
Şeftali erken çiçek açan meyve türü olması 

nedeniyle ilkbahar geç donlarından zarar 

görürler. 

Yaz sıcaklığının düşük olduğu yerlerde 

meyvelerin olgunlaşması gecikir meyve eti rengi 

başta olmak üzere meyve kalitesi ve verimi 

düşer. Meyve olumu gecikir. 

 
 

Sulama 

Sert çekirdekli meyveler arasında en fazla 

suya ihtiyaç duyan şeftalidir. Özellikle 

meyvelerde çekirdek teşekkülünden sonra suya 

ihtiyaç artmaya başlamaktadır. Meyve 

hasadından önceki sulamalar meyvelerin 

irileşmesini, renklerin parlaklaşmasını sağlar. 

Mümkünse damla sulama gibi modern sulama 

sistemleri kullanılmalıdır. Sulama sıklığı ve 

verilecek su miktarı iklim, toprak ve bitkinin 

yaşına göre farklılık gösterir. 

 

Gübreleme 

Toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı ve 

bunun sonucunda gübreleme yapılmalıdır. En 

faydalı gübreleme metodu fertigasyondur. Yani 

gübrenin damla sulama sistemi ile verilmesidir. 

Elle gübreleme yapıyorsak gübreler taç iz 

düşümüne verilerek toprağa karıştırılmalıdır. 

 
 

Seyreltme 
Şeftali ağaçlarında meyve seyreltmesi, 

daha çok elle yapılır. Elle seyreltmeden başarılı 

sonuç alınabilmesi için, seyreltme zamanının iyi 

saptanması gerekir. Erkenci çeşitlerde çekirdek 

sertleşmeye başladığı zaman; orta ve geç 

çeşitlerde ise haziran meyve dökümünden sonra 

yapılmalıdır. Seyreltme her 15–20 cm de bir 

meyve ve her meyveye 40 - 60 yaprak düşecek 

şekilde yapılmalıdır. 

Budama 

Şeftali, diğer meyve ağaçlarına göre daha 

fazla budama ister. Bunun nedeni meyvelerin 1 

yaşlı dallarda oluşmasıdır. Şeftali ağaçlarında 2 

şekilde budama yapılır. Birincisi goble ya da 

değişik doruk dallı şekil budaması ikincisi ise 

ağaç ürün verim zamanında verim budaması 

yapılır. 

Hasat 

Şeftali meyvelerinde hasat zamanının 

saptanmasında genellikle, meyve kabuğunda 

zemin ve üst renk teşekkülü ile meyve eti sertliği 

kullanılır. Olgunlaşma esnasında zemin renginde 

değişme olur, çeşide özgü üst renk teşekkül eder 

ve meyve eti yumuşar. 
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Şeftali Yetiştiriciliği 

 
Şeftali değişik iklim şartlarına en fazla 

uyum sağlayan sert çekirdekli meyve türleri 

içinde çok yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan 

meyvelerden birisidir. Ana vatanı Doğu Asya ve 

Çin’dir. Şeftali yetiştiriciliği ülkemizin hemen 

hemen her yerinde çok eski yıllardan beri 

yapılmaktadır.  
Ülkemizde çok erkenciden çok geççiye 

kadar yılın 5 ayı taze şeftali 

pazarlanabilmektedir. Şeftali meyvesi, taze 

olarak tüketildiği gibi meyve suyu konsantresi ve 

pulp olarak değerlendirilebilir. Ayrıca derin 

dondurucu da uzun süre saklanır. 

Şeftali yetiştiriciliği, adaptasyon 

kabiliyetinin fazla olması, tür olarak erken 

meyveye yatması ve tarımsal sanayiye önemli bir 

hammadde oluşturması nedeniyle hızla 

gelişmiştir. 

 

 

Şeftali Bahçesi Tesisi Kurulması 

Şeftali bahçe tesisi kurumunda iklim 

şartları dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü 

şeftali bitkisi erken çiçeklenen bir tür olduğu için 

ilkbahar erken donlarının görüldüğü bölgelerde 

zarar görmektedir. Aşırı soğuk ve rüzgar alan 

bölgeler tercih edilmemelidir. 

