
 

Proje Başlığı: Kiraz Yetiştiriciliğinde Küresel Isınmaya Bağlı İklim Değişikliğinden Kaynaklanan 

Çoklu Meyve Oluşumu Sorununun Çözümüne Yönelik Çalışmalar 

Ülkemiz dünya kiraz ihracatında önemli paya sahiptir.  Özellikle yüksek rakımlı (yayla) 
bölgelerde yetiştiriciliği yapılan 0900 Ziraat kiraz çeşidi ile yakalanan kalite sayesinde dünya 
pazarlarında aranan bir marka haline gelinmiştir. Bununla birlikte Dünyada kiraz üretimin 
yapılmadığı dönemlerde üretim yapabilecek bir ekolojiye sahip olmamızın avantajlarını kullanarak 
gerek iç gerekse dış pazarda daha iyi bir noktaya gelebiliriz.    

Kiraz ihracatının yapılamadığı aylarda özellikle erken dönemlerde Çukurova ve Akdeniz 
sahil şeridinde yapılacak erkenci kiraz yetiştiriciliği ile gerek iç gerekse dış pazarda yeni bir ivme 
kazanılacaktır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda uygun çeşitlerle erkencilik sağlanabilecek 
bölgelerde yetiştiricilik yapılabilmektedir.  Bu bölgelerde yapılan yetiştiricilikte en önemli sorunun 
çoklu meyve oluşumu olduğu saptanmıştır. 

Bugüne kadar erkenci yetiştiricilik yapılan subtropik bölgelerde karşılaşılan çoklu meyve 
oluşumu son yıllarda yayla bölgelerde de görülmeye başlamıştır. Pozantı Tarımsal Araştırma ve 
Uygulama Merkezinin Pozantı’da Alpu köyü mevkiinde 1100m rakımda bulunan meyve 
bahçelerinde yetiştiriciliği yapılan 0900 Ziraat kiraz çeşidinde önceki yıllarda hiç görülmeyen çoklu 
meyve oluşumu son yıllarda artarak görülmeye başlamıştır.  

Yapılan birçok araştırmada kirazlarda ve birçok meyve türünde görülen çoklu meyve 
oluşumunun tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan iklim değişikliğinin etkisi ile özellikle yaz aylarında 
yaşanan sıcaklık artışlarından kaynaklandığı belirtilmektedir.  Kirazlarda görülen çoklu meyve 
oluşum oranının yayla bölgelerde de hızla artması durumunda ilerleyen yıllarda kiraz ihracatına 
büyük ölçüde zarar vermesi kaçınılmaz bir sonuç olarak görülmektedir. 

Yaz aylarında özellikle ayrım periyodu döneminde meydana gelen yüksek sıcaklıklar 
sonucunda ortaya çıkan çoklu meyve oluşumu sorununun önlenmesi veya en aza indirilmesine 
yönelik çalışmaların yapılması kiraz ihracatımızda kazandığımız başarının devam ettirilebilmesi için 
gerekli bir çalışma olarak ortaya çıkmaktadır.  

Araştırmada çoklu meyve oluşumunun önlenmesi veya azaltılmasına yönelik uygulamalar ( 
örtü (net), kaolin, sisleme ve bunların kombinasyonları kullanılacaktır.. Araştırmada uygulamaların 
etkinliğinin tam olarak ortaya konması amacıyla çoklu meyve oluşumunun yüksek oranda 
görüldüğü subtropik bölge ve günümüzde çoklu meyve oluşumunun düşük oranlarda görüldüğü 
yüksek rakımlı bölgeler kullanılacaktır. Bölgeler için (subtropik ve yayla) Ç.Ü. Pozantı Tarımsal 
Araştırma ve Uygulama Merkezinin Adana ve Pozantı’da bulunan deneme alanları kullanılacaktır. 
Çeşit olarak Adana’da çoklu meyve oluşumunun görüldüğü MaxMa 14 anacı üzerine aşılı Brooks, 
Early burlat çeşitleri ile tozlayıcıları kullanılacaktır. Yayla bölgede ise yine MaxMa 14 anacı üzerine 
aşılı Brooks, Early burlat çeşitleri ve tozlayıcıları ile MaxMa 14 anacına aşılı 0900 Ziraat çeşidi ve 
tozlayıcısı kullanılacaktır. 

Yapılacak araştırmada; 

* Çoklu meyve oluşumunun en çok görüldüğü sıcak bölge olan Çukurova bölgesinde elde 
edilecek sonuçlar çoklu meyve oluşumunu azaltmasında uygulanacak yöntemlerin etkileri daha net 
ortaya konulacaktır.  

* Sıcaklık artışının meyve ağaçlarına olumsuz etkilerinin  (çeşit performanslarını koruyarak)  
örtü sistemi, üstten yağmurlama (sisleme)  ve kaolin gibi materyallerin tek tek ve kombine 
kullanımları ile önlemesi veya azaltılması amaçlanmaktadır. 

* Araştırma elde edilen sonuçlar çeşit performansı ile ilişkilendirilerek çoklu meyve 
oluşumunu önleyen veya azaltan en etkili uygulama yapılacak gözlem, sayım ve analizlerle bilimsel 
olarak ortaya konulacaktır. 

* Ayrıca meyve yetiştiriciliğinde kış aylarında sıcaklığın yükselmesene bağlı olarak ortaya 
çıkan soğuklamanın karşılanamamasından kaynaklanabilecek farklı sorunların çözümü için 
soğuklama süreleri, döllenme biyolojileri ile ilgili ayrıntılı çalışmalar yapılacaktır.  

* Kış aylarında sıcaklığın yükselmesene bağlı olarak ortaya çıkan soğuklamanın 
karşılanamaması durumunda araştırmada yer alan sisleme uygulamasının farklı bir dönemde 
uygulanması ile soğuklamanın karşılanmasındaki etkisi incelenecektir.  

* Araştırmada kullanılan örtü materyalinin meyve döneminde de kullanılması ile yayla 
bölgelerde geçcilik sağlaması, meyve kalitesi ve aroması üzerine etkileri de incelenecektir.   

* Tüm dünya ve ülkemizde etkili olan küresel ısınma artarak devam edeceği 
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düşünüldüğünde bu gibi çalışmaların büyük önem taşıdığı görülmektedir. 

 * Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar ışığında en etkin uygulama saptanacak, 
günümüzde sorun yaşanmayan ancak ilerleyen yıllarda sorun yaşanmaya başlayacak tür ve 
çeşitlerde de kullanılabilecektir.  

 
  

  
Kirazın Türkiye’deki önemli üretim alanları; Manisa, Kocaeli, Yalova, Akşehir (Konya), 

Saimbeyli (Adana), Ulukışla (Niğde), Yeşilyurt (Malatya), Kemalpaşa (İzmir), Ereğli, Göller Bölgesi, 
Tokat-Amasya geçit bölgesi ve Karadeniz kıyılarıdır (Özbek, 1978;  Küden ve ark., 1997; Küden ve 
Sırış, 2001).  

