
Sulama: Yıllık yağışın 600 mm ve üzer�nde 
olduğu yerlerde k�razı 400 mm ve üzer�nde �se, 
v�şney� sulamaya gerek yoktur. Ancak bu 
yağışların altında k� yerlerde �se yılda 2 – 3 kez 
sulama yapılması vegetat�f ve generat�f gel�şme 
açısından yararlı olacaktır.

Gübreleme: K�raz ve v�şne bahçeler�nde 
özell�kle �lk kuruluş devres�nde dekara 2-3 ton 
yanmış ç�ftl�k gübres� ver�lmes� D�k�m� �zleyen 
�lk yıllarda, yan� ağaçların teşekkülü esnasında 
çok kuvvetl� gübre ver�lmes� sakıncalıdır. Ancak 
ver�me yatmış ağaçlarda durum farklı olup, 
bunlara her yıl yukarıda bel�rt�len ç�ftl�k gübres� 
dışında yapılacak toprak ve yaprak anal�zler� 
doğrultusunda �norgan�k gübre ver�lmel�d�r.

Budama: K�raz ve V�şnede yaygın olarak 
uygulanan terb�ye s�stem� mod�fiye l�der 
s�stemd�r.Çatı teşekkül ett�kten sonra, ağaçlar 
ç�çeğe yatıncaya kadar çok az budanmalıdır. 
Özell�kle genç k�raz ağaçlarında dalların 
yukarıya doğru gel�şme eğ�l�m� vardır. Bu 
bakımdan yan dalların gel�şmes�ne özel b�r 
d�kkat göstermek gerek�r. Kısaca gerek k�raz 
gerekse v�şne ömrü boyunca hafif budama �ster.
 
Hasat: K�raz ve v�şneler hasat olgunluğuna 
geld�kler� zaman elle toplanmalıdır. meyveler 
hasat zamanına doğru �r�l�kler�n� büyük ölçüde 
artırmakta ve böylece ver�m m�ktarı % 35-40 
artmaktadır.. Toplama esnasında meyve 
dalcıkları kırılmamalıdır. 
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 KİRAZ VE VİŞNENİN EKOLOJİK 

İSTEKLERİ 

İkl�m İstekler� :K�raz yet�şt�r�c�l�ğ�nde �kl�m 

faktörler�nden en öneml�s� sıcaklıktır. Ç�çek 

tomurcukları –2,4 °C' ye kadar dayanab�ld�kler� 

halde, açmış ç�çekler –2°C' de donarlar. 

V�şneler�n odunsu kısımları �se –40 °C' ye 

kadar  dayanab� l � r le r.  V�şneler  düşük 

sıcaklıklara k�razlardan daha fazla dayanırlar. 

İlkbaharda ç�çeklenme k�razlardan daha sonra 

olduğu �ç�n v�şne ç�çekler�n�n �lkbahar geç 

donlarından zarar görme olasılığı daha 

düşüktür. K�razlar �ç�n kış d�nlenme �stekler� 

v�şnelerden daha öneml� olup, d�nlenmeden 

çıkab�lmeler� �ç�n yeterl� kış soğuğu almaları 

gerekmekted�r. K�razlarda kış d�nlenme 

�stekler�n� yeter�nce karşılayamayışı döllenme 

yönünden de sorun yaratmaktadır. V�şneler �se, 

kend�ne ver�ml� olduğu �ç�n, bu konuda b�r 

sorun yoktur. Genel olarak düzenl� 600 mm 

yağış alan yerlerde k�raz, 400 mm yağış alan 

yerlerde �se v�şne yet�şt�r�c�l�ğ� sulamaya gerek 

kalmadan yapılab�l�r. 

