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Kayısının İklim İstekleri  
• Kayısı mevsimlerin birbirinden kesin ayrıldığı soğuk, 

sürekli ve uzun bir kış, kurak ilkbahar, güneşli yazı 
olan kara ikliminin hakim olduğu yerlerin meyvesidir.  

• Meyvede yüksek kalite için yaz aylarında havanın 
kuru olması gerekir.  

• Kayısı en iyi olarak yazları sıcak ve kurak, kışları 
uzun ve soğuk kara ikliminin hüküm sürdüğü dağlık 
alanlarda yetişmektedir.  

• Bu nedenle kayısı yetiştiriciliğinin ülkemizin Akdeniz 
ve Ege Bölgelerinin kıyı kesimlerinde yayılması bazı 
sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.  

• Kayısı ağaçlarının soğuklara dayanımı iyi olup kışın -
25 oC’ye kadar dayanabilmektedir.  2 



Kayısının İklim İstekleri  

• Dinlenme halindeki tomurcukların soğuğa 
dayanımı şeftalilerinkinden daha azdır.  

• Kayısı ağaçları ilkbaharda erken dönemde 
çiçeklendikleri için ilkbaharın geç donlarından zarar 
görebilirler.  

• Çiçeklenme devresinde -2.2, -2.5 oC, genç meyve 
döneminde -0.6, -2.5 oC’lik soğuklara 
dayanabilmektedirler.  

• Soğuklara dayanıklılık bakımından çeşitler 
arasında farklılıklar mevcuttur. Bergeron ve Rouge 
de Rousillion kayısıları dayanıklı, Polanais kayısısı 
ise en hassas çeşitlerdir.  
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• Kayısı yüksek rakımlı yerlerde de gelişir. Yüksek 
yerlerde kayısı yetiştiriciliği için doğu, güney doğu, 
güney batı ve güney yönleri önerilir. 

• Bazı yörelerde kayısı ağaçları Şubat ve Mart 
aylarında güneş yanıklığından zarar görebilirler. Bu 
durumda ağaçların gövdelerinde çatlaklar 
meydana gelir.  

• Sahil yörelerinde kayısı bahçeleri, döllenmeye 
zarar veren külleme, kızıl leke (çil hastalığı) gibi 
mantari hastalıkları teşvik eden deniz rüzgarlarına 
karşı korunmalıdır.  

 

Kayısının İklim İstekleri  
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.   Kayısı yıllık yağış miktarı 450 mm civarında olan kurak 
bölgelere dayanıklıdır.  

• Bu özelliği sayesinde kayısı kurak arazilerin 
değerlendirilmesinde kullanılabilir.  

• Böyle yerler kurutmalık kayısı üretimi bakımından önem 
kazanır. Bütün bunlara rağmen en iyi kayısı sulanan 
bahçelerde elde edilir.  

• Kayısı, havası nemli olan ve ilkbaharı sisli geçen 
yerlerde mantari hastalığa (Coryneum beijerinckii) 
yakalanır ve meyvelerin kalitesi düşer.  

• Karadeniz Bölgesinde bu durum ortaya çıktığı için söz 
kayısı yetiştiriciliği yapılamamaktadır.  

• Kayısılarda meyvelerin olgunlaşması için belli bir sıcaklık 
toplamına ihtiyaç vardır. Sıcaklık toplamının yeterli 
olmadığı yer veya yıllarda ya meyveler olgunlaşamaz 
veya olgunlaşsa bile tam tatlanamaz ve ekşi olur.   
 

Kayısının İklim İstekleri  

5 



• Meyvelerin olgunlaşması sırasındaki yüksek sıcaklıklarda 
meyve kalitesi düşer, çekirdekte çatlama ve çürümeler 
meydana gelir.  

• Kayısı ağaçlarının kış soğuklanma ihtiyacı bademlerinkinden 
fazla, elma ve armutlarınkinden azdır.  

• Soğuklanma ihtiyacı tam karşılanmazsa hem çiçek ve hem 
de odun tomurcuklarının ilkbaharda uyanması düzensiz, geç 
ve yavaş olur.  

