkbaharda, gelişme periyodundan önce fidanlar 110–
120 cm üzerinden kesilir. Eğer fidanın boyu verilen uzunluk
civarında ise fidan kesilmeden bırakılır. İlkbaharda fidanlarda
gözler sürmeye, yeni sürgünler oluşturmaya başlar. Yaz gelişme
periyodunda fidan üzerinde beş ana dal seçilir. Bu amaçla yerden
itibaren 40 cm yüksekliğinde ve hâkim rüzgar yönünde bulunan
dal, birinci ana dal olmak üzere birbirinden 10–20 cm aralıklarla 4
ana dal daha seçilir. Geriye kalan dallar, eğilir ya da bükülür. Bu
işlemler tamamlandıktan sonra ana dallar kesilir. Bu dallar 40
cm’den daha kısa iseler bunlara dokunulmaz ve olduğu gibi
bırakılır. Diğer yandan ana dalların uç kısımlarında meyve gözü
veya sık gözlü, beyaz tüylü yaz sürgünleri oluşmuş ise öncelikle
bunların kesilmeleri gerekir. Aksi takdirde bunlardan çok kısa,
zayıf ve ağacın gelişmesini bozan sürgünler oluşur. Bu işlemler
tamamlandıktan sonra ana dallar 40–60 cm uzunlukta kalacak
şekilde ve toprağa bakan gözler üzerinden kesilir. Böylece kış
budaması tamamlanmış olur.

o İkinci yıl: İkinci yıl, ilk yıl şekillendirilmiş fidanın her ana
dalından yeni dallar oluşur. Her ana daldan biri, ana dalın devamını
sağlayacak diğeri de yardımcı olacak şekilde iki dal seçilir. Diğer
dallar durumlarına göre ya kesilip atılır ya da eğilip bükülebilir.
Daha önce belirtildiği gibi dalların uçlarında oluşan yaz sürgünleri
kesilip atılır. Ana dalların uzunlukları 60 cm’den daha fazla ise
kısaltılır.

o Daha sonraki yıllar: Üçüncü yıldan itibaren her ana dal bir ağaç
gibi işlem görür. İlkbahar ve yaz gelişme periyotlarında ağaçlarda
gerekli bakım işlemleri yapılır. Bütün bunlardan sonraki her yıl ana
ve yardımcı dallar üzerinde oluşacak yeni dallardan birer tanesi ana
ve yardımcı dalların devamını, diğeri de bunların yardımcı dalını
oluşturmak üzere ikişer dal seçilir. Diğerleri ise eğilir bükülür ya
da kesilip atılır. Ana dallar 40–50, yardımcı dallar 20–30 cm
uzunluk kalacak şekilde kesilerek ağaçlarda 5 yardımcı dal
oluşuncaya kadar devam edilir. Her yıl yardımcı dalların yönlerinin
bir öncekinin aksi yönünde olmasına özen gösterilir. Böylece dallar
arasında simetri ve denge gerçekleştirilmiş, dalların birbirlerini
gölgelemesi önlenmiş olur.
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Şekil 2.1: Değişik doruk dal

(1-Şekil verilmek üzere tepesi kesilmiş bir yıllık fidan 2-Bir yıllık fidan 3-İlk şekil verilmiş fidan

4-İkinci yıl budaması yapılmış fidan)

 Mahsul budaması: Mahsule yatmış şeftali ağaçlarında uygulanır. Şeftalilerde
meyveler buket dalları ve yıllık sürgünler üzerinde meydana gelir. Bu nedenle
her yıl yeni sürgün teşekkülünün sağlanması için sert budama uygulanmalıdır.

İyi bir budama yapabilmek için dal çeşitlerinin ve üzerinde bulunan gözlerin
(çiçek gözü, odun gözü) durumu dikkate alınmalıdır. Budama sırasında çiçek ve
odun gözlerini karışık şekilde taşıyan dallar bırakılmalı, yalnız çiçek gözü
taşıyan dallar kesilmelidir.

