
 
 

Sulama  

Yıllık yağışın 600 mm ve üzerinde olduğu 

yerlerde kirazı 400 mm ve üzerinde ise vişneyi 

sulamaya gerek yoktur. Ancak bu yağışlar 

altında ki yerlerde ise yılda 2-3 kez sulama 

yapılması vegetatif ve generatif gelişme 

açısından yararlı olacaktır. 

Gübreleme 

Kiraz ve vişne bahçelerinde özellikle ilk 

kuruluş devresinde dekara 2-3 ton yanmış çiftlik 

gübresi verilmelidir. Dikimi izleyen ilk yıllarda, 

çok gübre verilmesi sakıncalıdır. Ancak verime 

yatmış ağaçlarda durum farklı olup, bunlara her 

yıl yukarıda belirtilen çiftlik gübresi dışında 

yapılacak toprak ve yaprak analizleri 

doğrultusunda inorganik gübre verilmelidir. 

 

Budama 

Yaygın olarak uygulanan terbiye sistemi 

modifiye lider sistemidir. Çatı teşekkül ettikten 

sonra, ağaçlar çiçeğe yatıncaya kadar çok az 

budanmalıdır. Özelikle genç kiraz ağaçlarında 

dalların yukarıya doğru gelişme eğilimi vardır. 

Bu nedenle yan dalların gelişmesine özel bir 

dikkat gösterilmelidir. Hem kiraz hem de vişne 

ömrü boyunca hafif buda ister. 

Hasat 

Kiraz ve vişneler hasat olgunluğuna 

geldikleri zaman elle toplanmalıdır. Meyveler 

hasat zamanına doğru iriliklerini büyük ölçüde 

artırmakta ve böylece verim miktarı % 35-40 

artmaktadır. Toplama esnasında meyve dallarını 

kırmamaya özen gösterilmelidir. 
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Kiraz ve Vişne Yetiştiriciliği 
Ekolojik İstekleri 

 

İklim İstekleri: Kiraz yetiştiriciliğinde en 

önemli iklim faktörü sıcaklıktır. Çiçek 

tomurcukları -2.4 dereceye kadar 

dayanabildikleri halde, açmamış çiçekler -2 

derecede donarlar. Vişnelerin odunsu kısımları 

ise -40 dereceye kadar dayanabilirler. Vişneler 

düşük sıcaklıklara kirazlardan daha fazla 

dayanırlar. Vişnelerde ilkbaharda çiçeklenme 

kirazlardan sonra olduğu için don riski daha 

azdır. Kirazlar için kış dinlenme istekleri 

vişnelerden daha önemli olup, dinlenmeden 

çıkabilmeleri için yeterli kış soğuğu almaları 

gerekmektedir. Kış dinlenme isteklerini yeterince 

karşılayamayışı kirazlarda döllenme yönünden 

de sorun yaratmaktadır. Düzenli olarak 600 mm 

yağış alan yerlerde kiraz, 400 mm yağış alan 

yerlerde ise vişne yetiştiriciliği sulamaya gerek 

duymadan yapılabilir. 

Toprak İstekleri: İyi drene edilmiş, derin, 

havalanabilen ve yaz aylarında düzenli olarak 

sulanabilen topraklar kirazlar için elverişlidir. 

Vişneler ise toprak açısından daha avantajlıdır. 

Vişneler kuru, kumlu veya kireçli topraklarda da 

yetiştirilebilirler. 

 

Çoğaltılması: En uygun çoğaltma metodu 

aşı ile çoğaltmadır. En uygun aşı şekli ise durgun 

göz aşısıdır. Durgun göz aşısının başlama zamanı 

aşı gözlerinin olgunlaştığı, bitirme zamanında 

anacın kabuk verme durumuna göre 

düzenlenebilir. 

Kiraz (Prunus avium): Bu türün 

yabanilerine Türkiye’de yabani kiraz veya kuş 

kirazı da denir. Çeşitlerle uyuşması oldukça 

iyidir. Uzun ömürlü ve kuvvetli ağaçlar meydana 

getirir. Havalanması zayıf, ağır ve ıslak topraklar 

kiraz çöğür anacı için pek uygun değildir. 

İdris (Purunus mahleb): İdris anaçları 

alçaktan aşılandığı için daha küçük anaçlar 

oluşturur. Kireçli ve kurak topraklara iyi uyum 

sağlar.  

Vişne (Prunus corasus): Bu anaç genellikle 

vişneler için kullanılır. Kirazlarda kullanıldığı 

takdirde bodurlaşmaya neden olurlar. Kiraz ile 

uyuşması iyi değildir. Vişne genellikle kuraklığa 

dayanıklı bir anaç olarak önerilmektedir. 

 

Döllenme Biyolojisi  

Kiraz yetiştiricilerinin bahçe kuracakları 

zaman dikkate almaları gereken en önemli 

konudur. Yapay mutasyon ile meydana gelen 

birkaç çeşit dışında, bütün kirazların kendileriyle 

uyuşmaz olduğu tespit edilmiştir. Kiraz 

bahçelerinden yüksek verim almak için 

kesinlikle iki veya daha fazla dölleyici çeşit 

kullanılmalı, çeşitlerin dölleyebildiğinden emin 

olunmalıdır. Bahçede tozlanmayı sağlayacak 

yeterli sayıda arı olmalıdır. Vişne çeşitleri ise 

genellikle kendi kendine verimlidir. 

 

Kültürel ve Teknik İşlemler 

Kapama kiraz ve vişne bahçesi temin 

ederken, özellikle kirazlarda iyi bir dikim 

planlaması gerekmektedir. Vişnelerde döllenme 

sorunu olmadığı için tek çeşitle de bahçe tesis 

edilebilir. Dikim aralıklarını toprak durumu, anaç 

sulama ve gübreleme gibi koşullar belirler. 


