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Baz1 Şeftali Çeşitlerinde Meyve 
Seyreltme Derecesinin Verimlilik ve 

Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri· 

Ümran ER TÜRK.. Arif SOYLu••• 

ÖZET 

Bu araşttrma 1994-1996 yılları arasında, Bursa yöresinin baz1 ö
nemli şeftali çeşitlerinde farklı derecelerdeki seyreltme uygulamalarının 
verim ve meyvelerin kalite özelliklerine etkilerini sapıamak wnac1yla yapıl
mtşttr. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, meyve ağ1rltğt seyreltmeye 
bağli olarak değişmiştir. Dixired, Redhaven ve J.HHale çeşitlerinde ürün 
yiikü arttrkça. meyve ağrr!tğı krsmi bir azalma eğilimi göstermiş. sürgünde -1 
ve 5 meyve brrakilan uygulamalar, diğer uygulamalara göre daha düşük 
değerler vermiştir. Daha büyük meyve veren seyreltme uygulamalarmdaki 
Et/Çekirdek oram genellikle daha yüksek bulunmuştur. Seyreltme derecesi
ne bağlı olarak meyvelerin sert/ik, SEKM, pH, asit, toplam ve inverl şeker 
değerlerinde belirgin ve kararlı bir değişim saptanmamrşlir. Ağaç başrna ve 
gövde kes it alanma düşen verim balammdan en yüksek değerleri. sürgün 
başrna dahafazla meyve brralalan uygulamalar. genellikle de 4 ve 5 meyve/i 
uygulamalar vermiştir. Sürgün boylan uygulamalara göre belirgin bir deği-
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şim göstermemiş/ir. Birim uzımluğa düşen sürgün sayısı, ürün artışına pa
ralel olarak kısmen veya önemli derecede azalmış/tr. 

Anahtar Sözcükler: Şeftali , seyreltme 

ABSTRACT 

T he Effects OfThinning Scverity On The Productivity And 
Fruit Quality In Some Peach Cultivars 

This resem·ch was carried out between the years 1994 and 1996 
with 1he aim of deterrnining lhe e.ffects of thinning practices at differem 
severilies on lhe yield and quality of same important peach cultivars groıvn 
in Bursa vicinity. 

According to the results obtained from the study, the fruit weight 
changed depending on ı h inning severity; weight tended to decrease partially 
as 1he fruit load increased in cvs. Dixired, Redhm1en and JHHale; the 
lrealments with 4 or 5 fruits on the shoot gave lmver values comparedwith 
1he other treatment s. The Flesh/Seed ratio was generally found higher in the 
thinning applications yielding larger fruits. A significant and stable varia· 
tion was nol determined in firmness, WSS, pH, acidity, total and invert 
sugar values of the fruits, depending on the ılıinning severity. The highest 
values wilh respect to yield per tree or yield per ırunk crass-seetion area 
were generally obtained from the treatmenis w ith higher number of fruits 
per shoot and especially treatmenis with 4 or 5 fruits per shoot. Shoot 
lengths did not exhibit a pronounced increase depending on the treatments. 
Number of shoots per unit length decreased partially or signi.ficantly, in 
accordance with the increase in y ield. 

Key Words: Peach. Thinning 

GİRİŞ 

Ülkemizde birkaç ilimiz hariç diğer illerimizde şefta li yetiştiriciliği 
yap ılmaktadır. Şeftali yet i ştiriciliğinin yapıldığı bölgeler içerisinde üretimin 
% 48. 87'si ve ağaç sayısın ın %40.87's ini karşılayan Marmara Bölgesi başta 
ge lın~~ted ir. Marmara Bölgesi şefta li yeti ştiriciliğinde Bursa ili, 1950 yılın· 
~an ıt~baren , özel likle yabancı şeftal i çeş itlerinin ülkemize girmesiyle .en 
onemlı merkez haline gelmiştir. 1994 y ılı veri lerine cröre Bursa ve çevresın
deki ağaç sayısı yaklaşık 2.500.000 adet, üretim ise S2.000.000 ton dolayın· 
da olmuştur (Anonim 1995). 

