
 

Meyvelerde Dinlenme ve Soğuklama Gereksinimi  

Meyve ağaçları içerisinde soğuklama gereksinimi üzerinde en 

çok çalışılan meyvelerden birisi şeftalidir. Ancak, şeftali 

yetiştiricil iğinde 7.2C altında saptanan soğuklama süresi i le 

herhangi bir bölgeye adaptasyon arasında çok kesin il işkiler 

bulunmamaktadır. Early Red, Triogem, Cardinal, Dixired, 

Redhaven, Redglobe gibi, Akdeniz bölgesine geniş ölçüde dikimi 

yapılan çeşitler, soğuklama gereksinimleri 7.2C’nin altında     

850-950 saat olan çeşitlerdir.  

Meyve ağaçları uzun ömürlü oldukları için bahçelerin 

kuruluşunda çeşit seçimi üzerinde önemle durulmalıdır. Akdeniz 

bölgesi gibi kışı kısa süren ve ılık geçen yerlerde yaprağını döken 

meyve türlerinin yetiştiri lmesi için ekolojik yönden en ö nemli sorun, 

tür ve çeşitlerin kış dinlenme gereksinimlerinin karşılanıp 

karşılanamayacağıdır.  Bu durum, son yıllarda yaşanan iklim 

değişikliği de dikkate alındığında çok daha önem kazanmaktadır.  

Çukurova bölgesine uygun meyve çeşitleri i le  yetiştiricil ik 

yapılmadığı,  soğuklamanın tam karşı lanamadığı yıl larda ağaçlarda 

çiçeklenmenin geç ve düzensiz olduğu, tozlanma ve döllenme 

sorunları ortaya çıka rak, verim ve kaliteye olumsuz etki ett iği 

görülmüştür (KAŞKA ve KÜDEN, 1988).  

Çukurova bölgesinde soğuklama gereksinimi uzun olan şeftali 

ve nektarin çeşitlerinin her yıl düzenli meyve vermemesinin, 

bölgenin soğuklama süresinin yıl lara göre çok farklı olmasından 

kaynaklanmaktadır.  Örn.  Adana’da 1982-83 kışında 7.2C ‘nin 

altında 879 saat gibi bir soğuklama süresi olmasına karşın, 1983 -84 

kışında sadece 182 saatlik bir soğuklama süresinin elde edilmiştir 

KÜDEN ve KAŞKA (1992 a).  

KÜDEN ve KAŞKA (1992 b) şeftali lerde dinlenmeyi kesme 

amacıyla birçok uygulamalar yapmışlardır. Bu çalışmalarda 



 

 

çiçeklenmeyi artırma üzerine en e tkil i olan uygulamanın thiourea 

(%44.18) i le DNOC+mineral yağ (%43.01) ve KNO3+TU (43.59) 

kombinasyonlarının uygulanması olduğunu ve öteki uygulamaların 

ise %26.20 (mineral yağ) i le %42.82 (Promalin) arasında değiştiğini 

saptamışlardır.  

Kışları ılık geçen bölgeler için seçilecek çeşitlerin soğuklama 

sürelerinin, bölge soğuklama süresinin biraz üstünde olması  

ekonomik bir yetiştiricil ik için pek önemli bir sakınca 

oluşturmamaktadır. Yapılan bazı çalışmalar sonucunda, soğuklama 

süreleri bir miktar yüksek, orta mevsim, hatta bazı geçci çeşit lerin, 

Çukurova bölgesinde bazı önlemler alınarak, yetiştiri lebileceğini 

bildirmişlerdir. Araştırıcı lar, Çukurova bölgesinde ekonomik bir 

şeftali yetiştiricil iğinin yapılabilmesi için aşağıdaki konular üzerinde 

durulması gerektiğini vurgulamışlardır.  