Şeftali fidanları sonbahardan (yaprak 

dökümünü müteakip) itibaren ağaçlarda 

fizyolojik faaliyet başlayana (ilkbahar ) kadar 

dikilebilir.  

Şeftali bahçesi kurulacak arazide daha önce 

çok yıllık bitkiler yetiştirilmişse, bunların kökleri 

ve parçaları araziden iyice temizlenmelidir. 

Toprak yorgunluğuna karşı temizlenen arazide 2-

3 yıl kadar tarla bitkilerinin yetiştirilmesi uygun 

olur. Dikimden önce bir defa derin sürüm daha 

sonra yüzlek sürüm yapılması gerekmektedir. 

Toprak analizi yaptırılır. Noksan görülen bitki 

besin elementlerinin takviyesi yapılır. Sonra 

toprak yüzeyi diskaro veya tırmıkla düzenlemesi 

yapılır. 

 

Şeftali Bahçelerinde Dikim Sıklığı 

Ağaç dikiminde verilecek sıra arası ve 

üzeri mesafe bakım şartlarına, toprak yapısına ve 

kullanılan anaca göre değişir. Genelde 5 x 5, 5 x 

4 m aralık ve mesafeler uygulanmaktadır. 

 

 Fidan Dikimi 

Şeftali bahçeleri genellikle bir yaşındaki 

aşılı fidanlarla kurulur. Fidanların yaşı veya 

gelişme kuvveti arttıkça, dikimden sonra tutma 

oranı azalır. Dikim çukurları kök sistemini içine 

alıp destekleyecek derinlikte olmalıdır. Çok fazla 

derin veya yüzlek olmamalıdır. Çukurların dibine 

ve kapatma toprağına ticari gübre konmamalıdır. 

Fidanlar çukura yerleştirilmeden önce kök 

tuvaleti yapılarak kırılmış, yaralanmış ve fazla 

uzamış kısımlar uzaklaştırılır. Fidanlar 

yerleştirilirken dikim tahtası kullanılır. Açılan 

çukurlar inceltilmiş topraklarla kapatılır. 

Dikimden sonra fidanlara can suyu verilir. 

 

Şeftalinin çoğaltılması 

Şeftali fidanları, bugün için, aşı ile 

çoğaltılırlar. Fidanların elde edilmesinde en çok 

durgun "T" göz aşısı kullanılır. Büyük anaçlarda 

ve çeşidi değiştirilmesi istenen ağaçlarda diğer 

aşı metotları (yarma, kakma, kabuk vb.) 

uygulanır. 

 

Toprak İsteği 

Şeftali yetiştiriciliğine en uygun topraklar; 
süzek, killi, kumlu, çakıllı, milli, derin ve çabuk 
ısınan aluviyal topraklardır. PH’nın 6–7 arasında 
olması istenir. Yeterli sulama ve iyi bir 
gübreleme ile kumlu topraklarda yetiştirilebilir. 

 

İklim İsteği 

Şeftali bir ılıman iklim meyve türüdür. Kış 

mevsiminde dinlenmeye girer ve yapraklarını 

döker. Yetiştiriciliği sınırlayan faktörlerin 

başında düşük kış sıcaklığı, çeşidin soğuklama 

gereksinimi, ilkbahar geç donları ve düşük yaz 

sıcaklıkları gelmektedir. Sıcak iklimlerde 1500 

m.’ye kadar yetiştiği görülür. 

Kış sıcaklığının düşük olduğu yerlerde 

gözler ve sürgünler donar, -25oC’de ise ağaçlar 

donar. 

 Şeftali çeşitlerinin kış soğuklama 

gereksinimi 250 ile 1250 saat arasında 

değişmektedir. Çeşitler kış soğuklama 

gereksinimini karşılayamadığı zaman ağaç çiçek 

tomurcuklarını ve çiçeklerini silker, ilkbaharda 

çiçeklenme gecikir ve düzensiz olur. 


