
Dünya üzerinde en büyük şeftali

yetiştiricisi ülkeler sırasıyla; İtalya, ABD, Çin,

Yunanistan, İspanya, Fransa, Rusya, Türkiye,

Meksika ve Arjantin’dir.

İKLİM:

Şeftali değişik iklim şartlarına uyabilen

meyve türlerinden birisidir. Kış sıcaklığının

18derece’ye düştüğü yerlerde gözler ve sürgünler

donar, -25derecede ise ağaçlar donabilir. Şeftali

erken uyanan ve vejetasyonu erken başlayan bir

meyvedir.Çiçek tomurcukları açılmadan önce -5

ve -6 derecede zarar gördükleri halde, açılma

sırasında -3 derecede donmaktadır.

TOPRAK İSTEĞİ:

Şeftali şeftali çöğürü üzerinde milli, süzek,

kumlu, tınlı, çakıllı ve çabuk ısınan alüviyal

toprakları sever. Toprak pH’sı 6-7 olması

gerekir. Ağır, nemli ve soğuk topraklar şeftali

yetiştiriciliği için uygun değildir.

SULAMA:

Sert çekirdekli meyveler arasında en fazla

su isteyen itkidir. Meyvelerde çekirdek

teşekkülünden sonra su ihtiyacı artar. Su ihtiyacı

ise iklim ve toprak özelliklerine göre farklılık

gösterir. Meyvelerin olgunluk tarihinden 3-4

hafta evvel yapılan sulamalar en güzel sonucu

verir.

GÜBRELEME:

Şeftali ağaçları kuvvetli gelişen ağaçlardır.

Çabuk büyüme ve yüksek verim iyi bir

beslemeyi gerektirir. Aksi taktirde gelişme

yavaşlar ve durur. Bu bahçelerde, çiftlik gübresi

ve yeşil gübrelerle birlikte ticari gübrelerde

kullanılmalıdır. Gübreleme oranı; ağacın yaşı,

verim durumuna, topraktaki besin maddeleri

miktarı ve ekoloji ile ilgilidir. Gübrelemenin

istenen etkiyi göstermesi için;

1)Kullanılacak gübre amacına uygun

olmalıdır.

2)Bitkinin ihtiyacı kadar gübre

verilmelidir.

3)Gübre usulüne uygun verilmelidir.

4)Gübre uygun zamanda verilmelidir.

ÇOĞALTIMASI

En uygun olan ve en çok kullanılan

çoğaltma metodu, T durgun göz aşısı

kullanılarak üretilen metottur. Yeşil çelik ve

odun çeliği ile de üretim yapılabilir ancak uygun

değildir.

BAHÇE TESİSİ:

Şeftali gelişimini kısa sürede tamamlayan

ve kısa sürede verime yatan bir bitkidir. Şeftali

bahçelerinin dikimden önce derin ve yüzeysel

sürülerek hazırlanmaları gerekir. Son sürümle

beraber dekara 1-2 ton yanmış çiftlik gübresi

verilmesi en uygunudur. Aşı bölgesi, toprak

yüzeyinden 5-10cm yukarda kalacak şekilde ve

durgun dönemde fidan dikimi yapılır. Genellikle

dikim aralığı 5x5 m. verilmekte ise de, belirtilen

faktörler ışığında bu aralığın belirlenmesi en

uygun olanıdır.

ŞEFTALİ ANAÇLARI:

Şeftali Anaçları: Kültür çeşitleri ile iyi

uyuşmaktadır. Kaliteli ve bol ürün vermektedir.

Erik Anaçları: Ağır ve taban suyu yüksek

bölgelerde kullanılmaktadır.

Badem anaçları: Kireçli topraklarda anaç

olarak kullanılmaktadır. Ağaçlar küçük ve kısa

ömürlü olurlar.

Kayısı Anaçları:

Kuraklığa ve nematado dayanıklıdır.



BUDAMA:

Şeftali ve Nektarin ağaçları diğer meyve

ağaçlarına göre daha fazla budama ister. Bunun

nedeni meyvelerin bir yıllık   dallarda teşekkül

etmesidir. Her yıl düzenli ürün alınabilmesi için,

yeterli miktarda yıllık sürgün olmalıdır.

1)Şekil Budaması:

Kurak bölgelerde meyve ağaçlarında  iç

kısımlarında nem tutacak bir ortam

oluşturulmaya ve güneşin zararlı etkilerinden

korumaya uygun (doruk dallı gibi) kapalı

şekillerin verilmesi gerekir.

Nemli bölgelerde ise; iç kısımlarda fazla

tutmayacak şekilde (goble vb.) ve aşırı toprak

neminden zararlanmayacak şekilde yüksek

gövdeli olarak şekillendirilmelidir.

2)Mahsul Budaması:

Şeftalilerde meyveler buket dalları ve

yıllık sürgünler üzerinde meydana gelir. Bu

nedenle her yıl yeni sürgün teşekkülünün

sağlanması için sert budama yapılması gerekir.

Budama esnasında çiçek ve sürgün gözleri

karışık şekilde taşıyan dallar bırakılmalı, yalnız

çiçek gözü taşıyan dalar kesilmelidir. Temel

olarak ağacın vejetatif gelişmesi ile meyve

tutumu dengesi iyi kurulmalı ve korunmalıdır.

HASTALIK-ZARARLILAR:

Önemli Hastalıklar: Monilya, yaprakdelen,

şeftali küllemesi, şeftali yaprak kıvırcıklığı ve

bakteriyel kanser ve zamklanma.

Önemli Zararlılar: Fidan dip kurtları Şeftali

filiz güvesi, Şeftali virgül kabuklu biti, Doğu

meyve güvesi, Kök-ur nematotları, Yaprak bitleri

ve Şeftali gövde kanlı biti.
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