
Kestanede Terbiye Şekilleri 

Genel olarak modifiye lider (doruk dallı) 

terbiye sistemi tercih edilir. Doruk dal belli bir 

yüksekliğe ulaşınca büyümeyi kontrol etmek 

amacıyla doruk dal kesilir. Verim çağında 

gerekli yerlerde dal seyrelmesi yapılır. Ancak 

tomurcuklar yıllık sürgünlerin ucunda oluştuğu 

için yıllık sürgünlerde kesinlikle kısaltma 

yapılmaz. Yaşlanmış verimden düşmüş ağaçlarda 

ana dallar kuvvetli budanarak yeni sürgün 

oluşumu sağlanır. 

 

Kestane Hasadı 

Kestane hasadı çeşitlere göre değişmek 

ile birlikte olgunlaşma zamanı 2 ay kadar 

sürmektedir. Hasat zamanı meyvenin dışında 

bulunan dikenli yapının morfolojik değişimine 

göre karar verilmektedir. Açık yeşil olan dikenli 

yapı hasat zamanı kahverengiye dönmektedir. Bu 

dikenli yapı zamanla çatlamaktadır. Ve bu 

çatlayan meyveler elle veya makine ile toplama 

yapılarak hasadı yapılmış olur. 

 

Hasadı Yapılan Kestanenin Olgunlaştırılması 

Hasadı yapılan kestane meyvelerini 

dikenli yapıdan çıkarmak için taştan havuzlara 

atılarak bunları üzerleri otlarla, çuvallarla veya 

branda örtülerek kızışması sağlanır. Birkaç hafta 

sonra dikenli yapı çürür ve gevşer meyveler 

dikenli yapıdan ayrılabilecek duruma gelir. 

 

Kestanenin Saklanması 

Kestanenin farklı şekillerde 

depolanmaları veya saklanmaları vardır. Bazı 

bölgelerde dikenli meyve halinde ağaç altında 

yığınlar halinde üzeri otlarla kapatılmış şekilde 

saklanır. Bu şekilde kış ortasına kadar 

saklanabilmektedir. Bazı yörelerimiz de ise 

50oC’ de sıcak suda bekletildikten sonra steril 

edilen kestaneler birkaç gün içinde fanlar 

kullanılarak kurutulur ve böylece 3-4 ay 

saklanabilmektedir. 
 

 

 

Kestane Hastalıkları 

En önemli hastalıkları kestane dal kanseri 

ve mürekkep hastalığıdır. Kestane dal kanserinde 

hastalığın sporları rüzgar böcek ve kuşlarla 

taşınarak ağaçlarda açılmış yaralardan içeri 

girerek hastalığı bulaştırır. Hastalık yerinde yaşlı 

dallarda şişkinlikler oluşur. Genç kestane 

ağaçlarında kışın yaprağının dökememe en tipik 

teşhis yöntemidir. Mürekkep hastalığı ise kök ve 

kök boğazı hastalığıdır. Hastalığa neden olan 

sporlar kök ve kök boğazında meydana gelen 

yaralardan gererek bitkiye bulaşır.   
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Kestane Yetiştiriciliği 

Bilimsel adı Castanea sativadır. Dünya 

üzerinde ılıman iklim kuşaklarında nispeten 

nemli ve yağışlı bölgelerde yetişmektedir. Dünya 

üzerinde 13 tünün yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

700-900 metre rakımlarda yetiştiriciliğinin 

yapılması mümkündür. 200-500 yıla kadar 

yaşayabilmektedirler. 

Kestane sonbaharda çok severek tüketilen 

gıdalar arasındadır. Birçok farklı şekilde 

tüketilebilen kestanenin kebabından, 

haşlamasına, tatlısından reçeline kadar çok çeşitli 

tüketim şekli vardır. Sağlık açısından da önemli 

olan bir üründür. Kestane yetiştiriciliği uzun 

süreli, iyi gelir getiren, verimli, hasadı kolay bir 

tarımdır. 