Dünya kiraz pazarında söz sahibi olan ülkelerin üretim yaptıkları dönemleri incelediğimizde, 
Türkiye’de kiraz üretiminin haziran ve temmuz aylarında yoğunlaştığı görülmektedir. En büyük 
rakibimiz olan ABD’de aynı dönemlerde üretim yapmaktadır. Bununla birlikte Kaliforniya’da mayıs 
ayında yaptığı kiraz üretimi ile büyük avantaj sağlamaktadır. Dünyada kiraz üretiminin yapılmadığı 
veya en az yapıldığı aylar nisan, mayıs ve ağustos ayları olarak görülmektedir.  Akdeniz Bölgesi 
olarak özellikle Adana, Tarsus ve Ceyhan’da yapılacak üretimle nisan ve mayıs aylarında derimi 
yapılacak kirazın piyasa değeri çok yüksek olmakla birlikte, herhangi bir pazarlama sorunu da 
olmayacağı görülmektedir. Bu durum iç ve dış pazarda büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Yine kiraz üretiminin yapılmadığı ağustos ayında dağlık yüksek rakımlı bölgelerde (Kılan, 
Emirler gibi) uygulanacak gölgeleme sistemleriyle bu ayda kiraz üretiminin yapılabileceği 
belirtilmektedir (Önen, 2009). Bu dönemde yapılan üretim geç dönemde olduğu için çok iyi bir fiyat 
ve sorunsuz pazarlama imkanı sağlanmaktadır (Çizelge 1). 
Çizelge 1. Önemli Kiraz Üreticisi Ülkelerin Aylara Göre Üretim Zamanları 
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tüik.gov.tr                Üretim yapılan dönem Üretim yapılmayan dönem 

Dış satımda ABD ve diğer ülkelerle rekabet gücümüzü arttırabilmek için Akdeniz Bölgesi’nin 
sahil kesimleri ile çok geçci kiraz yetiştiriciliğinin yapılabileceği yüksek rakımlı bölgelerde kiraz 
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Gerek iç ve gerek dış pazarlarda erken ve geç turfanda kirazlar orta mevsim kirazlarına göre 
daha yüksek fiyatlarla satılmaktadır. Genel olarak, kiraz mevsimi 30-40 gündür. Deniz seviyesinden 
olan yükseklik arttıkça derim dönemleri gecikmektedir. Türkiye’de yetiştirilen kirazların derim dönemi 
birçok Avrupa ülkesine göre çok daha erken olabildiği gibi, farklı bölgelerde Ağustos ayına kadar 
uzamaktadır (Küden ve Küden, 2004). 

Erkenci kiraz yetiştiriciliği konusunda yapılan incelemelerde özellikle İspanya’da çok erkenci 
çeşitler olduğu bilinmektedir..Mayıs ayında Türkiye’de olgunlaşan çeşitlerin irilikleri düşüktür. Bu 
dönemde İspanya’da 7-9 g iriliğindeki çeşitler olgunlaşmaktadır. Tokat, Amasya geçit bölgeleri, 
Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adana ve Ceyhan ovaları, Kemalpaşa gibi kirazlar için gerekli olan 
500-800 saatlik soğuklama süresine sahip yerler erken turfanda kiraz yetiştiriciliğine uygun alanlardır 
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(Küden, 2001) .  
Türkiye’de Toroslar’ın 500-600m yüksekliklerinde ilk olarak yabani kirazlar olgunlaşmaktadır. 

Bunların ortalama iriliği 2g civarındadır. Bu bölge turfanda ve daha iri kiraz yetiştiriciliğine uygun 
ekolojik koşullara sahiptir. Aynı dönemde İspanya’da 4g’lık Cristobalina çeşidi olgunlaşmaktadır. 
Pozantı ve İspanya’da yer alan ortak çeşitler olan Bing ve Early Burlat karşılaştırıldığında bunların 
yaklaşık aynı dönemde olgunlaştıkları görülmektedir (Küden ve ark., 2005).   
 Üretim ve ihracat miktarları, üretim alanı ve dünyadaki kiraz üretim zamanları incelendiğinde 
gerek iç gerekse dış pazarda kirazın olmadığı bir dönemde kiraz yetiştirilmesi mümkündür. Erkenci 
ve kaliteli kiraz yetiştirerek daha rahat ihracat ve daha yüksek fiyatla satış yapılabilecektir. Bu 
duruma en iyi örnek, Manisa’da 22 Nisan 2010’da derimi yapılan kirazın ilk satış fiyatının bahçede 
30 TL/kg olması gösterilebilir  

Çukurova Bölgesi’nde yapılan erkenci kiraz yetiştiriciliği denemelerinde ikiz meyve oluşumu 
gibi meyve kalitesini düşüren önemli bir sorunla karşılaşılmaktadır. Kiraz ihracatı ile ön plana çıkan 
Kemalpaşa ilçesinde yetiştirilen kiraz çeşitlerinde de yüksek oranda çoklu meyve oluşumunun 
olduğu belirtilmektedir. Manisa yöresinde yetiştiriciliği yapılan Napolyon kiraz çeşidinde % 42, Early 
Burlat kiraz çeşidinde ise % 34 oranında çift meyve oluşumu saptanmıştır (Tezcan ve ark., 2000). 
Sıcak iklime sahip bölgelerde bir önceki yılın çiçek tomurcuğu farklılaşması döneminde 25

o
C 

sıcaklıkta normal tek dişi organ oluşurken 30
o
C’de çift dişi organ oranının arttığı,  35

o
C ve üzeri 

sıcaklıklarda bu oranın % 80’e çıktığı saptanmıştır (Beppu ve Kataoka, 1999; Engin 2004).     

Yaz aylarındaki günlük ortalama sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne (30-45C) çıkması 
meyve kalitesinin düşmesine ve ürün kaybına, neden olmaktadır. Özellikle ayrım periyodu 
döneminde oluşan yüksek sıcaklıklar çoklu meyve oluşumlarını artırmaktadır. Erkenci kiraz 
yetiştiriciliği yapılan bölgelerde en önemli sorunun çoklu meyve oluşumu olduğu bilinmektedir.  

Son yıllarda yayla bölgelerde yetiştiriciliği yapılan ve ihracatlık kirazımız olan 0900 Ziraat 
kiraz çeşidinde de çoklu meyve oluşumunun artan oranlarda meydana geldiği saptanmıştır.   

 Ülkemiz ihracatında büyük önem taşıyan kiraz yetiştiriciliğinde erkenci bölgelerde yüksek 
oranlarda görülen, yayla bölgelerde de artan oranlarda görülmeye başlayan çoklu meyve 
oluşumunun ilerleyen yıllarda ihracata olumsuz etkide bulunacağı görülmektedir. Bu durum gerek iç 
gerekse dış pazardan sağlanan kazancın büyük oranda azalmasına, hem üretici hem de ülke 
ekonomisinin zarara uğramasına neden olacaktır. Bu nedenle çoklu meyve oluşumu sorununun 
yüksek oranlarda görüldüğü erkenci çeşitlerde çözülmesi ile ilerleyen yıllarda  0900 Ziraat çeşidinde 
başlayan ve giderek artması beklenen çoklu meyve sorununu çözülmesinde hazır bir yöntem olarak 
ortaya konulacaktır.  