Ana dallar üzerinde 20–25 cm ara ile çıkış yerleri ve yönleri farklı dallar
bırakılır. Bırakılan dalların uzunluğu 50–60 cm’den fazla ise 1/3 oranında
kesilir. Ana dalların uçları bir yan dal üzerinde kesilmeli, uç kısmında birbirine
yakın iki veya daha fazla dal bırakılmalıdır. Dikimden 3–4 hafta sonra sürgünler
gelişmeye başlar. Bu süre sonunda ana gövde üzerinde birbiri üstüne
gelmeyecek 4–5 çatı dalı seçilerek diğerleri çıkartılır. 120 cm’nin sonundaki
kuvvetli olan uç dal lider olarak bırakılır. Diğer yan dallar arasında 15 cm
uzaklık olmalıdır. 5 dal seçildiği zaman, en alttaki dalın toprak seviyesinden 40
cm yukarıda olması gerekir.

İkinci büyüme mevsiminin sonunda ağaç çok hafif budanır. Üçüncü büyüme
mevsiminde hafif budama yapılır. Çatı dallarından çıkan dallardan uygun olan
2–3 tanesi bırakılıp diğerleri çıkarılır. Bunların uçları dışa doğru hafif alınır.
Birbirine giren ve dikey gelişen dal ve dalcıklar çıkarılır. Eğer çatı iyi teşekkül
etmiş ise lider dalın gelişmesini engellemek için ağaç yana doğru açılır.

Dördüncü büyüme mevsiminde de çok az budama yapılır. Bu dönemde, çiçek
ve meyve oluşmasını engellemek için kuvvetli budamadan özellikle
kaçınılmalıdır. Gövdede bulunan kalabalık sürgünler seyreltilir. Verim çağına
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gelmiş şeftali ağaçlarının her yıl budanması önemlidir. Aksi hâlde ağaç yana ve
yukarı doğru çabuk ve kuvvetli gelişir.

2.5. Yardımcı Kültürel İşlemler

Şeftalilerde yardımcı kültürel işlemler olarak seyreltme ve destekleme (herekleme)
yapılır.

 Seyreltme:

Şeftali ağaçlarında genellikle meyve tutumu fazladır. Meyveler olgunluğa kadar
ağaçta kalırsa irileşmez. Fazla miktarda meyveler, dal kırılmalarına ve sürgünlerin yeteri
kadar pişkinleşmemesine neden olur. Bunun sonucunda kış aylarında don zararı ve gelecek
yıl meyve miktarında azalmalar görülür. Meyvelerin gerçek iriliğine ulaşabilmesi,
albenisinin artması ve ağaç dengesinin korunabilmesi için meyvelerde seyreltme
yapılmalıdır. Şeftali ağaçlarında elle ve kimyasal maddelerle olmak üzere 2 şekilde
seyreltme yapılır. Bunlar:

 Elle seyreltme:

En çok uygulanan yöntemdir. Meyve çekirdeği sertleşmeden
yapılmalıdır. Seyreltme 15-20 cm de bir meyve ve her meyveye 40-60
yaprak düşecek şekilde yapılmalıdır.

Elle seyreltme masraflı fakat daha kesin bir yoldur. Pratik olarak
seyreltme, erkenci çeşitlerde çekirdek sertleşmeye başladığı zaman, orta
ve geç çeşitlerde ise haziran dökümünden sonra yapılmalıdır. Küçük
meyveli çeşitlerde 8–12 cm, orta iri meyveli çeşitlerde 12–15 cm, iri
meyveli çeşitlerde 15–20 cm de bir meyve dal üzerinde kalacak şekilde
seyreltme yapılır.

Seyreltmenin meyve çekirdekleri sertleşmeden önce çağla döneminde
yapılması daha faydalıdır.

Fotoğraf 2.10: Elle seyreltmeye uygun çağla döneminde şeftaliler
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 Kimyasal seyreltme:

150 ppm'lik GA (gibberilik asit) meyvelere temmuz ağustos aylarında uygulanır.

