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 Şeftali bir ılıman iklim meyve türüdür. 

 Kış mevsiminde dinlenmeye girer ve 

yapraklarını döker. 

Dünya üzerinde kış mevsiminde hava 

sıcaklığının sık sık -20 oC’ye düşmediği 

yerlerde şeftali yetiştiriciliği yayılmıştır. 

Şiddetli kış soğukları, düşük yaz 

sıcaklığı ve ilkbahar donları şeftalinin 

ekonomik olarak yetiştirilmesini 

engelleyen iklim faktörleridir  



 

 

Şeftali ağaçlarının 
kökleri, gövde ve 
dallarına göre 
soğuklara daha az 
dayanıklıdır. 

 Köklerin ancak -10, 
-11 C’ye 
dayanabildikleri 
belirtilmiştir. 



 

 

Mart-Nisan aylarında sık sık don olayı 

yaşanan yerler şeftali yetiştiriciliği 

bakımından riskli bölgelerdir.  

İlkbaharda sıcaklığın artmasıyla vegetatif 

faaliyet başlamakta ve soğuklara dayanıklılık 

azalmaktadır 

 

 



Tomurcukların kabarması, patlaması, 

çiçeklerin açması ve meyve bağlama 

dönemine doğru soğuklara hassasiyet 

artmaktadır.  

Taç yaprağının ucu görünen kapalı 

tomurcuklar -6.6, -1.6 oC, açmış çiçekler    

-3.6, -1.1 oC ve yeni oluşmuş meyveler ise 

-2.7, -1.1 oC’lik soğuklara 

dayanabilmektedirler.  

 



• Çiçeklenme zamanında havaların soğuması 

özellikle sıcaklığın 5 oC’nin altına düşmesi 

tozlayıcı böceklerin faaliyetlerini engeller.  

• Bu yüzden çiçeklenme dönemi uzar.  

• Çiçek tozu ve çim borusunun gelişmesi 

yavaşlar.  

• Bu dönemde yağan yağmurlar da tozlayıcı 

böceklerin faaliyetini kısıtlar.  

• Çiçeklenme sonrası meydana gelen 

yağışlar ve yüksek hava nemi külleme, kızıl 

leke ve klok mantari hastalıklarının 

artmasına sebep olur.  



 

Şeftali ağacı aşırı olmamak şartıyla yüksek 
yaz sıcaklıklarına dayanabilir.  

Meyvelerini olgunlaştırabilmek için de 
oldukça yüksek sıcaklık toplamına ihtiyaç 
duyar. 

Yazları çok serin geçen yerler uygun 
değildir.  

Böyle yerlerde meyvelerin olgunlaşmaları 
gecikir. Meyve daha az renkli, buruk, acımsı 
tatta ve düşük kaliteli olur.  

Bu gibi alanlarda güney yönler tercih 
edilmelidir.  



 

 

Şeftali 

erken çiçek 

açan 

meyve 

türlerinden 

biridir. 

 



Şeftali ağaçları önce çiçek açar daha sonra 

da yapraklanır. Bu nedenle odun 

tomurcuklarının dinlenme süresi daha 

uzundur. Genellikle odun tomurcuklarının 

dinlenme süresi çiçek tomurcuklarınınkinden 

100 saat daha fazladır.  

Dinlenme ihtiyacı karşılanamayan ağaçlarda 

bazı anormallikler görülür. Çiçeklenme 

zamanı gecikir, uzar ve düzensiz bir 

çiçeklenme oluşur. Çiçek tomurcuklarının 

bazıları açmaz, bazıları ise açmadan 

dökülür.  



 

Kış sıcaklıklarının -18, -20 oC’ye düştüğü 
yerlerde gözler ve sürgünler donar.  

Sıcaklık -25 oC’ye düştüğünde ise ağaçlar 
donar.  

Çeşitlerin kış soğuklanma istekleri 250 ile 
1250 saat arasında değişmektedir. 

  



ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ 

 

Şeftali yarı kazık köklü bir meyve türüdür. 

Uygun topraklarda kökleri 1-1.5 m 

derinliğe kadar inebilir. 

Şeftali ağaçları süzek, kumlu tınlı, siltli, 

çakıllı, derin ve çabuk ısınan allüviyal 

toprakları sever.  



ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ 

Buna karşılık, ağır, nemli, killi veya kireçli 

topraklar uygun değildir.  

Ağır (killi) topraklarda kök çürüklüğü 

hastalığına yakalanır. Gelişme zayıflar, 

yapraklar sararır, gövde ve dallarda zamklar 

oluşur.  

Ağır ve sert topraklarda ince kökler çürür 

veya toprak içine nüfuz edemeyenler ters 

dönerek yukarıya doğru gelişir.  



ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ 

İdeal toprak pH’sı 6-7 arasıdır. 

Şeftali çöğürü toprakta %7 kireç olması 

halinde kloroza yakalanır.  

Şeftali için kireçli sayılan veya çakıllı, hafif 

kıraç topraklarda badem veya kayısı 

anaçları kullanılabilir.  

Nispeten killi topraklarda ise erik anacına 

aşılı şeftali fidanları tercih edilmelidir. 



ŞEFTALİNİN TOPRAK İSTEKLERİ 

Yeni kurulan şeftali bahçelerinde hem 

fidanlar arasındaki araziyi boş 

bırakmamak hem de gelir elde etmek 

amacıyla birkaç yıl ara ziraatı yapılabilir. 

Ara ziraatı olarak yetiştirilen bitkiler 

ağaçlara zarar vermeye başladığında ve 

sıralar arası büyük ölçüde gölgede 

kaldığında ara ziraatına son verilmelidir. 



Şeftali Bahçelerinde Toprak İşleme  

 

Şeftali bahçelerinde sonbahar, ilkbahar 

başı, ilkbahar sonu ve yaz olmak üzere 

yılda dört kez toprak işlemesi yapılır. 

Böylece bahçe devamlı olarak temiz 

tutulur. 



Şeftali Bahçelerinde Toprak İşleme 

Sonbaharda sürülen toprak kesekli 

bırakılır. Bunda amaç sonbahar 

yağışlarından daha iyi yararlanmaktır.  

Diğer dönemlerde bahçe sürüldükten 

sonra diskaro veya tırmık çekilerek toprak 

yüzeyi düzlenir.  



ŞEFTALİNİN GÜBRELENMESİ 

Verilecek organik ve ticari gübre miktarları iklim 

şartlarına, toprağın yapısına, işlenme 

durumuna, ağaçların yaşına, gelişme durumuna 

ve alınan ürün miktarına göre değişir.  

En doğru yol yapılacak toprak ve yaprak analiz 

sonuçlarına  göre uygun gübre çeşit ve 

miktarının uygulanmasıdır. 

Toprak örnekleri Kasım-Aralık ayında, yaprak 

örnekleri ise Temmuz-Ağustos ayında 

alınmalıdır.  



ŞEFTALİNİN GÜBRELENMESİ 

Şeftali fidanı çabuk büyür ve erken verime 

yatar. Ayrıca şeftali ağaçlarında 

meyvelerin önemli bir kısmı bir yıl önceden 

teşekkül eden dallarda oluşur. 

 Bu nedenle her yıl yeni sürgünlerin 

oluşturulmaları gerekmektedir. 

Bu da iyi bir beslenme ile olur. 

İyi bir beslenmenin normal sınırları 

 



ŞEFTALİNİN GÜBRELENMESİ 

Besin elementler Normal sınırları 

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 

1.50-3.00 

1.50-2.50 

0.30-0.60 

100-200 

15-50 

35-100 

7-15 

20-60 

0.1-0.3  



ŞEFTALİNİN GÜBRELENMESİ 

 

Bahçelerin gübrelenmesinde yanmış ahır 
gübresi, yeşil gübre bitkileri ve yapay 
gübreler kullanılmaktadır. 

 Bir dekarda 8 yaşlı 30 ağaç bulunan ve 
2300 kg meyve alınan bir bahçeye 8.4 kg 
N/da, 5 kg P2O5/da ve 8.2 kg K2O/da 
önerilmektedir.  

Şeftali bahçelerine uygulanacak 
N/P2O5/K2O oranlarının 1/0.6/1 olduğu 
bildirilmektedir.  