 Son yıllarda Şeftali ve nektarin çeşitleri ile kurulan bahçelerde yaz aylarında ayrım periyodu 
döneminde (Haziran-Temmuz) yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeni ile özellikle 2010 ve 2011 yılında 
çoklu meyve oranında büyük artışlar saptanmıştır. Yapılacak çalışmanın sonuçlarının diğer meyve 
tür ve çeşitlerinde de kullanılabilecek olması çalışmanın çok yönlü bir etkisinin olacağını gerekliliğini 
göstermektedir. 

Yapılacak projede çoklu meyve oluşumunu önlemek veya azaltmak amacıyla örtü sistemi, 
kaolin, sisleme ve bunların kombine olarak kullanımları yer almaktadır. Kullanılan yöntemlerin çoklu 
meyve oluşumunu azaltması etkisinin yanında sağlayacağı diğer pozitif katkılardan da 
yararlanılacaktır. Örtü sistemi ile dolu ve kuş zararından koruma, yayla bölgelerde istenirse geçcilik 
gibi ek katkılar sağlanabilecektir. Sisleme ile ek olarak subtropik bölgelerde farklı uygulama 
dönemleri ile soğuklamanın karşılanmasında, ilkbahar geç donlarından korunmada faydalanıla 
bilecektir.     

Proje kapsamında yapılacak ölçümler, analizler ve sayımlardan elde edilecek sonuçlar 
kullanılarak küresel ısınmanın neden olduğu diğer sorunlarında çözümüne ışık tutacak bulgular elde 
edilecektir.    

Projede çok fazla sayıda tür ve çeşit kullanılmayacaktır. Ana hedef ayrım periyodu 
döneminde ağaçların fizyolojisini ve performanslarına olumsuz etkide bulunmadan yüksek sıcaklığın 
neden olduğu çoklu meyve oluşumunun azaltılmasıdır. Uygulamaların etkilerinin tam olarak ortaya 
konması bakımından çoklu meyve oluşumunun en yoğun görüldüğü bölge ile az görüldüğü yayla 
bölgelerde Maxma 14 anacına aşılı 2 yaşlı Prima Giant ve Brooks çeşitleri ile bu çeşitlerin 
tozlayıcıları olan  Early Burlat ve Van çeşitleri kullanılacaktır. Yayla bölgede bu çeşitlere ek olarak 
Maxma 14 anacına aşılı 2 yaşlı 0900 Ziraat çeşidi ve tozlayıcısı Lambert çeşidi kullanılacaktır. 
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Ülkemizin coğrafik yapısı ve iklim özellikleri farklı tarım ürünlerinin yetiştiriciliğinin yapılmasına 
olanak sağlamakta ve bu ürünlerin ihraç edilmesi ile ülkemiz ekonomisine büyük bir katkı 
sağlanmaktadır. Ancak, son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren küresel ısınma ve 
iklim değişikliğinin neden olduğu yaz aylarındaki sıcaklık artışı ve soğuklama süresine etkili olan kış 
aylarındaki sıcaklık değişiklikleri erkenci yetiştiricilik yapan bölgelerde olumsuz etkilere neden 
olmaktadır.  

Küresel ısınma ile ilgili olarak yapılan hükumetler arası iklim değişikliği değerlendirme 
raporunda küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar dünyamızdaki ortalama sıcaklığın 1.4-5.8

o
C 

artacağı belirtilmektedir. ( IPCC, 2001). Geçtiğimiz son 12 yılın 11’i son bir asır içerisinde (1905-
2005) en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçmiştir ve bu süre içerisinde sıcaklıklar dünyada yaklaşık 1

o
C 

artmıştır (Şekil 2) (IPCC, 2007).  Bunun sonucu olarak mevsimlerde değişim olacağını, bununda 
birçok olumsuzlukları ortaya çıkaracağını vurgulanmıştır. İklimi ısınan dünyada, tarım ürünlerinin 
üretim miktarlarında serin iklime sahip olan bölgelerde artış olacağı bunun tersine şu an verimli olan 
bölgelerdeki sıcaklığın artmasından dolayı verimde azalma olacağı düşünülmektedir ( IPCC, 2001). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.  Küresel Yıllık Ortalama Yüzey Sıcaklığı Değişimleri 
o
C ( IPCC, 2001) 

IPCC’nin 2001 yılında yayımlanan 3’üncü teknik raporunda Türkiye ile ilgili yapılan 
açıklamalarda; 1901-2000 yılları arasında Türkiye’de her 10 yılda sıcaklığın 0.2

o
C arttığını, 

yağışlarda ise ortalama %10’luk düşüş olduğu belirtilmiştir. 2071 ile 2100 yılları arasında ise 
Samsun’dan Adana’ya bir hat çizildiğinde doğu bölgelerde 4-5

o
C sıcaklık artışı gerçekleşirken batı 

bölgelerde bu artışın 3-4
o
C olacağı ifade edilmiştir.  

Dünyada ve ülkemizde küresel ısınma nedeniyle yaz aylarında özellikle subtropik bölgelerde 
ayrım periyodu döneminde oluşan yüksek sıcaklık sonucunda mevcut meyve bahçelerinde verim 
kaybı gözlenmekte ve meyve kalitesi düşmektedir.  

İkiz veya çoklu meyve oluşumu sıcaklıkların artması sonucunda kalitenin düşmesinin 
başlıca nedenlerinden birisidir. Özellikler sert çekirdekli meyvelerde bölge ve ikliminin ikiz meyve 
oluşumuna etki ettiğini, özellikle yaz aylarında güneş ışığını doğrudan alan yerlerde daha fazla 
ısınma sonucunda ikiz meyve oranın çok daha yüksek olduğunu saptamıştır (Tucker 1935). İkiz 
meyve oluşumu ile ilgili ilk bulgular 1927 yılında Saunders adlı bir araştırıcının Victoria adlı erik 
çeşidinde bu durumla karşılaşması ile başlamıştır (Saunders, 1927). İkiz meyve oluşumu ile ilgili ilk 
çalışma ise 1933 yılında Philip adlı bir araştırıcı tarafından yürütülmüştür. Araştırıcı, Kaliforniya 
eyaletinin güney bölgelerinde anormal şekilli ikili meyvelerin olduğunu saptamıştır (Philip, 1933). 

Ülkemizde en önemli ihracat kalemlerinden biri olan kiraz yetiştiriciliğinde başlıca 
sorunlardan birisi ikiz veya çoklu meyve oluşumudur. Kiraz ağaçlarında ise ilk ikiz meyve oluşumu 
ABD’nin Idaho eyaletindeki kiraz üreticileri tarafından fark edilmiş olup, konuyla ilgili ilk çalışma 1933 
yılında Philip adlı bir araştırıcı tarafından yürütülmüştür.  