Toprak İsteği 

Kestane kazık köklü bir bitkidir. Bahçe 

kurulması düşünülen yerin toprağının gevşek 

yapılı ve derin olması gerekmektedir. 

Potasyumca zengin topraklar tercih edilmelidir. 

Toprak Ph’sının 5,5-6 civarında olması istenir. 

Toprak seçiminde toleranslı olan kestane kayalık 

arazide bile yetişebilmektedir. Fakat bu ticari 

olarak yapılan yetiştiricilik için gereken verimi 

ve kaliteyi karşılamamaktadır. Kestane ağır, killi, 

su geçirgenliği az topraklarda gelişme 

gösterememektedir. Böyle topraklarda kök 

çürüklüğü hastalığına yakalanması 

kolaylaşmaktadır. 

 

Toprak Hazırlığı 

Kestane fidanlarının dikiminden önce 

arazi derin sürüm yapılarak dekara 3-5 ton 

hayvan gübresi verilmelidir. Fidan dikilecek 

40X50 cm genişliğinde açılan çukurlara yanmış 

hayvan gübresi, kompoze gübre ve toprak 

karıştırılarak dikim yerleri hazırlanır. 
 

Kestane Bahçesi Kurulumu 

Bahçe kurulumunda toprak ve yer iki 

önemli husustur. Toprak isteği karşılanmayan ve 

soğuk alan çukur arazilere kestanelik 

kurulmamalıdır. Kestanenin en iyi yetiştiği yerler 

yüksek yamaç arazilerdir. Denizden en az 400 m 

yüksekliklerde tesisler kurulmalıdır. 

Dikim aralıkları 7x7 veya 8x8 metre 

olarak tesis edilmesi tercih edilmelidir.  

Dikimi yapılacak olan kestane 

fidanlarının aşılı ya da kendinden yetişmiş 

olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Araziye 

en az iki çeşit dikerek döllenmeyi artırmak da 

başka bir önemli faktördür. 

 

 

 

Kestanenin İklim İstekleri 

Kestane ılıman iklim meyvesi 

türlerindendir. Kışın yaprak döker. -35oC kadar 

dayanabilmektedir. Ani sıcaklık düşüşlerinde 

ağaçta çatlamalar meydana gelmektedir.  

İlkbahar donlarından etkilenmemektedir. Bunun 

nedeni geç çiçek açmasıdır. 

Kestanenin meyvelerini olgunlaştırabilmesi için 

çiçek açımından hasada günlük sıcaklık 

toplamının 2000-2300oC olması gerekmektedir. 

Kestaneler yazın yüksek sıcaklıklardan değil 

ancak yağışsız geçen mevsimlerde kuraklıktan 

etkilenirler. Kuraklık yaprak dökümlerine ve 

meyvelerin küçük kalmasına neden olur. 

Kestane yıllık yağış toplamı 600-1200 

mm olan yerlerde susuz yetişebilir. Bu nedenle 

yağış kestane yetiştiriciliği için önemlidir. 

Çiçeklenme döneminde yağan yağışlar meyve 

tutumunu olumsuz etkiler. 

 

Kestanede Sulama 

Dikim yapıldıktan sonra 1-2 yıl içerisinde 

toprak nem durumuna göre 3-4 defa sulama 

yapmak gerekebilmektedir. Sulama imkanı olan 

bahçelerden ise sonraki yıllarda sulama yapmak 

ağaçların gelişimi için önemli rol oynamaktadır.  

Sulama imkanı olmayan bahçelerden ise 

toprağın nemini korumak amaçlı alınması 

gereken önlemler vardır. Meyilli arazilerde 

yağmur sularının akıp gitmesini önlemek 

amacıyla şekillendirmeler yapmak veya bitki iz 

düşümünü malçlama yapmaktır. 

 

Kestanenin Çoğaltılması 

Kestane yetiştiriciliğinde katlama, 

çeliklerle köklendirme ve aşılı fidan ile üretim 

yapılmaktadır. Bu yöntemlerin içinde en çok 

uygulanan ve en güvenilir yöntem aşılı fidan ile 

üretimdir. 

 