• Dinlenmesini tamamlayamayan tomurcukların bir kısmı 
açılamadan dökülür. Bir kısmı da açmadan ağaç üzerinde 
kalır.  

• Dinlenmesini tamamlayamayan yaprak tomurcukları ise 
dökülmeyip düzensiz bir uyanma gösterirler.  

• Bu durumda meyve tutumları önemli ölçüde azalır. Bundan 
dolayı Malatya’nın kurutmalık kayısı çeşitlerini Ege ve 
Akdeniz Bölgelerinin sahil kesimlerinde yetiştirmek ve 
bunlardan ekonomik düzeyde meyve almak mümkün 
olmamaktadır.   

Kayısının İklim İstekleri  
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• Kışları ılık geçen bölgeler için soğuklanma ihtiyacı az 
olan çeşitlerin seçilmesi gerekir.  

• Soğuklanma ihtiyacı bakımından çeşitler arasında 
farklılıklar bulunmaktadır.  

• İzmir Bornova’da yapılan bir çalışmada, bazı kayısı 
çeşitlerinin soğuklanma ihtiyacı 7.2 oC’nin altında geçen 
süre olarak, Turfanda İzmir 650, Çiğli 720, Mektep 829, 
Hacıhaliloğlu 949 ve Hasanbey 1600 saat olarak 
belirlenmiştir.  

• Karacabey ve Ethembey çeşitlerinin soğuklanma 
ihtiyacının 949 saatten fazla olduğu belirlenmiştir.  

• Ankara şartlarında yapılan bir çalışmada ise soğuklanma 
ihtiyacı Hasanbey çeşidinde 1360 ve Tokaloğlu 
çeşidinde ise 1099 saat olarak tespit edilmiştir. 
 

Kayısının İklim İstekleri  
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• Yerli kayısı çeşitleri genellikle karasal iklime sahip 

bölgelere uygundur.  

• Yerli çeşitler yazın kuru hava, kışın ise uzun süreli 

soğuklama istemesi nedeniyle nemli ve daha 

ılıman bölgelere uygun değildirler.  

• Nemli ve ılıman bölgelerde mantari hastalıklar artar 

ve ağaçlar yeterli soğuklanmayı yaşayamazlar.  

• Bu durum tomurcuk silkmesine yol açmakta, verim 

ya hiç alınamamakta veya çok düşük olmaktadır. 

 

Kayısının İklim İstekleri  
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Kayısının Toprak İstekleri 

• Kayısı derin, geçirgen, iyi havalanan, sıcak ve 
besin maddelerince zengin, ince dokulu, tınlı, tınlı-
kireçli toprakları sever.  

• Çok fakir ve kuru topraklarda büyümenin yeterli 
olmaması, çiçeklerin iyi beslenememesi yüzünden 
verim ve kalite azalır.  

• Bu gibi toprakların iyi gübrelenmesi ve kuraklık 
durumuna göre de zaman zaman sulanarak 
ağaçların su ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.  

• Sığ ve tabanı kayalık olan topraklar ile kumlu ve 
taşlı topraklarda yetişen kayısı ağaçlarının 
meyveleri nispeten küçük olur.  
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Kayısının Toprak İstekleri 

• Kumlu topraklarda yetiştirilen kayısılarda kuru madde 
miktarı daha yüksektir. Böyle kayısılar kurutmaya 
uygundur.  

• Kuvvetli topraklarda ağaçlar çok fazla büyür. Bunların 
meyveleri kaba dokulu, çok sulu, az tatlı, hatta ekşi 
tada sahip olduklarından düşük kalitelidirler. 

• Kayısılar nemli ve ağır topraklardan hiç hoşlanmazlar.  

• Bu gibi topraklarda kayısı yetiştiriciliği ancak uygun bir 
erik anacının kullanılmasıyla mümkündür.  

• Kayısı kireçli topraklara şeftaliden daha çok dayanır. 
Şeftalinin fazla kireçten zarar gördüğü topraklarda 
kayısı rahatlıkla yetişir.  