Tucker (1934), 1932 yılında ABD’nin Idaho eyaletinde yetiştiriciliği yapılan Bing kiraz 
çeşidinde % 44, Napolyon çeşidinde % 26 ve Lambert çeşidinde % 13 oranında ikiz meyve 
oluştuğunu saptamıştır. Bununla birlikte kirazda ikiz meyve oluşumunun pazar değerini düşürdüğünü 
ve bu nedenle bazı üreticilerin ürünü toplamadıklarını belirtmiştir. Aynı araştırıcı 1935 yılında da ikiz 
meyve oluşumunun yüksek oranlarda olması üzerine araştırmalarını yoğunlaştırmıştır. İlk aşama 
olarak bölgesel etkiyi, sonraki aşamada ise son beş yılın iklimsel verilerini incelemiştir. İncelemeler 
sonucunda bölge ikliminin ikiz meyve oluşumuna etki ettiğini, özellikle yaz aylarında doğrudan güneş 
ışığını doğrudan alan yerlerde daha fazla ısınma sonucunda ikiz meyve oranın çok daha yüksek 
olduğunu saptamıştır (Tucker, 1935). Thompson (1966), çiçek anatomisine bağlı, çift dişi organlı 
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çiçek oluşumuna bir yıl önceki yaz aylarında çiçek tomurcuğu farklılaşması döneminde meydana 
gelen yüksek ve alışılmışın dışındaki sıcaklıkların etki ettiğini belirtmiştir. Micke ve ark. (1983), çift 
dişi organ oluşumunun, bir önceki yaz aylarında, dişi organ taslaklarının uygun olmayan şekilde 
farklılaşmasından kaynaklandığını ve ikiz meyve oluşumunun yıllara göre farklılık göstermesinin bu 
dönemlerde meydana gelen yüksek sıcaklıklarla bağlantılı olduğunu belirtmişlerdir. 

Ülkemizde de araştırıcılar bu problemin tespitine yönelik birçok araştırma yapmıştır ve 
yapmaktadır. 2001-2002 yılları arasında Ege Bölgesi’nde 18 kiraz çeşidi ile yapılan bir araştırmada 
ürünlerde anormal şekil bozuklukları ve ikiz meyve oluşumunu tespit edilmiştir ve denemeye alınan 
çeşitler içerisinde Kemalpaşa Napolyon çeşidinde %64 oranında ikiz pistil oluşumu saptanmıştır 
(Engin ve Ünal, 2003) 

Kiraz ağaçları bir yıl önceki temmuz ayı sonunda çanak yaprak taslaklarıyla taç yaprak 
taslaklarının oluşumu arasındaki dönemde, 30

°
C ve 35

°
C’yi geçen sıcaklıkların saat olarak 

toplamının ikiz meyve oluşumuyla doğru orantılı olduğunu bildirmektedirler. Araştırıcılar birden fazla 
ve genellikle de iki dişi organ oluşturan çiçeklerde döllenme sonucunda birbirine bitişik ikiz 
meyvelerin meydana geldiğini ve meyvenin pazar değerini önemli ölçüde düşürdüğünü 
bildirmektedirler (Engin ve Ünal (2003a).  

Ege Bölgesi’nde kiraz ağaçları genel olarak yaz aylarında sulanmadan yetiştirilmektedir. Son 
yıllarda bölgede ikiz meyve oluşumunun artmış olmasında sulama suyu eksikliğinin etkisinin olup 
olmadığı konusunu gündeme getirmiştir. Bu amaçla yapılan bir çalışmada farklı sulama suyu 
miktarları kullanılmış, ancak farklı sulama uygulamalarının, çift dişi organ taslağı oluşum oranına 
etkisi istatistiksel anlamda önemli bulunmamıştır (Engin ve Ünal, 2004). 

Engin (2004), Van kiraz çeşidinin çiçek tomurcuklarının temmuz ayı başında morfolojik 
olarak farklılaştığını belirtmiştir. Kritik safha olarak kabul edilen morfolojik ayrım periyodu başlangıç 
safhası üç ve dördüncü safhalarda 30

°
C ve 35

°
C de geçen sıcaklıkların ikiz meyve oluşumunu 

arttırdığını saptamıştır. Aynı çalışmada yöneylere göre ikiz meyve oluşum oranını saptamaya 
yönelik olarak yapılan sayım sonuçlarında sıcaklığın çift dişi organ taslağı, çift dişi organ ve çift 
meyve oluşumuna etkisinin olduğunu kanıtlayan bir diğer faktör olduğunu belirtmiştir. Ağaçların daha 
fazla ışık alan güney yönünde kuzey yönüne göre daha fazla çift dişi organa sahip çiçeklerin 
bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırıcı, ikiz meyve oluşumunda genetik faktörlerin etkili olduğunu, 
bu farklılığın denemelerinde yer alan şeftali çeşitlerinde çok açık bir şekilde ortaya çıktığını 
belirtmiştir. 

Japonya’ nın sıcak bölgelerinde kiraz çeşitlerinde görülen ikili pistil oluşumu üzerine yapılan 
bir çalışmada, iki farklı bölgenin 2005-2009 yılları arasında yazlık ortalama sıcaklık değerleri 
karşılaştırılmış ve sıcaklığın yaz aylarında 30

°
C nin üstüne çıktığı bölgede ikili pistil oluşumunun aynı 

doğrultuda fazla olduğu gözlenmiştir (Beppu ve Kataoka, 2011). 
Anormal çiçek oluşumları, verim ve kalite açısından ciddi problemlere neden olmaktadır. 

2008 yılında Çanakkale’nin Yenice ilçesinde daha önce kiraz ağaçlarında gözlemlenmeyen anormal 
oluşumlardan dolayı çok yüksek oranlarda verim kaybı meydana gelmiştir (Engin 2011).  

0900 Ziraat ve Starks Gold kiraz çeşitlerindeki anormal çiçek oluşumlarının (Phyllody) 
dönemsel ve kronolojik olarak ortaya çıkarılması amaçlanmıştır ve anormal çiçek oluşumlarının 
oranı, %41–47 olarak belirlenmiştir (Engin 2011). 

Önceki yapılan çalışmalarda da vurgulandığı gibi ayrım periyodu dönemindeki yüksek 
sıcaklıklar çoklu meyve oluşumunu arttırmaktadır. Dolayısıyla ana hedefin bu dönemdeki yüksek 
sıcaklığın düşürülmesi gerekmektedir. Yüksek sıcaklığın neden olduğu güneş yanıklığı, meyve 
çatlaması gibi fizyolojik zararları önlemede genel olarak, kaolin uygulamaları farklı renk ve ışık 
geçirgenliğine sahip örtü malzemesi ve meyve döneminde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır ve bu 
materyallerin etkilerinin incelendiği birçok araştırma mevcuttur. Ancak çalışmalar genel olarak 
meyve döneminde meyveyi korumaya yönelik yapıldığından ikili pistil oluşumu gibi şekilsel 
bozukluklara çare olamamaktadır.  