Üretim alanının çok geniş olduğu ve işgücü giderlerinin yüksek olduğu yer ve
zamanlarda meyve seyreltmesi için başka kimyasal maddeler de kullanılır. Bu
kimyasallardan Sevin, DNOC, NAA ve Ethephon en çok uygulananlardır. Bu seyreltme
şeklinde seyreltme oranı şu faktörlere bağlıdır:

 Uygulama zamanı

 Püskürtme dozajı

 Ortam sıcaklığı

 Çiçek yoğunluğu

Araştırma kuruluşlarında yapılan denemelerde; Selinon Powders, 100 l suya 60–100 g
dozajında çiçeklerin % 80-85’i açtığında uygulanır. Bu kimyasal çiçeklerin stil tepesini
yakarak seyreltme yapar. İlaçlamadan sonra yağış ve sıcaklığın düşmesi ya da yükselmesi
yakıcı etkiyi arttırır.

2.6. Destekleme (Herekleme)

Ağaçlar büyüyüp yaşlandıkça dallar, yaprak ve meyvelerin olgunlaşması ile aşağı
doğru sarkar. Ürünün fazla olduğu özellikle olgunluğa doğru dalların kırılma tehlikesi daha
da artar. Bunu önlemek için dallara herek vererek kırılmalar önlenir.

Fotoğraf 2.11: Destekleme sistemi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları Öneriler

 Bakım yapacağınız şeftali ağacını tespit
ediniz.

 Bölgenize uygun şeftali çeşidini seçmeye
dikkat ediniz.

 Çeşit, iklim ve toprak yapısına göre
sulama yapınız.

 Toprak yapısına ve iklime göre sulamaya
dikkat ediniz.

 Fazla sulama yapmaktan kaçınınız.

 Gübreleme yapınız.  Koruma amaçlı ilaçlama yapınız.

 Hastalık ve zararlılara karşı dikkatli
olunuz.

 Hastalık belirtisi görüldüğünde hemen
mücadele ediniz.

 Görülen hastalık ve zararlılara karşı
mücadele ediniz.

 İlaçlamaları serin ve geç saatlerde
yapmaya dikkat ediniz.

 Zamanı geldiğinde seyreltme yapınız.

 Çağla döneminde seyreltme yapınız.

 Seyreltmeleri uygun mesafelere göre
yapınız.

 Elle seyreltme yapmaya özen gösteririniz.

 Mevsiminde budama yapınız.

 Budama zamanını iyi ayarlayınız.

 Mevsim koşullarına ve amaca uygun
budama yapınız.

 Goble sistemini uygulayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda şeftalilerde elle
seyreltme uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Seyreltmeye gelmiş şeftali ağacını tespit ettiniz mi?

2. Meyvelerin uygun büyüklükte olduğunu gördünüz mü?

3. Seyreltme aralıklarına dikkat ettiniz mi?

4. 15–20 cm’de bir seyreltme yapmaya dikkat ettiniz mi?

5. Yaprak sayısına dikkat ettiniz mi?

6. Çeşit özelliğine dikkat ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. Şeftalide su ihtiyacı ………………. ve ………………………. göre farklılık gösterir.

2. Şeftali kara lekesi, ………………. ve ……………….bölgelerinde daha çok görülür.

3. Yaprak kıvırcıklığı …………………………… sırasında meydana gelirse sürgün
gelişemez, boğum araları kısalır.

4. Temel gübreleme, …………………… veya yeşil gübreye ilaveten
………………………….. verilmesi ile olur.

5. Şeftali ağaçları diğer meyve ağaçlarına göre daha fazla budama ister. Bunun nedeni
meyvelerin …………………………………. teşekkül etmesidir.

6. Şekil budaması ………………………….. uygulanır.

7. Meyvelerin gerçek iriliğine ulaşabilmesi, albenisinin artması ve
…………………………………. için meyvelerde seyreltme yapılmalıdır.

8. Şeftali ağaçlarında …………… ve ……………………… olmak üzere 2 şekilde
seyreltme yapılır.

9. Elle seyreltme ……………………………………. yapılmalıdır.

10. Şeftalilerde yardımcı kültürel işlemler olarak ………………..ve
……………………….. yapılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Tekniğine uygun olarak meyvelerin hasadını yapabileceksiniz.

 Şeftalilerde hasat ölçütleri nelerdir? Araştırınız.

 Erken ve geç hasadın zararlarını araştırınız.

 Şeftalilerde depolama şartlarını araştırınız.

3. HASAT İŞLEMLERİ

3.1. Hasat Zamanı

Meyvelerin olgunlaşıp büyüklük ve lezzetlerini tam olarak aldıkları zaman
toplanmaları gerekir.