Şeftal i ağaçları genellikle fazla miktarda çiçek açıp meyve bağla· 
makta bu da seyreltıne yapılmaması durumunda, küçük meyve oranının art· 

164 



masına yol açmakt~dır. Bunun yanı sıra aşırı meyve yüklü ağaçlarda, sürgün 
ve dalcıklar kırılabılmekte ve sürgün lerin yete ri kadar pişkinlcşıneden kışa 
girmeleri sonuc u dondan zarar görme ihtima lini arturmaktadır (Özbek 1978, 
Westwood 1978, Küden ve ark. 1992, Demirören 1 995). Ağaç, doğal olarak 
üzerindeki meyvelerden bir kısmını dökmek suretiy le yükünü hafifletmekte, 
ancak bu döküm genellikle yeterli olmamaktadır. i şte bu nedenlerden dolayı 
daha iri ve kaliteli meyve elde etmek amacıy la çiçek ya da meyve seyre ltme
si yoluna gidilmektedir (Deveci 1967, Giinöven 1968, Özbek 1978, Küden 
\e ark. 1992). 

Birçok yarariarına karşın seyreltme şefta li yetiştir ic iliğinde çoğun

lukla en ehliyetsizce yapılan i şlemlerden biridir (Childers 1983) 

Bursa ve çevresindeki üreticiler, kendi bilgilerine göre bir sürgünde 
2-3 meyve bırakarak e lle seyreltme yapmaktadırlar (Günöven 1968). Ha lbu
ki seyretınede uzaklaştırılacak meyve sayıs ı , kısmen ağacın büyüklüğüne ve 
meyve taşıma kapas ites ine bağlıdır. Bir ağaçta, üniform o larak meyve tutma 
yüksekse, dal boyunca 15-20 cm g ibi sabit aralı klarla e lle seyrcltme yapmak 
mümkündür (Teskey ve Shoemaker 1 978). Öte yanda n meyve büyüklükleri
nin ekonomik değeri de, seyreltme oranını etkilemektedir. Eğer pazarda iri 
meyveler, küçük meyve lere göre daha fazla gelir getiriyorsa, verim önemli 
ölçüde azalsa bi le, e n iy i yönte m, iri meyve e lde edecek ş iddene seyreltme 
yapmak o labilir. Bu yöntem çoğunlukla , iri meyve fıyatının yüksek olduğu 
erkenci çeşitlerde da ha önemlidir. Diğer çeşitlerde, ağaç üzeri nde, belirli 
ölçüde pazarlanabilir büyüklüğe ulaşmış, mümkün olduğunca çok say ıda 
meyvenin kalacağı , ver im i yüksek tutan bir uygulama daha uygun olabi li r. 
Bu yönte m, gene llikle geç mevs im şeftali ve nektarin çeş i t l er i ile sanayide 
kullanılacak şefta li çeşitlerinde uygulanır. Yetiştirici bir kez bahçesinin 
farklı meyve y üklerindeki meyve irilik potans iyelini öğrendiğindeve istenen 
iril iği belirlediğinde, en uygun seyreltme yöntemini uygulayabilecektir 

(Yoslııkawa ve Johnson 1989). 
İşte bu nede nle rde n do lay ı çalışınamızın amacı, Bursa yöresinde 

erkenci , orta mevs im ve aeçci o larak yetiştiril en baz ı önemli şeftali çeş itle
rinde, meyve seyreltme d

0

erecesinin ç içek tomurcukların ın ge li ş imi, ağaçla
rın verimliliği ve meyve kalites i üzerine etkilerini ve e n uygu~ı seyreltme 
ölçüsünü tespit etmek olmuştur. Yayınııı bu bölümünde özellıkle Veriın
Meyve iriliği ili şkileri üzerinde durulmuştur. 