Kaolin güneş ışığını yansıtma özelliği sayesinde güneş yanıklığı gibi çevresel stresler 
sonucunda oluşan zararlara karşı dayanımı arttırdığı gibi hastalık ve zararlıları kontrol etmek 
amacıyla da son yıllarda yoğun olarak kullanılmaktadır (Glenn ve ark., 2002). Kaolin beyaz renkli, 
ışığı yansıtıcı özelliğe sahip değişik işlemlerden geçirilmiş kil mineralleri olup gözenekli ve aşındırıcı 
olmayan iyi öğütülmüş aliminosilikat (Al4Si4O10(OH)8) bileşimli, suda kolay çözünen doğal bir 
maddedir (Glenn ve ark., 2003). 
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     Şekil: Kaolinin Işığı yansıtması. 1) normal kil,                                         2) kaolin  
Kaolin uygulamasının yaprak ve meyve yüzeyindeki sıcaklığı düşürdüğü tespit edilmiştir 

(Wand ve ark., 2006). Yapılan araştırmada, kaolin uygulamasının kabukta antosiyanin ve fenolik 
konsantrasyonunu etkilemediği saptanmıştır.  

Yazıcı ve Kaynak (2006),  Hicaz nar çeşidinde kaolin ve gölgelik kullanımının güneş 
yanıklığına etkisi üzerine yaptıkları çalışmada  %35 gölge sağlayan yeşil örtü materyali 
kullanılmıştır. Gölgelik olan ve gölgelik olmayan alanlarda  %3 oranında kaolin 3 farklı dönemde dört 
kez uygulanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, uygulamalar arasında güneş yanıklığını önlemede 
kaolin uygulamasının en iyi sonucu verdiği belirtilmiştir. Kaolin ve kaolin + gölgelik uygulamasının, 
gölgeliğin tek başına kullanımına göre güneş zararını azaltmada daha etkili olduğu saptanmıştır. 
Kaolin uygulamasının ayrıca kuru maddeyi ve kırmızı rengi arttırdığı belirtilmiştir. Kaolin 
uygulamasının, kalite kriterlerini (meyve ağırlığı, meyve sayısı, asitlik, kabuk kalınlığı) etkilemediği 
belirlenmiştir. Gölgelik kullanımının, kontrole göre güneş yanıklığını azaltmasına rağmen nem 
yükseldiği zaman meyve çatlamalarının arttığını ifade edilmiştir. 

Kaolinin önemli bir uygulama alanı da, güneş ışığını yansıtmak suretiyle sıcaklık stresini ve 
dolayısıyla güneş yanıklığını azaltmasıdır. Beyaz bir renge sahip olan bu film tabakasının bitkide 
fotosentez üzerine olumsuz etki etmediği belirtilmiştir. Film yapısının hava ve suyu geçirecek şekilde 
olduğu, uygulama yapılan bitkilerde güneş yanıklığı azalırken meyve iriliği ve renginin arttığı 
bildirilmiştir. Kaolinin böcekler üzerine etkisi; uzaklaştırıcı, yumurta bırakmayı engelleyici, 
beslenmeyi engelleyici, hareketlerini engelleyici şeklinde olmaktadır. Ayrıca uygulama yapılan 
bitkilerin yüzeyinde suyun tutunmasının da azalarak hastalık yapmak için suya ihtiyaç duyan birçok 
fungal ve bakteriyel patojenin gelişmesinin engellendiği tespit edilmiştir (Erez ve Glenn, 2002; Yazıcı 
ve Kaynak, 2007). 

Kaolin uygulamasının yapıldığı bir araştırmada elmalara %3 ve % 12’lik konsantrasyonlarda 
45-56 kg/ha

 
kaolin uygulanmıştır. Araştırıcılar, kaolin uygulamasının, UV ışınları yansıtmasından 

dolayı meyve ve yaprakta güneş yanıklığını önemli derecede azalttığını belirtmişlerdir. Kaolin film 
teknolojisi meyve yetiştiriciliğinde yeni bir uygulama olup meyve yüzey sıcaklığını ve güneş 
yanıklığını azaltmada etkili bulunmuştur. Kaolin uygulanan elmalarda öğle saatinde sıcaklık 29.2

o
C 

ölçülürken, uygulama yapılmayan meyvelerde 48.2
o
C ölçülmüştür (Glenn ve ark. 2002).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil. Kaolin Uygulaması Yapılan ve Yapılmayan Granny Smith Elma Çeşidinin Güneş 
Altında Isınma Durumları 
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Yüksek sıcaklığın zararlarından meyveleri korumanın bir diğer yolu da son yıllarda yapılan 

çalışmalarda farklı renkte ve ışık geçirgenliğe sahip fotoselektif örtü materyalleri kullanılmasıdır.  
Fotoselektif örtü (net) ürünleri çeşitli kromatik katkı maddelerinin ve ışığı dağıtıcı ve yansıtıcı 
elementlerin örtüleme materyallerine eklenmesi ile elde edilmiştir. Bu özellikleri ile güneşten gelen 
çeşitli radyasyon bileşenleri ( U. V.,PAR ve ötesi) engelleyici, direkt gelen ışığı dağınık ışığa 
dönüştür özellikleri olan örtülerdir. Araştırıcılar bu örtülerle yapılan çalışmalarda spektral 
manipulasyon ile özellikle modifiye edilmiş ışığın gölgelik altına etkisini geliştirerek istenilen fizyolojik 
cevapların elde edilebileceği,  bitki üzerindeki zararlılara, böceklere ya da hastalıklara da etkili 
olunabileceğini belirtilmektedir (Shahak ve ark. 2008) 
                Shahak ve ark. (2008), yaptıkları çalışmada gölgeleme etkisine sahip kırmızı, sarı, mavi 
ve inci (pearl) renkli netlerin vejetatif kuvvet, bodurluk, dallanma, yaprak renkliliği ve çiçeklenme 
zamanına, derim zamanına (erken ya da geç olgunlaşma), meyve verimi, meyve ölçüsü, meyve 
rengi, meyve içsel ve dışsal kalitesine farklı etkiler yaptığını saptamışlardır. Ayrıca örtü sistemi ile, 
çevresel tehlikelerden ürünleri koruması (örneğin; aşırı güneş ışığı, rüzgar, dolu, sinekler), bitki için 
mikroklima yapması (sıcak/soğuk, kurak stresini düşürmesi nedeniyle), hızlı klimatik stresi 
yumuşatması, seralardan daha ucuz ve enerji tüketiminin daha az olması nedeniyle çok etkili bir 
yöntem olduğunu belirtmişlerdir. 

İmrak (2010), subtropik iklim koşullarında kiraz yetiştiriciliği ve çoklu meyve oluşumunun 
azaltılmasına yönelik yaptığı çalışmada %55 gölgeleme özelliği olan yeşil renkte örtü materyali 
kullanmış, araştırma sonucunda kullanılan örtü sisteminin tüm çeşitlerde değişen oranlarda çoklu  
pistil oluşumunu azalttığını saptamıştır. Araştırıcı örtü sisteminin farklı renkte örtülerle ve farklı 
uygulamalarla birlikte kullanılması durumunda daha etkin bir çözüm olacağını belirtmiştir. 