Fotoğraf 3.1: Meyve olgunluğuna gelmiş şeftali ağacı

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şeftali meyvelerinde olgunluk iki türlüdür. Bunlar:

 Ticari olgunluk: Bu dönemde meyveler büyüklük ve renklerini tam almıştır.
Henüz etleri yumuşamadığı için yola dayanıklı ve saklamak için en uygun
zamandır.

 Fizyolojik olgunluk (yeme olgunluğu): Meyvelerin tam olarak olgunlaştığı
zamandır. Bu devrede meyveler yumuşamış, suyunu tamamlamış ve en lezzetli
hâlini almıştır. Ağaçlardan meyveler kolaylıkla ve kendi kendine düşer.

Meyvelerin olgunluk dönemlerinde büyük bir gelişme görülür. Hasat zamanına giren
şeftalilerin et renkleri, esas renklerine göre bir takım değişiklikler gösterir. Renk değişmesi
beyaz etli şeftalilerde koyu yeşilden saman rengine kaçan krem beyaz ya da açık gri beje
kadar değişir.

Meyvenin üst kısmının kırmızılığı her zaman olgunluk belirtisi değildir. Çünkü bazı
çeşitlerde renk olgunluktan çok evvel meydana gelir. Birçok çeşidin koku ve lezzetinin
ortaya çıkması meyvenin tam olgunluk zamanında kendini gösterir.

Fotoğraf 3.2: Dalında şeftali

Bazı çeşitlerde etin rengi de hasat zamanını gösterir. Örneğin sarı etlilerde renk
açıklığı veya koyuluğu olgunluk derecesini belirler. Ancak olgunluk ilerledikçe meyve etinin
sertliği azalır ve et yumuşar. Bazı çeşitlerde sap ve sapın girdiği çukur kırmızı renk alır. Bu
da hasat zamanının göstergesi sayılır.

Çeşitlere göre hasat ölçütleri değiştiği için çeşidin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir.
Bu özellik ancak pratikle elde edilebilir.
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Tüysüz şeftalilerde genellikle olgunluk zamanı kırmızı meyvelerin üzerindeki sarı
noktaların belli olması ile ölçülür. Sarı noktaların artarak iyice belli olması ve sap çukurunun
etrafında kırmızılık görülmesi ile meyveler toplanır.

Şeftali kompostu yapılacak meyvelerin hasat zamanı da önemlidir. Meyvelerin koku
ve şekerinin tam oluştuğu ve etlerinin yumuşamaya başladığı devir en idealdir.

Pratikte olgunluk şu şekilde tespit edilir; şeftalinin dışından ortasına doğru bir şiş
sokulduğunda şeftali etinin dayanma gücü her tarafta aynıdır.

Şeli meyvelerinde olgunluk iki Şeftali meyvelerinde olgunluk iki türlüdür;deki
türlüdür

3.2. Hasadın Yapılması

Ağaç üzerindeki şeftalilerin hepsi bir anda olgunlaşmadığı için genel olarak 2–4
defada toplanması uygundur. Yaşlı ve az meyve yapan ağaçların meyveleri diğer ağaçlara
göre daha erken olur. Az meyve yapan ağaçlardan alınan şeftaliler daha sert, daha renkli ve
şekerlidir.

Mümkünse şeftalilerin günün erken veya geç saatlerinde toplanması daha iyidir.
Toplama sırasında meyveleri zedelenemeden ve kabuklarını yaralamadan toplamak gerekir.
Meyve, toplayıcı tarafından tamamen avuçlanarak ve hafifçe çevrilerek kopartılır. Meyveler
hiçbir zaman çekilmemeli ve olgunluğunu anlamak için üzerlerine basılmamalıdır.