• Kireçli topraklara dayanıklılık bakımından bademe 
yakın bir durumdadır.  
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• Kayısı bahçelerinde, bahçenin bulunduğu iklim şartları 

ve arazinin meyil durumuna göre en iyi işleme 

yönteminin uygulanması gerekmektedir.  

• Kayısı bahçesi bir yılda sonbahar, ilkbahar başı ve sonu, 

hatta yaz ortasında sürülmek suretiyle yabancı otlardan 

temizlenir.  

• Böylece ağaçların topraktaki su ve besin maddelerinden 

daha iyi faydalanmaları sağlanır. Özellikle ilkbahar ve 

yazın yapılan sürümler derin olmamalıdır.  

• Bahçelerde geçici bir örtü bitkisi (fiğ, korunga ve bakla) 

yetiştirilmesi yararlı olur. Sonbahar başında ekilen örtü 

bitkileri ilkbahar başında toprağa gömülerek toprağın 

organik madde miktarı artırılır.  

Kayısının Toprak İstekleri 
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• Kayısı ağaçlarının toprak istekleri kullanılan anaca 
göre değişir.  

• Derin, geçirgen, su tutmayan, besin maddelerince 
zengin tınlı ve kireçli topraklar daha uygundur.  

• Sığ, taşlı, kumlu ve altı sert tabakalı topraklarda 
yetişen kayısılar küçük ve kalitesiz olurlar.  

• Ağır, su tutan killi topraklar kesinlikle uygun 
değildir.  

• Bu topraklarda kayısı ağaçlarında zamklanma ve 
daha sonra ölümler meydana gelir.  

• Kumlu topraklarda kayısı yetiştiriciliği yapılacaksa 
anaç olarak şeftali çöğürlerinin kullanılması daha 
uygundur.  

• Ayrıca ağır topraklarda kayısı yetiştirilecekse anaç 
olarak can erik çöğürlerinin kullanılmalıdır. 

Kayısının Toprak İstekleri 
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• Kayısı bahçelerinden kaliteli yüksek verim elde etmek için 
toprak işleme, gübreleme, sulama ve budama işlemlerinin 
tekniğine uygun olarak yapılması gerekir.  

• Geleneksel olarak bahçelerdeki yabancı ot mücadelesi 
toprak işleme ile yapılmaktadır.  

• Toprak işleme; toprağın havalandırılarak mikroorganizma 
faaliyetlerini artırmak, topraktaki bitki besin maddelerinin 
serbest kalarak bitki kökleri tarafından alınmasını 
kolaylaştırmak, verilen gübrelerin toprağa karışmasını 
sağlamak ve yağmur sularının toprak tarafından emilmesini 
kolaylaştırmak gibi faydalar sağlar.  

• Bu amaçla iklim bölgelerine göre Ekim ve Kasım aylarında 
toprak 15-20 cm derinliğinde pullukla sürülür. İlkbaharda 10-
15 cm, yazın ise 8-10 cm derinliğinde diskaro, kültivatör, 
kazayağı veya rotavatör ile işlenir.  

• Ancak toprak işlemenin pulluk tabanı oluşumuna yol açtığı, 
toprağın yapısını bozduğu, bitki besin maddelerinin yoğun 
olarak bulunduğu üst tabakada köklerin gelişmesini 
engellediği ve masraflı bir işlem olduğu kabul edilmektedir.  

Kayısının Toprak İstekleri 
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• Son yıllarda toprak işlemenin olumsuz yönleri 
dikkate alınarak örtülü üretim sistemleri üzerinde 
durulmaktadır.  

• Bu amaçla toprak işlemesiz ve yarı toprak işlemeli 
sistemler uygulanmaktadır.  

• Toprak işlemesiz sistemde ağaç taç izdüşümleri 
veya sıra üzeri yabancı ot ilaçları ile ilaçlanmakta, 
diğer alanlar otlu bırakılıp, otlar 15-20 cm 
boylandığında biçilmektedir.  

• Yarı işlemeli sistemde ise taç izdüşümleri yabancı 
ot ilaçları ile ilaçlanmakta, sıra arası ve sıra üzeri 
çapraz olarak işlenmektedir.  