MATERYALveYÖNTEM 

Bu araştırma, 1994 ve 1995 y ıllarında, Bursa iline b~ğlı Saman it k~
) ünde özel bir üretici bahçesinde, 1996 yılında ise Bursa Zıraat Mesl_e~ Lı
sesi" ne a it bahçede yürütülmüş, materyal o larak 8 ve 16 yaş l ı Dıxıred , 
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Redhaven ve J .H.Hale, şeftali çeşidi ağaçları kullanılmıştır. Ağaç ların mey
ve tutma durumları göz önüne alınarak seyrel tmede bırakılacak meyve sayısı 
belirlenmiştir. 1994 yılında 16 yaşlı Dixired ve J.H.Hale çeşitlerinde sür
gün lerde 2, 3, 4 ve 5 meyve; Redhaven çeşidinde ise yeterli meyve olmadı
ğı ndan 2 ve 3 meyve b ı rakı lm ışt ır . 1995 yı l ında her üç çeşitte de 2, 3 ve 4 
meyve kalacak şekilde seyre ltme yapılmı ştır. 1996 yılında, 8 yaşlı Dixired 
ve Redhaven çeş itl erinde 2, 3, 4ve 5 meyve; J .H .Hale çeşidinde 2, 3 ve 4 
meyve bırakılınıştır. Ağaçlarda seyre ltme elle ve yaklaşık çekirdeğin 
(endokarp) sertleşmeye başladığı dönemde yapılmıştır. Yörede genellikle 
kabul gören her sürgünde 3 meyve bırakma kontrol olarak almınıştır . 

Ağaç larda verim liliğin saptanmasında, ağaç başına ve gövde kesit 
a lan ının birim cm2 ' sine düşen meyve miktarları (Bu parametreler sadece 
1996 yılında değerlendir i lebilıniştir.) dikkate alınmıştır. Ağaçların vegetatif 
büyümelerini belirlemek amacıyla, her ağaçta önceden tesadüfi seçilen 10 
adet yıllı k sürgün üzerinde yeni oluşan si:irgünlerin say ı s ı , bu sürgünterin 
boyl a rı belirlenmiştir. Derim zamanında seyreltme uygulamalarına göre, her 
ağacın işaretlenen dallarından toplanan meyvelerden tesadüfi alınan 10 
meyvede, ortalama meyve ağırlığı (g), çekirdek oran ı ve sertlik, her bir ağaç 
iç in 1 O meyvenin karışımından oluşturu lan pulpta suda eriyebil ir kuru mad
de (SEKM %), pH, titre edi lebili r toplam asit (%), toplam ve invert şeker 
(g/1 00 g) mi ktarları belirlenmi ştir. Deneme 3 tekerrürlü olarak kurulmuş, 
her tekerrürde ı ağaç yer a lınış, fark lı grupların tespitinde O. 05 seviyede 
Duncan testinden yararl anılmıştır (Turan ı 988). 

ARAŞT~ASONUÇLAJU 

1. Meyvelerin Fiziksel Değerlerinde ve Kimyasal 
Yapısındaki Değişimler 

Meyve Ağırltğı: 1994 ve 1995 yı llarında Dix ired ve Redhaveıı çe
şit l erinde seyreltme dereces inin etkisi istatistiki aç ıdan önemli bulunmaz· 
ken, J.H.Hale çeş idinde bu etki ön~mli bulunmuştu r. Her i.iç çeşitte de en 
yüksek değeri 2 meyveli uygulamalar vermiştir (Çizelcre 1). Ayrıca 1995 
yılında, J .H.Hale çeşidinde, 4 meyveli gruptan e lde edil~n değer, diğer uy· 
gulamalardan. ön~ınl i derecede düşi.ik olmuştur . 1996 yılında Redhaven ve 
J .~ ·!"lale ç~ş ı.tlerı~de uygulamal ar aras ında ö nemli fark saptanmamıştır. 
Dı~ıred çeşıdınde .ıse en yüksek değeri 2 meyveli uygulama vermiş, 2 ıney· 
velı ve 5 me~ve l.ı grup aras ındaki fark önemli bulunmuştur. Dixired ve 
Redhaven çeşıtlerınde en düşük değerler 5 meyveli gruptan e lde edilm işti r. 
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Çizelge I. 
1994,1995 ve 1996 Yıllarında Seyreltmeye Bağlı Olarak Çeşitlerin Ortalama Meyve Ağırlığı, Et/Çekirdek Oranı 

Değerleri ile Bu İki Karakter Arasındaki ilişkiler ve Meyve Eti Sertlik Değerlerinin Değişimi* 

Meyve Ağırlığ ı EVÇekirdek Oranı Meyve Ağır.-EVÇekirdek Oranı Meyve Eti Sertliği (libre) 
Çeşit Seyrettme (meyve/sürgün) Korelasyon Katsayıları 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 1994 1995 1996 1994 1995 1996 