Fotoğraf 3.3: Şeftali hasadı

Çekerek koparmada meyvenin sap tarafından yaralanma tehlikesi vardır. Yaralanan
meyveler dayanma kabiliyetini çok çabuk kaybeder ve hemen çürür.
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Dış pazara gönderilecek ya da soğuk hava depolarında saklanacak olan şeftaliler tam
olgunluklarından daha erken toplanmalıdır. Olgunluğundan birkaç gün önce toplanan
meyvelerin ezilmeden ve çürümeden gönderilme imkânları artar. Erken toplanan şeftalilerde
dayanıklılık olduğu hâlde tam olarak toplanmadıklarından lezzetleri daha azdır. İç pazarda
daha olgun meyveler arandığından şeftalilerin tam olgunluklarından 1-2 gün önce
toplanmaları uygundur.

Toplama sırasında üçayaklı merdivenler kullanılır. Ağaçlar çok büyük
olmadıklarından merdivenle toplamak daha uygundur. Çünkü ağaca çıkıldığında dallar
kırılacağından sakıncalıdır.

Fotoğraf 3.4: Hasatta kullanılan üç ayaklı merdiven

Şeftaliler toplanırken toplama sepetleri kullanılır. Toplama sepetleri 10 kilo civarında
şeftali alabilecek köşesiz, uzunluğu genişliğinden daha fazla ve derin olmayan sepetlerdir.
Sepetlerin içlerinin yumuşak ot veya talaşla örtüldükten sonra üzerlerinin bir kumaş ile
kapatılması meyvelerin zararlanmalarını ortadan kaldırır. Toplama sepetlerinde dallara
asılmalarını sağlayacak S şeklinde demirden yapılan 15–20 cm’lik kancalar da toplamada
büyük kolaylık sağlar.



44

Fotoğraf 3.5: Toplama sepetleri

3.3. Pazara Hazırlama

Şeftaliler pazara hazırlanırken bazı işlemlerden geçirilir. Bunların başında zarar
görmüş ve çürümüş şeftalilerin ayıklanması gelir. Daha sonra şeftaliler kalite özelliklerine
göre sınıflara ve iriliklerine göre boylarına ayrılır.

Fotoğraf 3.6: Şeftalilerin toplama yerine taşınması

Şeftaliler kalite özelliklerine göre; ekstra, sınıf I, sınıf II olmak üzere üç sınıfa
ayrılır:

 Ekstra: Bu sınıfa en iyi kalitedeki şeftaliler girer. Bunlar, çeşidinin yetiştirildiği
bölgenin özelliklerini göstermelidir. Görünüşte taze, iyi gelişmiş olmalıdır. Bu
sınıfa giren şeftaliler renk bakımından bir örnek olmalıdır.

 Sınıf I: Bu sınıfa iyi kalitedeki şeftaliler girer. Bunlar, çeşidinin yetiştirildiği
bölgenin özelliklerini göstermelidir. Meyve eti oldukça sağlam olmalıdır.
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Bununla beraber şekil, gelişme yahut renk bakımından hafif kusurları
bulunabilir. Meyvenin genel görünüşünü ve dayanıklılığını etkilemeyen kabuk
kusurları da bulunabilir.

 Sınıf II: Bu sınıfa daha üst sınıflara giremeyen ancak genel özellikleri
karşılayan şeftaliler girer. Ürünün kalitesini, muhafaza kalitesini ve ambalaj
içinde sunumunu etkilemeyecek kabuk kusurları olabilir. Şekil, gelişme ve renk
bakımından meyvenin niteliklerini bozmayan kusurları olabilir. Meyve
kabuğunu zedelememiş olmak koşulu ile sap kopmuş olabilir.

İriliklerine göre ise şeftaliler AAAA, AAA, AA, A, B, C, D, E olmak üzere sekiz boya
ayrılır. Şeftalilerin boyları, sap ile çiçek çukurunu birleştiren eksene dikey olan en geniş
ekvatoral çaplarına göre belirlenir. Bütün sınıflarda boylama zorunludur. Boylama sırasında
standart halkalar kullanılır. Bu halkaların çaplarına göre şeftaliler boylara ayrılır.