  

Kayısının Toprak İstekleri 
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• Toprak işlemesiz sistemde toprağın fiziksel özellikleri 
iyileşmekte, toprak organik maddece zenginleşmekte, 
buharlaşma ile su kaybı önlenmekte doğal bitki örtüsü 
kullanıldığından bitki florası devamlı değişerek toprak 
yorgunluğu olmamakta, biyolojik hayat normal 
olduğundan faydalı böcekler yaşama alanı bulmakta 
ve toprak işleme masrafları daha az olmaktadır.  

• Bu sistemin olumsuz yanları ise yazın toprağın 
çatlaması ve dikkatsiz uygulamalarda ot öldürücü 
ilaçların yapmış oldukları zararlardır.  

• Özellikle kayısılarda ot öldürücü ilaçların dikimden 
sonra 5 yıl içerisinde kullanılmaması gerekmektedir. 
Çünkü ot öldürücü ilaçlar genç ağaçlara zarar 
vermektedir.  

• Dikimden sonra ilaçlı ot mücadelesi yapılacaksa 
gövde dipleri 1-1.5 m çapında çapalanmalı, diğer 
alanlar ise dikkatlice ilaçlanmalıdır. 

Kayısının Toprak İstekleri 
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Kayısının Gübrelenmesi 

• Kayısı ağaçlarının gübrelemeye karşı tepkisi iyidir.  

• Zayıf topraklarda ve sulanan bahçelerde gübreleme, 
derin ve zengin topraklardakine göre daha çok önem 
kazanır.  

• Sonbahar ve kış aylarında geçici örtü bitkisi yetiştirilen 
bahçelerde yeşil gübre bitkileri bahçenin organik 
madde ihtiyacını büyük ölçüde karşılar.  

• Verim çağında bulunan kayısı ağaçlarına yılda dekara 
10-15 kg N, 5-10 kg P2O5 ve 15 kg K2O verilebilir.  

• Bu saf miktarlar 48-71 kg amonyum sülfat/da, 10-20 
kg mono amonyum fosfat (MAP)/da ve 30 kg 
potasyum sülfat/da gübre miktarlarına denk 
gelmektedir.  
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Kayısının Gübrelenmesi 

• Aşırı gübre uygulamalarından kaçınılmalıdır.  

• Bazı yetiştiriciler tarafından kayısı fakir toprakların 

ağacı olarak kabul edildiğinden gübreleme 

yapılmamakta, bu da verim azalmasına sebep 

olmaktadır.  

• En iyisi Kasım’da alınacak toprak örnekleri ve 

Temmuz-Ağustos’ta alınacak yaprak örneklerinin 

analiz (Tablo 1) sonuçlarına göre uygun gübre 

çeşit, doz ve uygulama zamanının belirlenmesidir.  
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Tablo 1. Kayısı Yapraklarında Bazı Besin 

Elementlerinin Normal Sınırları 

Besin elementleri Normal sınırlar 

N      (%) 

P      (%) 

K      (%) 

Ca    (%) 

Mg   (%) 

Fe   (ppm) 

Zn    (ppm) 

Mn   (ppm) 

Cu    (ppm) 

B      (ppm) 

Mo   (ppm) 

2.20-3.20 

0.18-0.35 

2.00-3.20 

1.20-2.50 

0.30-0.60 

72-160 

15-50 

30-100 

5-12 

20-60 

0.1-0.3 
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• Gübreleme yüksek verim ve iyi kalite için kesinlikle 
gereklidir.  

• Gübreleme ile toprakta eksikliği bulunan veya 
kayısının daha çok ihtiyaç duyduğu besin 
maddelerinin toprağa kazandırılması amaçlanır.  

• Kayısı ağaçlarının beslenmesinde sırasıyla 
potasyum, azot, fosfor ve kalsiyum elementleri özel 
bir yere sahiptir.  

• Gübreler zamanında ve tekniğine uygun bir şekilde 
verilmelidir.  

• Makro besin maddelerinin toprağa, mikro besin 
maddelerinin ise ihtiyaç halinde yaprağa sıvı gübre 
olarak uygulanması en ekonomik faydayı 
sağlamaktadır.  

