HASAT
Kirazda (0900 Ziraat ) hasat zamanı
kirazın bordo rengini aldığı dönemdir.

KİRAZ ÜRETİMİNDE GELECEK PLANLAMASI
Kiraz üretimi ihracattaki artışla beraber her geçen yıl
artmaktadır.

Kirazların sapları meyveden ayrılmadan
mümkünse hasat sabah erken saatlerde yapılmalıdır.
Hasat edilen kirazlar gölge bir yerde tutulmalı, üzerleri nemli bezle örtülmeli.

KONYA
İL TARIM VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
İlimizde geç turfanda üretime yönelik planlanmaların
yapılması pazarlama açısından önem arz etmektedir.

Hasat işlemi biter bitmez kiraz en
kısa sürede alıcıya ulaştırılmalıdır.

0900 ZİRATTA HASAT ZAMANI
GEÇ HASAT

Temmuzun 2. Haftasından sonra hasada imkan veren
çeşitler ve rakımlarda üretim yapılması piyasadaki
kiraz üretim boşluğu doldurmak açısından karlı
görünmektedir.
Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yayın no:11 faydalanılmıştır.

UYGUN HASAT

ERKEN HASAT
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KİRAZ
YETİŞTİRİCİLİĞİ

YER SEÇİMİ
*İlkbahar geç donlarının sık yaşandığı
soğuk havanın çöktüğü çukur arazilere,
*Taban suyu seviyesi yüksek olan yerlere,
*Yeterli toprak derinliği olmayan yerlere,
*Killi ve ağır toprağa sahip bölgelere kiraz
bahçesi tesis edilmemelidir.

ANAÇ VE ÇEŞİT SEÇİMİ
Klon Anaçlar: Bir örnek bahçe

oluşturdukları, üzerinde aşılı çeşidi
erken verime yatırdıkları vb. nedenler için tercih edilmelidirler. Toprak istekleri göz önünde
bulundurularak bakım ve terbiye uygulamalarına dikkat
edilmelidir.
Ülkemizde son yıllarda kullanılan bazı klon anaçlar:

Colt

MaxMa 14
Gisela-6

CAP 6 P

Mazard F12/1

SL-64

Tabel Edabriz

Gisela-5

Çeşit Seçimi:Ülkemizde ihracat şansı en yüksek ve
en popüler çeşit 0900 Ziraat’tır. Dünyada Türk kirazı
olarak ün salmıştır. Son yıllarda regina başta olmak
üzere Sweet Heart, Celeste, Kordia, Sunburst, Summit,
Davraz gibi çeşitler ile bahçe tesisleri yapılmaktadır.
KİRAZ ANAÇLARININ OLUŞTURACAĞI AĞAÇ
TAÇ HACİMLERİ
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TABEL GISELA5 P-PL-C
EDABRIZ
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BAHÇE TESİSİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bahçe kurulacak olan arazinin toprağı analiz
yaptırılmalıdır.
Arazinin tesviyesi yapıldıktan sonra dip kazan
çekilmelidir( yaz aylarında toprak kuru iken) daha
sonra toprak derince (60-70 cm derinliğinde)
sürülmelidir.
Dikimden önce dekara 3–4 ton yanmış çiftlik
gübresi atılarak karıştırılmalıdır.
Tozlayıcı çeşit dikimde planlanmalıdır.

DÖLLENME BİYOLOJİSİ

Kiraz yetiştiricilerinin bahçe kurarken dikkat etmeleri
gereken en önemli konudur. Çoğu kiraz çeşidinde verimliliği etkileyen en önemli faktörlerden biri kendine
kısırlık olup yani kendi çiçek tozları ile döllenememedir.
Bu durum bahçede ana çeşit ile uyuşan ve aynı zamanda çiçeklenen, bol miktarda ve canlı polen oluşturan,
ekonomik değere sahip tozlayıcı çeşit kullanımını zorunlu kılmaktadır. Kendine verimli olmayan kiraz çeşitleri
ile bahçe kurulması durumunda 8/1 (%12,5) oranında
pazarlama değeri olan dölleyici çeşit kullanılmalıdır.
Ayrılan bu dölleyiciler 2-3 ayrı çeşitten oluşmalı, çiçeklenme zamanı her 2 dekar bahçe için bir arılı kovan
hesap edilmelidir.

FİDAN DİKİMİ
Bölgemiz ekolojisine uygun anaç çeşit kombinasyonu
belirlendikten sonra fidanlar güvenilir kişi ya da kuruluşlardan alınmalı ve sertifikalı olmalarına özen gösterilmelidir. İlimizde kışlar sert geçtiği için ilkbahar dikimi
tercih edilmelidir. Dikim öncesinde fidanlarda kök
tuvaleti yapılmalı, fidanlar aşı parselinden söküldükleri
derinlikte dikilmelidir. Dikimden sonra mutlaka can
suyu verilmelidir.

DERİN DİKİMDEN KAÇINILMALIDIR!

BUDAMA VE TERBİYE İŞLEMLERİ
GISELA6
MAHALEP
MAXIMA 60
VICTOR MAHALEP SL 64 ÇÖĞÜRÜ
MAXIMA14
COLT
CAP 6 P

MAZARD
(KUŞ KİRAZI)

Budama ve terbiye erkencilik, verim ve kalite açısından
önemlidir. Kiraz çeşitleri genellikle dikine büyüyen bir
taç oluştururlar. Bu nedenle kirazlar için daha çok
merkezi lider sistemi tercih edilmektedir.

TOPRAK İŞLEME, SULAMA VE GÜBRELEME
Kiraz bahçelerinde toprak işleme çok derin yapılmamalıdır. Toprağın havalandırılması, yabancı ot kontrolü,
yağışlardan ve sulama suyundan faydalanmak için
ilkbahar ve sonbahar aylarında yapılmamalıdır(Yüzeysel
kökler zarar göreceği için). Modern sulama sistemlerinden olan damla sulama sistemi idealdir. Gübre uygulamaları ise tahlil sonuçlarına göre uygun miktar ve
zamanlarda yapılmalıdır.