Fotoğraf 3.7: Boylamada kullanılan halkalar

Boylar Meyvenin çapı (mm) Meyvenin çevresi (mm)

AAAA 90 ve daha yukarı 280 ve daha fazla

AAA 80 (dahil) - 90 250 (dahil) - 280

AA 73 (dahil) - 80 230 (dahil) - 250

A 67 (dahil) - 73 210 (dahil) - 230

B 61 (dahil) - 67 190 (dahil) - 210

C 56 (dahil) - 61 175 (dahil) - 190

D 51 (dahil) – 56 160 (dahil) – 175

E 51’den daha az 160 mm’den daha az

Tablo 1.1: Şeftalide boy özellikleri
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Artık şeftalilerin ambalaj içerisinde piyasaya arz edilebilme zamanı gelmiştir. Ekstra
sınıflar; küçük ambalajlar hâlinde, tek kat ve her bir meyve diğerleri ile temas (katı cepler)
etmeyecek şekilde pazara hazırlanır.

Sınıf I ve Sınıf II’de ise küçük ambalajlar hâlinde, bir veya iki kat hâlinde ve dört
kattan daha fazla olmayan katı cepler içerisinde piyasaya arz edilir.

Her ambalajdaki şeftaliler çeşit, orijin, boy, olgunluk derecesi ve kalite bakımından bir
örnek olmalıdır. Ambalajın gözle görülebilir kısmındaki her şeftali, ambalajdaki her ürünü
tam olarak temsil etmelidir. Ekstra sınıfta ayrıca renkte de bir örneklik aranır.

Ambalajlar taşıma sırasında ürünün iyi korunmasını sağlayacak (katı cep şeklinde
çukur) biçimde ve uygun nitelikteki malzemeden yapılmış olmalıdır. Ambalaj kapları 80 cm
x 120 cm veya 100 cm x 120 cm boyutlarındaki paletlere uyacak ölçülerde olmalıdır.

Ambalaj içinde kullanılacak kâğıt veya diğer malzemeler yeni, temiz, kuru ve insan
sağlığına zararsız olmalıdır. Basılı kâğıt kullanıldığında yazılı kısmın dışa gelmesine ve
ürüne değmemesine özenle dikkat edilmelidir.

Fotoğraf 3.8: Ambalaj kapları

Ambalajlar içinde şeftaliden başka hiç bir meyve ve madde bulunmamalıdır.
Kullanılan kâğıt, pul gibi malzemelerin baskısı, etiketlenmesi, zehirli olmayan mürekkeple
yazılmalı ve tutkalla yapıştırılmalıdır. Meyve yüzeyine yapışkan etiket kullanıldığında,
çıkarıldığı zaman meyve yüzeyinde herhangi bir iz kalmaması gerekir.

İçinde şeftali bulunan ambalajlar gölgede tutulmalı; çiğ, yağmur ve güneş altında veya
dondurucu soğuklarda bırakılmamalıdır.
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3.4. Depolama

Şeftaliler genellikle depo edilmez. Geççi çeşitlerin arzını bir süre daha geciktirmek
için depolanma yapılabilir. Hangi amaçla olursa olsun saklama soğuk hava depolarında en
iyi 0 ºC –1 ºC’de, % 85–90 nispi nemde saklanabilir. Olgun meyveler bu koşullar altında 2-
4 hafta dayanabilir.



48

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Şeftali bahçesine gidiniz.

 Hasada gelmiş meyveleri tespit ediniz.  Hasada gelmiş meyvelere dikkat ediniz.

 Hasat yapınız.

 Mümkünse hasadı erken saatlerde
yapınız.

 Meyveleri döndürerek yavaşça koparınız.

 Ayaklı merdiven kullanmaya özen
gösteriniz.

 Toplama sepetlerine doldururken
meyvelere zarar vermeyiniz.

 Pazara hazırlayınız.

 Sınıflama yaparken her sınıfın özelliğini
göz önüne alarak yapınız.

 Çürümüş ve ezilmiş meyveleri
sınıflandırmaya almayınız.

 Boylarına göre sınıflandırırken halka
kullanınız.

 Boylama sırasında dikkatli olunuz.

 Büyük ve küçük meyveleri birbirine
karıştırmayınız.

 Ambalaj kaplarının steril olmasına dikkat
ediniz.

 Meyve özelliğine göre ambalaj kabı
seçiniz.

 Depo edilecek şeftalileri depo ediniz.

 Erken toplanan meyveleri depoya
koymaya özen gösteriniz.

 Depoda meyveleri fazla bekletmeyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda şeftalide hasat
uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Şeftali bahçesine gittiniz mi?