Kayısının Gübrelenmesi 
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• Kayısı bahçelerine her 3 yılda bir dekara 3 ton yanmış 
ahır gübresi verilmelidir.  

• Zira bu gübre makro ve mikro besin maddelerini 
kombine olarak taşıdığı gibi içerdiği organik madde 
sayesinde toprağın fiziksel özelliklerini de 
iyileştirmektedir.  

• Yapay gübrelerden sadece azot içerenler, ağaç taç 
altındaki toprak yüzeyine serpilerek toprağa 
karıştırılmalıdır.  

• Gübreden yararlanabilen kılcal kökler gövdeye yakın 
bölgelerde çok az olduğu için özellikle bu alana azotlu 
gübre verilmemelidir.  

• Fosforlu ve potasyumlu gübreler ise yanmış ahır 
gübresiyle birlikte Aralık-Şubat ayları arasında taç 
izdüşümünde toprakta açılacak 8-10 adet 10-15 cm 
derinliğindeki çukurlara veya hendeğe verilerek üzeri 
toprakla kapatılır.  

Kayısının Gübrelenmesi 
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• Gübrelemenin etkili olması için uygulama zamanının iyi tespit 

edilmesi gerekir.  

• Azotlu gübrelerin bir defada verilmeyip gerekli gübrenin 

2/3’sinin erken ilkbaharda ve kalanının ise Mayıs ayı 

ortalarında verilmesi daha faydalıdır.  

• Fosforlu ve potasyumlu gübreler sonbaharda veya erken 

ilkbaharda bir defada uygulanmalıdır.  

• Mikro besin elementleri ise yaprakların tam büyüklüğünü 

almasından sonra yaprak gübresi şeklinde tarımsal 

mücadele ilaçlarına karıştırılarak veya yalnız başına 

püskürtülmelidir.  

• Gerekiyorsa iki hafta ara ile birkaç uygulama yapılabilir. 

Ancak en ideal besleme topraktan olanıdır.  

• Kireçli topraklarda özellikle demir ve çinko noksanlıkları çok 

görülmektedir.  

Kayısının Gübrelenmesi 
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• Mikro element noksanlık belirtileri acil ve şiddetli değilse 
piyasada bol bulunan ve ucuz gübreler olan demir sülfat 
(kara boya) ve çinko sülfat Aralık-Şubat ayları arasında 
yanmış ahır gübresi ile birlikte ağaç taç izdüşümünde 
toprağa dekara 3’er kg olacak şekilde uygulanmalı ve 
sürümle toprağa karıştırılmalıdır.  

• Ağacın yaşı, verim durumu ve toprağın verimlilik 
kapasitesine göre değişmekle birlikte ağaç başına 200’er 
g demir sülfat ve çinko sülfat ağaç iz düşümünde 
toprağa uygulanıp kök bölgesine karıştırılabilir.  

• Daha pahalı ancak çabuk ve uzun süreli (2-3 yıl) 
etkinliğe sahip demir şelat ve çinko şelatlı gübreler de 
kullanılabilir. Söz konusu şelatlı gübreler çiçek 
dökümünden sonra ağaç başına 100 g olacak şekilde 
suda eritilip kök bölgesine verilir ve arkasından sulama 
yapılır.  

Kayısının Gübrelenmesi 
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• Malatya yöresinde azotlu gübrelemenin 
Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde verim ve verim 
özelliklerine etkilerini araştırmak için temel 
gübreleme olarak sonbaharda ağaç taç 
izdüşümüne 30 cm toprak altına 1000 g TSP/ağaç 
ve 800 g PS/ağaç, ilkbaharda ise 0, 600, 1200 ve 
1800 g N/ağaç dozlarının 2/3’ü amonyum sülfat (% 
21 N), geri kalanı da ilk sulamada amonyum nitrat 
(% 26 N) formunda uygulanmıştır. Verim ve birçok 
pomolojik özellik için en uygun azot dozunun 600 
ve 1200 g N/ağaç olduğu belirlenmiştir (Eryüce ve 
ark. 2004). 

