
eftal� ağaçları çabuk gel�şen ve çok ver�ml� Şağaçlardır. Çabuk gel�şme ve yüksek 
ver�mde �y� b�r beslenmey� gerekt�r�r. Aks� 

halde ağaçlarda gel�şme yavaşlar ve durur. Bu 
bahçelerde; ç�ftl�k gübres� ve yeş�l gübrelerle 
b�rl�kte t�car� gübrelerde kullanılmalıdır. 
Gübreleme oranı; ağacın yaşı, ver�m durumu, 
topraktak� bes�n maddeler� m�ktarı ve ekoloj� �le 
yakından �lg�l�d�r. Bu nedenle yapılacak yaprak ve 
toprak anal�zler� doğrultusunda k�myasal 
gübreleme yapılmalıdır. Bu şek�lde en ekonom�k 
ve en uygun gübreleme yapılmış olacaktır. 

3.5. Meyve seyreltme :Şeftal� ağaçlarında 
genell�kle meyve tutumu fazladır. Bu meyveler 
olgunluğa kadar ağaçta kalırsa �r�leşmez, dal 
k ı r ı l m a l a r ı ,  s ü r g ü n l e r � n  y e t e r �  k a d a r 
p�şk�nleşmemes� neden�yle, kış aylarında don 
zararı ve gelecek yıl meyve m�ktarında azalmalar 
görülür. Meyveler�n gerçek �r�l�ğ�ne ulaşab�lmes�, 
a lben�s �n�n ar tması  ve ağaç denges�n�n 
ko runab � lmes �  � ç �n  meyve  sey re l tmes � 
yapılmalıdır. 
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İKLİM İSTEKLERİ

Şeftal� değ�ş�k �kl�m şartlarına uyab�len b�r 

meyve türüdür. Ekvatorun kuzey ve güney�nde 25-

45 enlem dereceler� arasında yet�şt�r�leb�lmekted�r. 

Normal yet�şeb�lmes� �ç�n en uygun rakım 500-600 

m. arasıdır. Sıcak �kl�mlerde 1500 m.'ye kadar 

yet�şt�ğ� görüleb�l�r. Ülkem�zde; sıcak �kl�m 

Akden�z Bölges�, ılıman �kl�m Marmara Bölges� ve 

soğuk �kl�m olan Doğu Anadolu Bölges�'nde 

yet�şeb�lmekted�r. Ülkem�zde çok gen�ş b�r 

ekoloj�de yet�şt�r�lmekted�r.

Şeftal� yet�şt�r�c�l�ğ�n� sınırlayan çeş�tl� �kl�msel 

faktörler mevcut bulunmaktadır. Bunların başında 

düşük kış sıcaklıkları, çeş�tler�n kış soğuklama 

�ht�yaçları, �lkbahar geç donları ve düşük yaz 

sıcaklıkları gelmekted�r..Türk�ye'de şeftal� 

yet�şt�r�c�l�ğ�nde yaz sıcaklığı yönüyle problem 

yoktur.

Toprak İstekler� :Şeftal�n�n toprak �steğ� 

üzer�nde bulunduğu anaca göre değ�ş�kl�k arzeder. 

Yet�şt�r�c�l�ğe en uygun topraklar; süzek, k�ll�, 

kumlu, çakıllı, m�ll�, der�n ve çabuk ısınan alüv�yal 

topraklardır. Toprak PH dereces� 6-7 olmalıdır. 

Yeterl� gübreleme ve sulama yapıldığındakumlu 

topraklarda da yet�şt�r�leb�l�r. Toprak tabakası 

der�nl�ğ� 1 m. den fazla olan topraklar en uygun 

yet�şt�r�c�l�k ortamıdır.K�ll�, ağır, soğuk ve taban 

suyu yüksek olan topraklarda sürgünler 

p�şk�nleşemez. Böyle durumlarda zamklanma 

meydana gel�r.

ŞEFTALİ BAHÇESİNDE UYGULANAN
KÜLTÜREL VE TEKNİK İŞLEMLER

Bahçe Tes�s�:Şeftal� tüm gel�ş�m�n� kısa sürede 
tamamlayan ve erken meyveye yatan b�r b�tk�d�r. İy� 
bakıma kolay cevap ver�r. Toprağının �y� �şlen�p, 
hazırlanması gerek�r. Şeftal� bahçeler�n�n d�k�mden 
önce der�n ve yüzeysel sürülerek hazırlanmaları 
gerek�r. Son sürümle beraber dekara 1-2 ton yanmış 
ç�ftl�k gübres� ver�lmes� en uygunudur.

Aşı bölges�, toprak yüzey�nden 5-10 cm. yukarda 
kalacak şek�lde ve durgun dönemde fidan d�k�m� 
yapılır. D�k�m aralığının bel�rlenmes�nde; �kl�m, 
toprağın kuvvet�, anaç, çeş�d�n büyüme gücü g�b� 
faktörler d�kkate alınmalıdır. Kuvvetl� toprak ve �y� 
bakım şartlarında aralık daha gen�ş tutulur. Genel 
�t�barla d�k�m aralığı 5x5 m. ver�lmekte �se de, 
bel�rt�len faktörler ışığında bu aralığın bel�rlenmes� 
en uygun olanıdır.

Budama: Şeftal� ağaçları d�ğer meyve ağaçlarına 

göre daha fazla budama �ster. Bunun neden� 

meyveler�n 1 yıllık dallarda teşekkül etmes�d�r. Her 

yıl düzenl� ürün alınab�lmes� �ç�n, yeterl� m�ktarda 

yıllık sürgün olmalıdır. Yet�şt�r�c�l�k yönünden çok 

hassas olup, �y� b�r budama, gübreleme ve sulama �le 

uzun ömürlü olab�l�rler. Tüm meyvelerde olduğu 

g�b�  şef tal �de de ağaçta  uygun b�r  tacın 

oluşturulması ve �ler�k� yıllarda bu şekl�n korunması 

çok öneml�d�r. Bu nedenle meyve ağaçlarına şek�l 

vermeden önce yet�şt�r�lmek �stenen meyve tür ve 

çeş�d�n�n, bazı fizyoloj�k özell�kler�, yet�şt�r�leceğ� 

ekoloj�k şartlar ve ekonom�k kr�terler de �y� 

�ncelenmel�d�r.

Sulama: Meyveler�n olgunluk tar�h�nden 3-4 

hafta evvel yapılan sulamalar, en güzel sonucu 

ver�rler. Meyveler�n büyüklük, lezzet ve renkler� 

mükemmel olur.

Toprağın �şlenen kısmından aşağı doğru 10 cm. 

l�k kısmı kuruduğunda, sulama zamanı gelm�ş 

demekt�r. Sulamanın b�r defada bolca suyla 

yapılması en uygun sulama şekl�d�r. Günün sabah ve 

akşam saatler�nde sulama yapılması, hem ağacın 

faydalanması ve hem de su ekonom�s�n�n 

sağlanması yönünden öneml�d�r. Ayrıca taban suyu 

sev�yes� kes�nl�kle yüksek olmamalıdır. Bu 

der�nl�ğ�n en az 2 m. veya daha fazla olması �sten�r.
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