Küresel ısınma ile birlikte mevsimsel sıcaklıklarda dengesizliklerin meydana geldiği apaçık 
ortadadır ve bu konu ile ilgili çalışan uzmanlar bu dengesizliğin, özellikle sıcaklık artışlarının devam 
edeceğini yaptıkları çalışmalarla ortaya koymaktadır. Literatürde sert çekirdekli meyvelerde, sadece 
yüksek sıcaklıklardan kaynaklanmamakla birlikte, çoğunlukla bir önceki yaz sıcaklığının normalin 
üstünde seyretmesi nedeniyle fizyolojik bir rahatsızlık olan ve ekonomik kayıplara neden olan çoklu 
meyve oluşumunun meydana geldiği vurgulanmaktadır. Günümüzde güneş yanıklığı, meyve 
çatlaması gibi diğer fizyolojik rahatsızlıkların giderilmesinde, net ve kaolin uygulamaları 
kullanılmaktadır ancak bu uygulamalar günü kurtarma adına yapılmakta ve gelecek senenin ürünleri 
olacak olan çiçek tomurcuklarının aynı yazda meydana geldiği göz önünde bulundurulmamaktadır. 
Bu nedenle pratikte kullanımı kolay olan, halihazırda kullanıldığı için ek bir yük getirmeyecek bu 
uygulamaların bilimsel temellere dayandırılarak ne zaman, nerede ve nasıl kullanılacağı açıklığa 
kavuşturulduğunda ekonomik kayıpların azaltılacağı düşünülmektedir. 
.  
 

 

Ülkemiz dünya kiraz ihracatında önemli paya sahiptir.  Özellikle yüksek rakımlı (yayla) 
bölgelerde yetiştiriciliği yapılan 0900 Ziraat kiraz çeşidi ile yakalanan kalite sayesinde dünya 
pazarlarında aranan bir marka haline gelinmiştir.  

Dünya kiraz pazarında söz sahibi olan ülkelerin üretim yaptıkları dönemler incelediğinde, 
Ülkemiz kiraz üretiminin haziran ve temmuz aylarında yoğunlaştığı görülmektedir. En büyük 
rakibimiz olan ABD’de aynı dönemlerde üretim yapmaktadır. 

Dünyada kiraz üretiminin yapılmadığı veya en az yapıldığı aylar nisan, mayıs ve ağustos 
aylarında Akdeniz Bölgesi olarak özellikle Adana, Tarsus ve Ceyhan’da yapılacak iç ve dış pazarda 
büyük avantajlar sağlanacaktır. Yine kiraz üretiminin yapılmadığı ağustos ayında dağlık yüksek 
rakımlı bölgelerde (Kılan, Emirler gibi) uygulanacak gölgeleme sistemleriyle bu ayda kiraz üretiminin 
yapılarak ihracat dönemi uzatılabilecektir. 

Ancak son yıllarda yaşanan iklim değişikliğine bağlı olarak yaz aylarında günlük ortalama 

sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne (30-45C) çıkması meyve kalitesinin düşmesine ve ürün 
kaybına, neden olmaktadır. Özellikle kiraz ve diğer sert çekirdekli meyve türlerinde ayrım periyodu 
döneminde oluşan yüksek sıcaklıklar çoklu meyve oluşumunu artırmaktadır. Erkenci kiraz 
yetiştiriciliği yapılan bölgelerde en önemli sorun çoklu meyve oluşumu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu sorunun son yıllarda yayla bölgelerde yetiştiriciliği yapılan ve ihracatlık kirazımız olan 0900 Ziraat 
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kiraz çeşidinde de artan oranlarda meydana geldiği saptanmıştır. 

Yapılacak araştırma ile çoklu meyve sorununun çözülmesi ile kaliteli erkenci kiraz 
yetiştiriciliğinde artış sağlanması, yayla bölgelerde düşük oranlarda görülen ancak hızla artış 
gösteren çoklu meyve oluşumunun ihracata yapacağı olumsuz etkinin önlenmesi sağlanacaktır. 

Elde edilen olumlu sonuçlar çoklu meyve oluşumunun meydana geldiği diğer sert çekirdekli 
meyve tür ve çeşitlerinde de başarı ile kullanılacaktır. 

Çoklu meyve oluşumunu önlemede kullanılacak yöntemlerin sağlayacağı diğer pozitif 
katkılardan da yararlanılacaktır. Örtü sistemi ile dolu ve kuş zararından koruma, yayla bölgelerde 
kullanılması durumunda geçcilik gibi ek katkılar sağlanabilecektir. Sisleme uygulaması ile ek olarak 
subtropik bölgelerde farklı uygulama dönemleri ile soğuklamanın karşılanmasında, ilkbahar geç 
donlarından korumada faydalanıla bilecektir. 

Araştırmada kullanılacak örtü (dolu zararı ve güneş yanığını önlemede), kaolin (güneş 
yanığı önlemede), sisleme uygulamaları normalde üreticiler tarafından farklı amaçlarla kullanılan 
uygulamalardır. Dolayısı ile pratikte çok kolay uygulanabilecek sistemlerdir. Projede yer alan bu 
uygulamaların kullanımındaki ana hedef ayrım periyodu dönemindeki sıcaklığın azaltılmasıdır. Bu 
nedenle uygulamaların yapılma zamanları üreticinin klasik olarak meyve döneminde yaptığı 
uygulama zamanından faklı bir dönemde tomurcuklara yönelik olarak yapılmasından dolayı meyve 
üzerinde bir kalıntıya neden olmamaktadır. 

 
Araştırmada çoklu meyve oluşumunu önlemede kullanılan uygulamalar üreticiler tarafından 

farklı amaçlar için kullanılan uygulamalardır. Projede ise üreticilerin kullanma amaçlarından farklı 
olarak çoklu meyve oluşumunun önlenmesi hedeflenmiştir. Bunun için uygulama zamanları farklı 
dönemlerde ve kombine olarak kullanılacaktır.  

 Üreticilerin bu uygulamaları farklı amaçlar için zaten yapabiliyor olmaları bize gerek maliyet 
gerekse teknik olarak kolaylıkla uygulanabileceğini göstermektedir.  

Uygulamaların olumlu olumsuz tüm etkilerinin saptanmasında en son yöntemler ve makine 
teçhizat kullanılacaktır. Araştırmada, fotosentez hızı ve stoma iletkenliğ ölçümü, meteorolojik veriler, 
sıcaklıklar, gözlem ve sayımlar, sitolojik çalışmalar,  pomolojik analizler gibi birçok faktör 
değerlendirilecektir. 

   Araştırmada erkenci kiraz yetiştiriciliğinde görülen çoklu meyve oluşumunu azaltması 
etkisinin yanında sağlayacağı diğer pozitif katkılardan da yararlanılacaktır. Örtü sistemi ile dolu ve 
kuş zararından koruma, yayla bölgelerde istenirse geçcilik gibi ek katkılar sağlanabilecektir. Sisleme 
ile ek olarak subtropik bölgelerde farklı uygulama dönemleri ile soğuklamanın karşılanmasında, ve 
ilkbahar geç donlarından korunmada faydalanılabilecektir.  

