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Elma, farklı ekoloji ve toprak yapılarına uygun çeşit ve anaç zenginliğine 

sahip olması nedeniyle diğer bir çok meyve türüne göre daha geniş bir yelpazede 

yetiştirilebilmektedir.  Bununla birlikte üretimin belirli bölgelerde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Geniş bir alanda yetiştiriciliği yapılan elmada, uluslararası alanda 

pazar yakalama şansı çok düşüktür ve rekabet oldukça fazladır. Bu sebeple en iyi 

çeşidi en düşük maliyetle üretmek zorunludur. Ayrıca uluslar arası ticareti elinde 

tutan şirketler, pazarların oluşmasında oldukça etkindir. Yani üretilen çeşidin marka 

değerinin oluşturulması mecburidir.  

Daha önce Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde 

1997-2009 yılları arasında “Elma Çeşit Adaptasyon Denemesi” kapsamında 100’ü 

aşkın yerli ve yabancı çeşit denemeye alınmış ve değerlendirilmiştir.  

Bu çalışmada, Elma Çeşit Adaptasyon Denemesi’nin V.dilimi 

tamamlanmıştır. Denemede üstün vasıflı bazı elma çeşitlerinin Eğirdir ve benzeri 

ekolojilere adaptasyonu araştırılmıştır.  

Projede yer alan çeşitler; Rubinstein, Gala Selekta, Novaja, Crown Gold, 

Topred, Early Red One, Scarlett Spur, Golden Smotthee, Rewana, Pink Lady’dir.  

 Değerlendirilme sonucunda; orta mevsim çeşitlerinden Gala Selekta, geççi 

çeşitlerden ise Scarlet Spur ve Pink Lady çeşitleri ümitvar bulunmuştur.  

Gala Selekta 

Dünyada yaygın olarak üretimi yapılan ve üretim trendi artan Gala çeşitleri 

içerisinde yer almaktadır. Gala çeşitlerinden Royal Gala çeşidinin mutasyonu olarak 

Avustralya’da geliştirilmiştir. Bilinen diğer ismi Galaxy Gala Selecta’dır.  

Kalitesi yüksek iyi bir orta mevsim çeşididir. Tam çiçeklenme tarihi ile hasat 

arası geçen gün sayısı 125-135 gündür. Ortalama hasat tarihi Eğirdir şartlarında 

Ağustos ayının sonudur. 
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Ağaçları kuvvetli ve yarı dik gelişir. Diploit bir çeşittir. Meyveleri küçük orta 

iriliktedir. Galaxy Gala çeşidinden daha iyi bir renklenme sağlamaktadır. Meyve bol 

sulu ve aromalıdır. Meyve eti krem renkli ve gevrektir. 

Orta mevsim çeşidi olmasına rağmen kontrol atmosferli depolarda 4-5 aylık 

depolama ömrü vardır. 

 

 

Şekil 2. Gala Selekta çeşidine ait meyvelerin ağaç üzerindeki görünümü 

 

Scarlet Spur 

Red Delicious grubunun spur gelişme gösteren elma çeşitlerindendir. Bu 

grubun en iyi renklenenlerindendir. Dış görünüş olarak albenisi oldukça yüksek bir 

çeşittir. ABD orijinlidir.  

Eğirdir koşullarında hasat tarihi Eylül ayının son haftasıdır.  Tam çiçeklenme 

ile hasat arası geçen gün sayısı 140-150 gün arasıdır. 

Ağaçlarının gelişme karakteri spurdur. Meyvelerini yan dallar üzerindeki spur 

dallar üzerinde oluşturduklarından dolayı bahçenin ilk yıllarındaki bakım 

işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesine ve yeterli miktarda yan dal oluşturulmasına 

çalışılmalıdır. 
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Şekil 3. Scarlet Spur çeşidine ait meyvelerin ağaç üzerindeki görünümü 

 

Cripps Pink (Pink LadyTM) 

 Avustralya’da Golden Delicious x Lady Williams çaprazlanmasından elde 

edilmiştir. Son yıllarda geliştirilen en kaliteli geççi çeşitlerden biridir. Çeşit 

özelliklerini tamamlamış meyvelerinin çekiciliği oldukça yüksektir. Pembe renkli ve 

düzgün şekilli meyveleri ile dikkat çekmektedir.  Çeşidin ismi Cripps Pink olmasına 

rağmen ticari ismi Pink Lady’dir.  

Yeme kalitesi yüksek olgunlaşma tarihi en uzun olan çeşitlerdendir. Tam 

çiçeklenme tarihi ile hasat arası geçen gün sayısı 190-210 gün arasındadır. Isparta-

Eğirdir şarlarında hasat tarihi Kasım ayının ikinci haftasıdır. 

Çeşit özelliğini almış meyvelerin albenisi yüksek olmasına rağmen 

adaptasyon çalışmasının MM106 anacı üzerinde yürütülmesinden dolayı alt dallarda 

renklenme problemi yaşanmıştır. Bu durum göz önünde bulundurularak bu çeşit ile 

çalışacak üreticilerin güneşlenme sıkıntısı daha düşük olan bodur anaçlarla ve dikim 

aralığını arttırarak bahçe tesis etmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca rakımı düşük, 

vejetasyon dönemi uzun bölgelerde daha iyi renklenme sağlayabilecektir. 
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Ağaçları yarı dik ve oldukça kuvvetli gelişmektedir. Meyveleri küçük – orta 

irilikte sıvama pembe renkli ve lentiselleri belirgindir. Güneş görmeyen kısımları 

beyazımsı yeşil renklidir. Meyve eti sert ve depolanma süresi uzundur (Cripps ve 

ark., 1993). 

 

Şekil 4. Pink Lady çeşidine ait meyvelerin ağaç üzerindeki görünümü 

                      

 