Gübreleme ılıman iklimlerde Ocak, Şubat ve 

Mart aylarında; 

Kışı daha şiddetli geçen bölgelerde ise Mart 

veya Nisan aylarında yapılmalıdır. 

Fosforlu ve potasyumlu gübrelerin tamamı 

ile azotlu gübrenin yarısı erken ilkbaharda; 

Diğer yarısı ise 2-3 ay sonra sulamadan 

hemen önce verilmelidir. 

 



Üç veya dört yılda bir dekara 3-4 ton yanmış 

ahır gübresi verilmelidir.  

Çiftlik gübreleri toprağa hem organik madde 

hem de bazı besin maddelerini kazandırırlar  

Aşırı gübrelemeden kaçınılmalıdır. Fazla 

gübre ağaçların dal ve yapraklarına zarar 

verebilir. Ayrıca, meyve kalitesi düşer, 

taşıma ve depolamada dayanıklılık azalır ve 

olgunlaşma gecikir.  



Şeftalide Azot Noksanlığı 



Şeftali meyve ve yapraklarında 

ortada ve sağda potasyum 

noksanlığı 



  Şeftalide Demir Noksanlığı 



Şeftalide Çok Şiddetli Çinko 

Noksanlığı 



Şeftali ağacında çok 

şiddetli çinko 

noksanlığı. Yapraklar 

sararmış, küçülmüş ve 

sıklaşmış. Uçlarda ise 

kamçılaşma mevcut. 



ŞEFTALİ YAPRAKLARINDA MANGAN 

NOKSANLIĞI 



Şeftalinin Sulanması 
Sert çekirdekli meyve türleri arasında şeftali 

suya en fazla ihtiyaç gösteren bir meyve 

türüdür.  

Çekirdek teşekkülünden sonra suya olan ihtiyaç 

artar. 

Kurak geçen yıllarda sulamaya erken başlanır. 

Sulama 8-12 gün aralıklarla Ekim ayına kadar 

devam eder. Nemli bölgelerde ise bu süre 20 

güne kadar çıkarılabilir. 



Şeftalinin Sulanması 

Meyve hasadından 1-2 hafta önce yapılan 

sulamalar meyvelerin hızla irileşmesini, 

renklerinin cazip ve kalitesinin daha yüksek 

olmasını sağlar.   

Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Fazla su 

vegetatif gelişmeyi artırır. Meydana gelen 

genç sürgünler kış donlarına dayanamaz. 

Meyveler daha iri, daha sulu olacağından 

işleme ve taşınma sırasında zarar görür.   



Şeftalinin Sulanması 

 

Şeftali ağaçlarının sulanmasında karık, 

çanak, yağmurlama, damla sulama 

yöntemlerinden biri uygulanır. 

En ideali basınçlı sulama sistemleridir.  



Şeftali yapraklarında fosfor noksanlığı 

http://nutrico.org/newsletter/wp-content/uploads/2007/09/phosphorous_peach.GIF


Şeftali yapraklarında şiddetli potasyum noksanlığı. Kıvrılma ve içe dönüklük. 



Yaprakta K % 1.3, N/K = 1.8 Yaprakta K % 0.77, N/K = 3.14 

Şeftali meyve ve yapraklarında ortada ve sağda potasyum noksanlığı 



Şeftalide magnezyum noksanlığı 

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Magnes/Magnes.html


Şeftalide demir noksanlığı 

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Iron/Iron.html


Şeftali yapraklarında 

demir noksanlığı 

(Orijinal) 



Şeftalide demir noksanlığı 

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Iron/Iron.html


Şeftali yapraklarında 

demir noksanlığı 

(Orijinal, Karaman) 



Şeftali sürgünlerinde çok şiddetli çinko noksanlığı 



Şeftali ağacında çok şiddetli çinko noksanlığı.  

Yapraklar sararmış, küçülmüş ve sıklaşmış. Uçlarda ise kamçılaşma mevcut. 



Şeftali yapraklarında çinko noksanlığı 



Şeftali yapraklarında çinko noksanlığı 



Şeftali yapraklarında mangan noksanlığı 



Şeftali yapraklarında mangan noksanlığı  



Şeftalide bakır noksanlığı  



Şeftali yapraklarında bor noksanlığı  



 

TEŞEKKÜRLER 


