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Soğuklama İhtiyacı Nedir?Soğuklama İhtiyacı Nedir?
Soğuklama ihtiyacı, bitkilerin iyi tomurcuklanması ve verim verebilmesi için
belli aralıkta düşük sıcaklık değerleri altında geçirmesi gereken süredir.

Soğuklama ihtiyacı ilk olarak 1950’de Weinberger tarafından bazı meyveler
için önerilmiştir. Weinberger, ağaç tomurcuklarının baharda yeterince

bil i i i k i i d 0 7 oC d i i k ü iaçabilmesi için kış mevsiminde 0 ve 7 oC arasında geçirmesi gereken süreyi
“soğuklama saatleri” olarak tanımlamıştır.

A k ğ kl ihti ü kli l k b lli bi kl ğ lt d b l kAncak soğuklama ihtiyacı sürekli olarak belli bir sıcaklığın altında bulunmak
değildir. Şöyle ki, elmada 1500 saatlik bir soğuklama döneminin sonunda 15
0C sıcaklıkta 500 saatlik bir sürenin tomurcuklanma üzerinde olumlu etkisi
vardır (Young 1992). İlk ve ikinci 500 saatlik bölümde ise 15, 20 ve 300Cvardır (Young 1992). İlk ve ikinci 500 saatlik bölümde ise 15, 20 ve 30 C
sıcaklıklar ise olumsuz etkide bulunmaktadırlar. Örneğin Warmund ve
Krumme siyah çileklerde 0‐9 arasını 1, 9.2‐12.4 arasını 0.5; 12.5‐15.9 arasını
0; 16‐18 arasını ‐0.5 ve 18 den yukarısını ‐1 soğuklama olarak
b li l i l dibelirlemişlerdir.

Bu nedenle bitkilerin soğuklama ihtiyaçlarının deneysel olarak belirlenmesi
ö lidiönemlidir.



Soğuklama ÖlçüleriSoğuklama Ölçüleri

Bitkilerin soğuklama ihtiyaçlarını tanımlamak veğ y ç
ölçmek bir takım modeller ve yöntemler
geliştirilmiş hala bitkilere özel dinamik modellergeliştirilmiş, hala bitkilere özel dinamik modeller
üzerinde çalışmalar devam etmektedir. En yaygın
kullanılan 3 soğuklama ölçüsü şunlardır:kullanılan 3 soğuklama ölçüsü şunlardır:
1. Eşik Değer Altındaki Saat Sayısı

2. Tartılı Soğuklama Saatleri Birimi

3 Ri h d (Ut h) S ğ kl Bi i i3. Richardson (Utah) Soğuklama Birimi



Soğuklama ÖlçüleriSoğuklama Ölçüleri
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Eşik Değer Altındaki Saat Sayısı
Bu yöntem, 7 0C altında geçirilen saat sayısını dikkate alır. 0‐7 0C arasında geçirilen
her bir saat 1 soğuklama birimi olarak kullanılır. Genel olarak yaygın kullanılan
b i bi öl ü bi i idibasit bir ölçü birimidir.



Soğuklama ÖlçüleriSoğuklama Ölçüleri

Soğuk saatler (eşik 7 0C)
m
a

n 
so
ğu
kl
am

 k
az
an
ıla
n

aa
t b

aş
ın
a

Tartılı Soğuk Saatler Birimi

Sıcaklık  (0C )

Sa

Tartılı Soğuk Saatler Birimi
Bu yöntemde eşik değerde (7 0C) geçirilen her bir saat 1 saat, 6
0C’de 2 saat, 5 0C’de ise 3 saat sayılır. Örneğin sıcaklık 2 saat
boyunca 7; 1 saat boyunca 6 ve 4 saat boyunca 5 derece olmuşsaboyunca 7; 1 saat boyunca 6 ve 4 saat boyunca 5 derece olmuşsa
soğuklama birikimi 16 saattir.



Soğuklama ÖlçüleriSoğuklama Ölçüleri
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Bu yöntem, sıcaklık kontrollü 
odalarda saksılarda 
yetiştirilen bitki 
deneylerinden geliştirilmiştir
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Bu yöntemde optimum 
soğuklamanın 4 oC olduğu 
saptanmış olduğundan bu 
sıcaklık değeri eşik değerdir
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ve bu sıcaklıkta geçirilen her 
bir saat, 1 Richardson
Soğuklama Birimi’dir. 

Sa

Sıcaklık  (0C )

Bu yöntemde sıcaklık 1 0C ise soğuklama 0; yine 14 0C’yi aştığında
da da 0 kabul edilir. Bir takım düzeltme etkilerini de dikkate alan
bu yöntemde hesaplama yapmak için bilgisayar programlarıbu yöntemde hesaplama yapmak için bilgisayar programları
gerekli olabilir.