2. Hasada gelmiş meyveleri tespit ettiniz mi?

3. Hasat yaptınız mı?

4. Hasat sonrası işlemleri yaptın

5. Meyveleri pazara hazırladınız mı?

6. Depolanacak şeftalileri belirlediniz mi?

7. Uygun depolara yerleştirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Hayır, cevaplarınız için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar evet ise ölçme ve
değerlendirmeye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek faaliyete
ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. Şeftali meyvelerinde olgunluk ……………………….ve
………………………….üzere iki türlüdür.

2. Meyvelerin tam olarak olgunlaştığı …………………………………..olgunluktur.

3. Tüysüz şeftalilerde genellikle olgunluk zamanı kırmızı meyvelerin üzerindeki
……………………………………..belli olması ile ölçülür.

4. Meyve, toplayıcı tarafından ……………………………………….. ve hafifçe
çevrilerek kopartılır.

5. Şeftaliler toplanırken …………………………………… kullanılır.

6. Şeftaliler kalite özelliklerine göre; ………………, ………………,……………olmak
üzere üç sınıfa ayrılır.

7. Her ambalajdaki şeftaliler …………….., …………………, ……………………,
olgunluk derecesi ve kalite bakımından bir örnek olmalıdır.

8. İçinde şeftali bulunan ambalajlar …………………………….., çiğ, yağmur ve güneş
altında veya …………………………………… bırakılmamalıdır.

9. Olgun meyveler bu koşullar altında ………………………….. dayanabilir.

10. Boylama sırasında ……………………………………………kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen sorulardaki boşluklara uygun ifadeleri yerleştirerek modüle

ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. Yemeklik şeftaliler olgunlaşma mevsime göre ………………………., erkenci,
……………. ve …………… olmak üzere ayrılır.

2. Sarı papa…………………. orijinlidir.

3. Şeftalilerin üretiminde kullanılacak anaçlar ……………….. ve ………………
anaçlarıdır.

4. Klon anacı olarak ………………, …………………., ………………ve
………………. kullanır.

5. Şeftali küllemesi ağaçların …………….., ………………. ve ………………….zarar
yapar.

6. Genel olarak 2–3 yılda bir dekara 1–2 ton …………………….. uygulaması idealdir.

7. Şeftali ağaçlarına ……………. veya …………………………………. şekil verilir.

8. Şeftalilerde meyveler ……………………….. ve ……………………… üzerinde
meydana gelir.

9. Ağaç üzerindeki şeftalilerin hepsi bir anda olgunlaşmadığı için genel olarak
……………………………. toplanması uygundur.

10. Toplama sırasında …………………………… kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız doğru ise sonraki
modüle geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Prunus persica 6 T (durgun) göz aşı

2 Mızrak şeklinde 7 Yoz, çöğür

3
Az sulu, fazla

şekerli
8 Badem anacı

4
Gözler,

sürgünler
9 5x5

5
Kumlu tınlı,
milli, çakıllı

10 1 yaşlı fidanlarla

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1
İklim, toprak
özelliklerine

6
Yeni dikilen

fidanlara

2 Yağışlı, rutubetli 7
Ağaç dengesinin
korunabilmesi

3
Gözlerin
patlaması

8
Elle, kimyasal

maddelerle

4
Ahır gübresi,

ticaret
gübrelerinin

9
Meyve çekirdeği

sertleşmeden

5 1 yıllık dallarda 10
Seyreltme,
destekleme

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Ticari, fizyolojik 6
Ekstra, sınıf I, sınıf

II

2 Fizyolojik 7 Çeşit, orijin, boy

3 Sarı noktaların 8

Gölgede
tutulmamalı,
dondurucu
soğuklarda

4
Tamamen

avuçlanarak
9 2-4 haftada

5
Toplama
sepetleri

10 Standart halkalar

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1
Çok erkenci,

orta, genç
6

Yanmış çiftlik
gübresi

2 Anadolu 7
Goble, değişik

doruk dallı

3 Tohum, klon 8
Buket dalları, yıllık

sürgünler

4
Şeftali, erik,

badem, kayısı
9 2-4 defada

5
Yaprak, sürgün,

meyvelerinde
10

3 ayaklı
merdivenler
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