Proje sonunda kiraz yetiştiriciliğine son yıllarda yüksek oranlarda görülen çoklu meyve 
oluşumunun önlenmesi veya azaltılması ile öncelikle erkenci üretim arttırılacak, ilerleyen dönemde 
yayla bölgelerde artmaya başlayan bu sorunun çözümü hazır hale gelmiş olacaktır. Bu sayede 
gerek içi gerek dış Pazar için erken dönemde kiraz üretileceği gibi ülkemizin kiraz ihracatında 
yakaladığı başarının devam ettirilmesi sağlanacaktır. 

Elde edilen sonuçlar diğer sert çekirdekli meyve tür ve çeşitlerinde (şeftali, nektarin, erik)  
yoğun görülen çoklu meyve oluşumunu önlemede kullanılabilecektir. Böylece hem üretici hem de 
ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.  

 
  
           
              Örtü materyali:  
                 Sıcaklığın azaltılmasında ve diğer özelliklerinden faydalanmak amacıyla %55 
gölgeleme özelliğine sahip siyah örtü (net) kullanılacaktır.  Subtropik bölgelerde kiraz 
yetiştiriciliğinde çoklu meyve oluşumunun önlenmesi ile ilgili İmrak’ın 2010 yılında yaptığı 
doktora tezinde kullanılan örtü materyalinin etkinliğinin bilinmesi tek örtü materyali kullanma 
imkanı sağlamıştır. Bu sayede iş gücü ve bütçeden tasarruf edilecektir 

Kaolin: 
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Sıcaklığın azaltılmasında kullanılacak bir diğer materyal ise kaolindir. Kaolin beyaz 
renkli, ışığı yansıtıcı özelliğe sahip değişik işlemlerden geçirilmiş kil mineralleri olup gözenekli 
ve aşındırıcı olmayan iyi öğütülmüş aliminosilikat (Al4Si4O10(OH)8) bileşimli, suda kolay 
çözünen doğal bir maddedir (Glenn ve ark., 2003). Yansıtıcı (reflektans) olarak sıcaklığın 
azaltılmasında kullanılacaktır 

Üstten Yağmurlama (sisleme):  
Suyun küçük zerreler halinde (sis) yukardan bitkiye uygulanması ile bitkinin üstünden 

geçirilecek sistemle bitkiye yukardan Serinletme amacıyla kullanılacaktır.  
 

Yöntem 
Denemede her uygulama 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 1 ağaç olacak şekilde 

kurulacaktır. Tüm çeşitlerde Zhan Spindel budama sistemi uygulanacaktır.  Her uygulama ve 
kontrol için 1 tozlayıcı çeşit kullanılacaktır. Denemede yer alacak uygulamalar ve Çizelge 1’de 
sunulmuştur 

 Ayrım periyodu zamanının saptanması amacıyla ve deneme düzenini bozmaması için 
her uygulama ve kontrole sadece tomurcuk örneği alınacaktır. Toplamda her çeşit için 15 ağaç 
kullanılacaktır. Projede Adana’da 2 çeşit ve 2 tozlayıcı kullanılacaktır. Pozantı’da ise Adana’da 
kullanılan çeşitlere ilave olarak 0900 Ziraat ve tozlayıcısı Lambert çeşidi eklenecektir. Böylece 
Pozantı’da 3 ana çeşit ve 3 tozlayıcı çeşit kullanılmış olacaktır. Adana’da deneme için 600m

2
 lik 

bir alan, Pozantı’da da 900m
2
 lik bir alan kullanılacaktır. Deneme uygulanılacak budama sistemi 

ve dikim mesafelerine göre proje 1.5 da lık bir alanda yürütülecektir. 
  
 
 
 

Örtü sistemi bahçe tesisi ile birlikte kurulacak olup,  tel, direk ve örtüden oluşacaktır. 
Kullanılacak örtü sistemi açılılıp kapanma özelliğine sahip olacaktır. İklimsel veriler göz önünde 
bulundurularak soğuklamanın karşılandığı dönem sonunda örtü sistemi kapatılacaktır.  Örtü 
sistemi ayrım periyodu döneminin bittiği,  yaz sıcaklığının 28

0
C nin altına düştüğü aydan 

itibaren açılacaktır.  Örtü sistemi kapatıldıktan sonra, farklı renk ve ışık geçirgenliğine sahip örtü 
siteminin dinlenmeden çıkış, yapraklanma çiçeklenme, çiçek tozu canlılık ve kalitesi, fotosentez 
hızı, derim zamanı gibi birçok özellik üzerine etkileri incelenecektir.   

Ayrım periyodu döneminde meydana gelen sıcaklıkların azaltılmasında da kullanılacak 
olan örtü sistemi, yağmurlama sitemi le birlikte kullanılarak sıcklığın düşürülmesindeki etkisi 
saptanacaktır.  

Yağmurlama (sisleme) sistemi ayrım periyodu dönemi öncesinde sıcaklığın yüksekldiği 
28

O
C nin üstüne çıktığı dönemde çalıştırılmaya başlanacaktır. Bu dönemde örtü sisteminin 

30cm altından geçirilen tel üzerine yerleştirilen 30cm aralık mesafesi olan sisleme 
başlıklarından sabah 10 

00
 ile 18

00
 saatleri arasında 2 saat ara ile 10 dakika çalışıp kapanacak 

şekilde zaman ayarı yapılacaktır. 
Ayrım periyodu döneminde sıcaklığın düşürülmesi amacıyla kullanılacak bir diğer 

uygulama kaolin uygulamasıdır. Bu uygulama kaolini yıkayacağı için yağmurlama (sisleme) ile 
kombine kullanılmayacaktır. Örtü sistemi ile birlikte kullanılacaktır. 

Kaolin uygulaması meyve deriminden hemen sonra yapılacaktır.  Uygulama; üç hafta ara 
ile 3 defa yapılacaktır.  Her uygulamada, %3 (3 kg/100lt) oranındaki kaolin suda çözünür hale 
getirildikten sonra yapraklara ve meyve gözlerine turbo atomizör ile püskürtülecektir. Kaolinin 
ve örtü ile combine kullanımının sıcaklığın azaltılmasındaki etkisi belli saatlerde ve aralıklarla 
lazer termometre ve diğer ısı ölçme cihazları ile ölçülecek kaydedilecektir. Yapılacak her 
uygulamanın altında meterolojik verileri kaydedecek küçük meteoroloji istasyonları konularak 
veriler ( sıcaklık, ışık şiddeti, nem) eş zamanlı, her saat başı ve doğru bir şekilde kaydedilmesi 
sağlanacaktır.  

Bununla birlikte denemede yer alan çeşitlerde fenolojik gözlemler, pomolojik analizler, 
renk ölçümleri ve sayımlar yapılacaktır. Özellikle her uygulama için çiçeklenme döneminde 
yapılacak çoklu dişi organa sahip çiçeklerin sayımı büyük önem taşıdığından sayım işlemleri 
byük bir hassaiyetle yapılacaktır.  