-Orta mevsim çeşitlerinin yetiştiricil iğinde öncelikle bunların 

içinde soğuklama süreleri çok uzun olmayan çeşitlerin seçilmesi,  

-Akdeniz bölgesinin öteki kesimleri için de SB  (chil l unit)  ve 

BDST(growing degree hours) değerlerinin hesaplanması ve tüm kıyı 

şeridi için soğuk haritasının çıkarılması,  

-”Buharlaştırılarak soğuklatma” yönteminin ağaçlar biraz 

soğuklama aldıktan bahçede üstten yağmurlama şeklinde 

uygulanması. Böylece özellikle erkenci çeşit lerde erkenciliğin daha 

da öne  alınabilmesi,  

Uzun soğuklama gereksinimi olan çeşitlerin kışları ılık geçen 

bölgelerdeki yetiştiricil iğinde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Çeşitlerin 

soğuklama süreleri uzadıkça büyüme derece saatleri toplamının 

azaldığını belirtmiştir.  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Çukurova’da iklim koşulları genel olarak, yıl lara göre önemli 

değişiklikler göstermektedir. Özelikle kış aylarının sıcaklıkları göz 

önüne alındığında gözlenen bu değişiklikler, Akdeniz kıyı kesimi 

gibi kışları ılık geçen bölgelerde yetiştiricil iği yapılan meyve tür leri 

için önem taşımaktadır. Çukurova’ya meyve çeşidi önerisinde 

bulunurken sonbahar- i lkbahar arasındaki dönemde çevre 

sıcaklıklarına bakılması mutlaka gereklidir. Burada,+7 C altında 

geçen süreyi saat olarak belirlemek en iyi  yol olarak görülmekteyse 

de, bu süre her zaman amaca uygun gelmemektedir. Bu nedenle , 

bu bölgede soğuklama gereksiniminin hesaplanmasında soğuk 

birimi (Richardson’s chil l unit) yöntemi dikkate alınmalıdır. Bu 

yönteme göre, soğuklamanın karşılanması için en etkil i sıcaklık 

eşik değerleri 2,5C ile 9.1C arasında olup, bu değerler 1.4C ve 

12.5C arasına kadar genişleti lebilmektedir. Adana’da çoğunlukla 

gece sıcaklıklarının 0C’nin altına düşmediği ve gündüz 

sıcaklıklarının da 9C-12C arasında yoğunlaştığı dikkate alınırsa 

standart yönteme göre bu bölgede soğuklamasını karşılayamaz ve 

meyve veremez diye düşünülen bir çok meyve çeşidinin burada 

nasıl yeterli soğuklama aldığı ve meyve verdiği açıklanabilir.  

Akdeniz bölgesinin Çukurova kesiminde yetiştiricil iği gün 

geçtikçe artan şeftalinin, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde turfanda 

yetiştiricil iği ön plana çıkmaktadır. Turfanda şeftali yetiştiricil iği 

özellikle, İspanya, Güney Fransa, İtalya ve Türkiye’nin Akdeniz 

bölgesinde yoğunlaşmaktadır.  

Bölgemiz İspanya’ya göre 1 hafta, İtalya’ya göre 15 gün daha 

erkencidir. Ülkemizde yılın beş ayında (10 Mayıs -20 Ekim) pazara 

taze olarak meyve çıkarmak mümkündür. Ancak ülkemizde 



 

 

genellikle Akdeniz bölgesinde erkenci, Ege ve Marmara bölgesinde 

ise geçci çeşit ler yetiştiri lmektedir. Ancak iri, yola dayanaklı, kaliteli 

orta mevsim çeşitleri gerek iç pazarda, gerek dış satımda önemli bir 

boşluğu doldurabilecektir. Özellikle geç turfanda yetiştiricil ik 

yapıldığında üretici daha da çok gelir elde edecektir.  

Bahçe tesisinde çeşit seçiminde, bunların soğuklama 

sürelerinin dikkate alınması gereklidir. Akdeniz bölgesi için 

soğuklama süreleri az ve en fazla 500 -600 saat olanlar tercih 

edilmelidir.Bahçe tesisi edildikten sonra da her yıl bölgenin Şubat 

ayına kadar olan soğuklanma süreleri hesaplanmalı ve yetersiz 

soğuklşama olduğu takdirde ancak ilave uygulamalar yapılmalıdır. 

Bu amaçla kullanılabilecek kimyasalların başında Erger ve 

Potasyum nitrat gelmektedir. Uygulamalar tomurcuklar kabarmadan 

şubat ayında yapılmalıdır.  

 

 