 

 

Kayısının Gübrelenmesi 
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Kayısının Sulanması 
• Kayısı ağaçları sulama imkanının olmadığı yerlerde 

sulanmadan da yetiştirilebilir.  

• Fazla kurak yerlerde özellikle süzek topraklarda ağaçlar küçük 
kalır, çiçek tomurcuğu ve meyve tutumu azalır.  

• Kayısı ağacı diğer meyve türlerine göre daha az su ile 
yetinebilir.  

• Toprakta yüksek nemin bulunması kök hastalıklarına ve zamk 
oluşumuna sebep olur.  

• Sulama aralıkları toprağın geçirgenliği, sıcaklık ve buharlaşma 
durumu dikkate alınarak belirlenmelidir.  

• Tınlı topraklarda 8-12 gün aralıklarla sulanması önerilir.  

• Hasattan önce yapılan sulamalar meyve iriliği ve kalitesini 
artırır.  

• Yaz sonu, sonbahar başında yapılan sulamalar özellikle çiçek 
tomurcuklarının gelişmelerini tamamlaması bakımından çok 
yararlıdır.  24 



Kayısının Sulanması 

• Ağaç büyüdükçe taç gelişmesine paralel olarak sulanan 
toprak yüzeyi de artırılmalı ve yeterli su verilerek kök 
bölgesine suyun işlemesi sağlanmalıdır.  

• Sık sık fakat yüzlek yapılan sulamalar zararlıdır.  

• Hasattan sonra ve Ağustos ayında yapılan sulamalar 
yeni sene için çiçek tomurcuğu oluşumuna ve vegetatif 
gelişmenin tamamlanmasına yardımcı olur.  

• Ülkemizde kayısı bahçeleri genellikle salma sulama ile 
sulanmakta, su ağaç tacı altında açılan çanağa 
verilmektedir. Ancak suyun gövde ile temas etmemesi 
için gövde çevresine çapı 50-60 cm olan bir toprak set 
yapılmalıdır. Aksi halde su içerisinde kalan gövde 
mantari hastalıklara yakalanarak çürümektedir.  

• Salma sulama çok fazla su tüketimine neden olmakta ve 
fazla iş gücü gerektirmektedir. 
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• Son yıllarda kayısı bahçelerinde damla sulama 
sisteminin yaygınlaşmasıyla ağaçların daha erken 
meyveye yattıkları, daha verimli oldukları ve daha 
kaliteli ürün verdikleri belirlenmiştir.  

• Kayısıda uygulanacak sulama sayısından çok 
sulama zamanının önemli olduğu bilinmektedir. 
Çağlaların büyüme döneminde, hasat zamanından 
10-15 gün önce ve hasattan sonra Ağustos ayında, 
kurak geçerse Eylül ayında da sulama yapılması 
ağaçların sağlığını, ürünün kalitesini ve gelecek 
yılın verimini olumlu yönde etkileyecektir.  

 

Kayısının Sulanması 
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Kayısıda potasyum noksanlığı nedeniyle 

yetersiz çiçeklenme. Önceki hasat 

zamanında yaprakta N/K = 3.6-1.6, 

Verim 500 kg/da  

Kayısıda potasyum gübrelemesi ile 

çiçeklenmede artış. Önceki hasat 

zamanında yaprakta     N/K = 0.8-0.9, 

Verim 1000 kg/da  
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Kayısıda solda potasyum noksan (iki önceki resim), sağda yeterli (önceki resim) 28 



Kayısı yapraklarında demir noksanlığının başlangıcı (Orijinal, Konya) 29 



Kayısı yapraklarında demir noksanlığı (Orijinal, Konya) 30 



Kayısı ağacında çok şiddetli derecede demir noksanlığı 31 



Kayısı ağacında çinko noksanlığı. Bahçe toprağı çok kireçli. 32 



Kayısıda çinko noksanlığı 
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Kayısı yapraklarında solda çinko noksanlığı 

NORMAL 

-Zn 
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Kayısı ağacında çinko noksanlığı (Orijinal, Karaman) 
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Kayısı yapraklarında mangan noksanlığı. Yaprağın mangan kapsamı 18 ppm. 36 



TEŞEKKÜRLER 
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