 
Sistem projede yer alan tüm çeşitlere uygulanacaktır. Tüm bu ölçüm ve analizler Ç.Ü 

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü laboratuarlarında ve her uygulamanın altına konulacak 
meteorolojik ölçüm cihazlarından elde edilecek veriler ile gerçekleştirilecektir.  
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.  

5.  Bölgenin Soğuklama Süresi ve Sıcaklık Toplamının hesaplanması  
 

Bölgenin soğuklama süresinin hesaplanması günlük maksimum ve minimum sıcaklıklar 
alınarak, Richardson’ın soğuk birimi yönteminin Asymcur Modeli’ne göre hesaplanacaktır. Bu 
modelin bilgisayar programı Miller ve Küden (1989) tarafından hazırlanmış, Efe ve ark. (1996) 
tarafından windows’a uyarlanmıştır (Küden ve Kaşka, 1992; Küden ve ark., 1997; Küden ve ark, 
2005).  Bölgenin soğuklama süresinin hesaplanmasında iki yöntem kullanılacaktır. Ayrıca 
erkencilik üzerine etkili olan sıcaklık toplamı her uygulama için konulan meteoroloji 
istasyonlarından elde edilen verilerle hesaplanarak derim zamanı ile ilişkilendirilecektir.  

 
5.1. Standart Yöntem (Soğuklama süresinin hesaplanması) 
 
Denemeye alınan kiraz çeşitlerinin soğuklama gereksinimleri “standart yönteme” göre 

+7.2ºC’nin (45ºF) altında geçen saatlerin toplamı olarak hesaplanacaktır. Hesaplamalar kış ayları 
süresince saptanacak günlük maksimum ve minimum sıcaklıkların yukarıda belirtilen bilgisayar 
programına uyarlanması yoluyla yapılacaktır.  

Bu hesaplamalarda Adana bulunan deneme ağaçlarından alınacak çeliklerin kontrollü 
oda sıcaklığı koşulları altında dinlenmeyi kestiği tarihler kullanılacaktır.  

Her çeşidin dinlenme gereksiniminin tamamlandığının belirtisi olarak, meyve dallarının 
21 gün 24ºC’de akarsu tankında bırakılması halinde tomurcukların en az % 50’sinin yeşil uç 
gösterdiği dönem ölçüt olarak alınacak ve bu olay “dinlenmenin kesilmesi” olarak 
nitelendirilecektir (Küden ve Kaşka, 1992; Küden ve ark 2005). Her kiraz çeşidinin dinlenmeyi 
kestiği tarihe kadar hesaplanan soğuklama süresi o çeşidin standart yönteme göre soğuklama 
gereksinimi olarak belirlenecektir.  

 
5.2. Soğuk Birimi Yöntemi (Chill unit) (Soğuklama süresinin hesaplanması) 
 
Bu yönteme göre her bir saatlik sıcaklık “Richardson Modeli’ne”  göre etkili soğuk 

birimine çevrilecektir. Bu yönteme göre en etkili sıcaklıklar 2.5 ºC - 9.1 ºC arasındaki sıcaklıklar 
olmakta ve bunlar “1” soğuk birimine karşılık gelmektedir (Çizelge 1.1). Çizelge1.1. Seçilen 
sıcaklık derecelerinin “soğuk birimi” (chill unit) değerleri  

Sıcaklık Dereceleri 
(ºC) 

Soğuk Birim Değerleri 
(SB) 

<1.4 0 

1.5-2.4 0.5 

2.5-9.1 1 

9.2-12.4 0.5 

12.5-15.9 0 

16.0-18.0 -0.5 

>18.0 -1 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
                                   (Richardson ve ark., 1974) 

 

5.3. BDST Yöntemi (Sıcaklık toplamının hesaplanması) 
 
Denemeye alınan çeşitlerin soğuklama gereksinimini karşıladıktan sonra ilkbaharda 

çiçek açması için gereken “Büyüme Derece Saatleri Toplamı” (BDST) aynı bilgisayar 
programıyla hesaplanacaktır. BDST birikiminde en düşük sıcaklık olarak 4.5 ºC, en yüksek 
sıcaklık olarak 25 ºC alınacaktır. Üst sıcaklıklar 25ºC’ye eşit olarak kabul edilecektir (Küdenve 
ark, 2005). 

1BDST = Taban sıcaklık olarak alınan 4.5 ºC’nin üzerindeki her bir 1 ºC’lik sıcaklıkta 
geçen 1 saatlik süredir. Kiraz çeşitlerinin kontrollü koşullarda dinlenmesini kestiği tarihten 
itibaren bahçe koşullarındaki tam çiçeklenmesine kadar geçen süre içerisindeki sıcaklık 
birikimi, çeşidin toplam BDST isteğini verecektir.   

Çalışmada Yapılacak Sayım ve Gözlemler 
 Çalışmada yapılacak sayım ve gözlemler Küden (2005)’e göre yapılacaktır. 
 Önceleri haftada iki kez (100 saatte bir), daha sonraları haftada üç kez (50 saatte bir) 

çelik alınacak ve tekerrüler bazında toplam göz sayımı yapılarak akarsu tankına 
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konacaktır.  
 Alınan çeliklerde haftada iki kez yeşil uç gösteren göz sayımı çiçek ve yaprak 

gözlerinde ayrı ayrı yapılacak ve çeliklerin kontrollü koşullarda dinlenmeyi kestiği 
tarihler aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır. 

                                                            Yeşil Uç Veren Göz Sayısı 
Dinlenmenin Kesilme Oranı = ---------------------------------------------------- X 100 
           Toplam Göz Sayısı  
 Hesaplanacak dinlenmenin kesilme oranına göre arazi koşullarında dinlenmenin 

kesildiği tarihler bulunacak ve bu tarihe kadar biriken soğuklama süreleri bilgisayar 
programı ile Standart ve Soğuk Birimi yöntemlerine göre hesaplanacaktır.  

 Kiraz çeşitlerinin arazi koşullarında tam çiçeklenme tarihleri saptanacak, çeşitlerin 
dinlenmeyi kestiği tarihlerden tam çiçeklenme tarihlerine kadar birikecek sıcaklık 
değerleri (büyüme dereceleri saatleri toplamı) bilgisayar programıyla 
hesaplanacaktır.  

 Deneme günlük maksimum ve minimum sıcaklık kayıtları Pozantı Araştırma ve 
Uygulama Merkezinde bulunan meteroojik kayıtlarından alınacaktır. Denemede 
bölgenin ve çeşitlerin soğuklama süreleri standart ve soğuk birimi yöntemlerine 
göre hesaplanacaktır. Bu yapılan işlemlerin tamamı bir sonraki deneme 
dönemlerinde tekrar edilecek ve aradaki fark ortaya konulacaktır.  

 
 
 
 
 
 
 
.  

 
. 
 

 