Soğuklama Hesaplayıcısığ p y
Ashcroft ve arkadaşları 1977
yılında sıcaklık verileri ve tam 
çiçeklenmenin görüldüğü tarihten çiçeklenmenin görüldüğü tarihten 
yararlanılarak herhangi bir 
yerdeki soğuklama birikimi ve 
büyüme derecelerini  hesaplamak 
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büyüme derecelerini  hesaplamak 
için pratik bir yöntem 
geliştirmişlerdir.  
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Ortalama sıcaklık oC – En soğuk ay



Meyvelerin Soğuklama İhtiyacı
Bitki Soğuklama İhtiyacı (saat)
Erik (Amerikan)  700 ‐1800 
Erik (yerli)  700 ‐1750 
Erik (Japon) 600 ‐1600
Elma 800 – 1750
Böğürtlen 800 ‐1700 
Fındık 850 ‐1700
Armut 600 ‐1500
Kuşüzümü, bektaşi üzümü  800 ‐ 1650 
Ceviz 400 ‐1550 
Pikan cevizi  650‐550 
Kiraz (ekşi) 600 – 1500
Kiraz (tatlı)  500 ‐1450
Mavi çilek  800 ‐1250 
Şeftali 375‐1200
Kayısı 300 ‐1000
Siyah çilek  350 ‐600
Ayva 50 ‐450 
Badem  50 ‐450
Trabzon hurması  50‐450
Asma 50 ‐400 (yeterli büyüme) 
Asma  400 ‐1650 (daha hızlı büyüme)
Çilek  50 ‐300 
İİncir  50 ‐300



Soğuklama Birikimi Hesaplayıcığ p y

Adana ilinde en soğuk ay Ocak’tır.  Bu en 
soğuk ayın sıcaklık ortalaması 9 oC’dir
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soğuk ayın sıcaklık ortalaması 9 oC’dir. 

Buna göre Adana ilinde soğuklama birikimi 
900 saat civarındadır Fakat bu kaba bir
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tahmindir.

Buna göre Adana’da sıcak ova bölgesinde

Ortalama sıcaklık oC – En soğuk ay

So
ğ Buna göre, Adana da sıcak ova bölgesinde 

pikan cevizi, ayva, badem, asma, trabzon
hurması, çilek ve incir yetiştirilebilir.

ğ y
Daha soğuk kuzey kesimlerinde (Toroslar) 
ise ceviz, kiraz, vişne, şeftali, kayısı, siyah 
çilek yetiştirilebilir demektir.ç y ş



Soğuklama Haritalarığ
Soğuklama değerleri iklim verilerine bağlı 
olarak kıtalar, ülkeler ve bölgelere göre 
değişkenlik gösterir. Hatta küresel ısınma 
ve iklim değişimi nedeniyle de çok kısa 
sürelerde değişim söz konusu olmaktadır.
Y d ki h it l l 1990 2006Yandaki haritalar sırasıyla 1990 ve 2006 
yıllarına ait soğuklama haritası (hardiness
zone map)  göstermektedir. 2006’da sıcak 
bölgelerin arttığı hemen gözebölgelerin arttığı hemen göze 
çarpmaktadır.ABD Soğuklama Haritası

B d l ülk l / böl l dü d S ğ kl H it l h lBu nedenle ülkesel ve/veya bölgesel düzeyde Soğuklama Haritalarının hazırlanması ve 
yıllık olarak yenilenmesi çiftçilere büyük kolaylıklar sağlar.



Soğuklama Haritalarığ

Soğuklama değerleri aynı il ve ilçe içinde 
bile farklı yükseltiler rüzgar ve sıcaklıklarbile farklı yükseltiler, rüzgar ve sıcaklıklar 
gibi iklimsel farklılıklara göre kısa 
mesafelerde bile değişkenlik gösterirler.

Bu nedenle Soğuklama Haritalarının il/ilçe 
bazında hazırlanması ve kullanılması 
çiftçilere büyük kolaylıklar sağlarçiftçilere büyük kolaylıklar sağlar.

ABD Alabama Eyaleti 
Soğuklama Haritası



Sözlük
Soğuklama: Chilling
Soğuklama süresi: Chilling hoursğ g
Soğuklama ihtiyacı: Chilling requirements
Soğuklama birimi (SB):  Chilling Unit (CU)
Hardiness zones: Soğuğa dayanıklılık bölgeleri
Soğuklama haritası: Chilling map
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