Toprak İstekler� :İy� drene ed�lm�ş, der�n, 

havalanab�len ve yaz aylarında düzenl� olarak 

sulanab�len topraklar k�razlar �ç�n en uygun 

topraklardır V�şneler �se, toprak açısından daha 

toleranslıdır. V�şneler kuru, kumlu veya k�reçl� 

topraklarda da yet�şt�r�leb�l�rler. Özell�kle �dr�s 

anacının kullanıldığı yerlerde v�şneler�n 

kuraklığa dayanmaları artar. V�şne �ç�n de en 

�deal toprak k�raz yet�şt�r�c�l�ğ�ne uygun olan 

topraklardır. 

 KİRAZ VE VİŞNENİN 
ÇOĞALTILMASI VE ANAÇLARI 

 En uygun çoğaltma metodu, aşı Çoğaltılması :
�le çoğaltmadır. En uygun aşı şekl� �se, durgun göz 
aşısıdır. Durgun gözaşısının başlama zamanı aşı 
gözler�n�n olgunlaştığı, b�t�rme zamanında anacın 
kabuk verme durumuna göre düzenleneb�l�r. 

K�raz (Prunus av�um) : Bu türün yaban�ler�ne 
Türk�ye'de yaban� k�raz veya kuş k�razı da 
den�lmekted�r. Prunus av�um' un çeş�tlerle 
uyuşması çok �y�d�r. Uzun ömürlü ve kuvvetl� 
ağaçlar meydana get�r�r. Havalanması zayıf, ağır 
ve ıslak topraklar k�raz çöğür anacı �ç�n pek uygun 
değ�ld�r. 

İdr�s (Prunus mahleb) : İdr�s anaçları alçaktan 
aşılandığı �ç�n daha küçük anaçlar oluşturur. 
K�reçl� ve kurak topraklara �y� uyum sağlar. Ancak 
neml� ve ağır topraklara karşı hassastır. Böyle 
yerlerde yaban� k�raz anacının kullanılması 
gerek�r.

V�şne (Prunus corasus) : Bu anaç genell�kle 

v�şneler �ç�n kullanılır. K�razlar �ç�n kullanıldığı 

takt�rde bodurlaşmaya neden olur. K�raz �le 

uyuşması �y� değ�ld�r. V�şne genell�kle kuraklığa 

dayanıklı b�r anaç olarak öner�lmekted�r.

DÖLLENME BİYOLOJİSİ 

Döllenme, k�raz yet�şt�r�c�ler�n�n bahçe 

kuracakları zaman d�kkate almaları gereken en 

öneml� konudur. Yapay mutasyon �le meydana 

get�r�len b�rkaç çeş�t (stella) dışında üzer�nde 

çalışılan bütün k�razların kend�ler�yle uyuşmaz 

olduğu tesp�t ed�lm�şt�r.

K�raz bahçeler�nde yeterl� ver�m�n alınab�lmes� 

� ç � n ; Te k  ç e ş � t t e n  k e s � n l � k l e  b a h ç e 

kurulmamalıdır. 2 ve daha fazla dölley�c� çeş�t 

kullanılmalıdır.  Ele alınacak çeş�t ler�n 

b�rb�r ler�n�  dölleyeb�ld�kler�nden em�n 

olunmalıdır. Bahçede tozlanmayı sağlayacak 

yeterl� sayıda arı olmalıdır. (her 40 dekar �ç�n, 

�ç�nde 15 000 – 20 000 arı olan 4 – 5 çerçevel� b�r 

veya daha fazla kolon�)V�şne çeş�tler� �se, 

genell�kle kend� kend�ne ver�ml�d�r. 

KİRAZ ve VİŞNE BAHÇESİNDE 

UYGULANAN KÜLTÜREL ve TEKNİK   

İŞLEMLER

Bahçe Tes�s� : Kapama k�raz ve v�şne bahçes� 

tes�s ederken, özell�kle k�razlarda �y� b�r d�k�m 

planlaması gerekmekted�r. V�şnelerde döllenme 

sorunu olmadığından tek çeş�tle de bahçe tes�s 

ed�leb�l�r. D�k�m aralıklarını toprak durumu, 

anaç, sulama ve gübreleme g�b� koşullar bel�rler.
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