2 meyve 108.5 a 136.8 a 124.3 a 17.2 a 12.3 a 14.1 a 7.2 a 9.9 a 3.4 a 

Dixired 
3 meyve 107.0 a 132.8 a 105.8 ab 15.1 ab 11 .9 a 14.2 a 4.4 a 6.7 a 4.7 a 
4 meyve 97.8 a 118.0 a 105.3 ab 13.5 b 12.3 a 14.0 a r=0.758* r=O. 535 r=O. 400 8.6a 7.4 a 4.6a 
5 meyve 99.1 a - 86.8 b 13.4 b - 12.7 a 4.5 a - 5.0 a 

2 meyve 163.7 a 200.1 a 114.0 a 15.1 a 13.9 a 9.2 a 7.6a 10.7a 8.6a 

Redhaven 
3 meyve 153.6 a 178.6 a 118.0 a 13.5 a 12.6 a 11 .2a 10.4a 8.7a 11.3a 
4 meyve 172.1 a 105.3 a - 13.2 a 9.4 a r=-0. 299 r=0.728' r=0.804' 10.2a 15.5a 
5 meyve - - 83.0 a - 7.9 a - 15.1a 

2 meyve 199.6 a 253.9 a 136.4 a 20.5 a 19.0 a 18.1 a 9.9 a 12.9a 17.2a 

J.H.Hale 
3 meyve 168.0 b 242.7 a 125.5 a 19.6 a 18.9 a 17.6 a 7.4 a 13.1a 15.8a 
4 meyve 161.8 b 210.4b" 120.9 a 19.2 a 19.3 a 18.1 a r=0.893' r=O. 071 r=0.774' 9.4 a 13.6a 20.1a 
5 meyve 154.3 b - 18.4 a 9.2 a -

* Analizler çeşitlere ve yıllara göre ayrı ayrı yapı lmıştır. 



Et/Çekirdek Orumndaki Değişimler: 1 99~ yılında ~edhaven ve 
J.H.Hale çeşitlerinde Et/Çekirdek oranı , seyre ltmenın derecesıne bağlı ofa. 
rak önemli farklıl ık göstermemiştir. Dixired çeşidinde ise en yüksek değer~ 
meyveli uygulamada saptanmış, 4 ve 5 meyve! i uygulamalar, en düşük de
oerfer ile aynı grupta yer almışlardır (Çizelge I). 1995 ve 1996 yıllarında 
;üm çeşitlerde uygu lamalar arasındaki fark istatistiki açı~an _önem_li b~l~n
mamıştı r. Ancak, 1996 yıl ında Dixired ve Redhaven çeşıtlerınde, ıstatısııki 
açıdan önemli olmamakla birl ikte, en yüksek değerler 3 meyveli uygulama
dan, J.H.Hale çeşidinde ise 2 ve 4 meyve! i uygulaına lardan alınmıştır. 

Meyve Ağtrltğı-Et/Çekirdek Oram A rasmdaki İlişkiler: 1994 yıl ın
da seyreltme derecesine bağl ı olarak Dixired ve J.H.Hale çeşitlerinde meyve 
ağırl ığı ile et çekirdek oran ı arasında pozitif yönde ve öneml i bir ili şki bu
lunmuş (r=0.758*, 0.893*), Redhaven çeşidinde bu ili şki negatif yönde ve 
önemsiz olmuştur. 1995 yılınd a ise Redhaven çeşidinde bu il işki önemli 
bulunmuş (r=0.728*), meyve ağırlığı arttıkça et/çekirdek oran ı da artmıştır . 
Dixired ve J.H. Hale çeşitlerindeki ili şk i önemli bulunmamıştır. Bu ili şki. 
1996 yılında Redhaven ve J.H.Hale çeşitlerinde pozitif yönde önemli (r=O. 
804*, 0.774*) bulunurken, Dixired çeşidi nde önemli düzeyde çıkmamıştır 
(Çize lge 1). 

Meyve Eti Sertliği: ı 994, ı 995 ve 1996 yıllarında seyreltıne derece· 
sinin etki leri çeşitlere göre önemli bulunmamış ve elde edilen değerlerin 
uygulamalara göre kısmi değişimi istikrarlı bir seyir göstermemiştir (Çizelge 
1). Yalnızca 1996 yı l ında Dixired ve Redhaven çeşitlerinde, sürgün üzerinde 
bırak ılan meyve say ı sı arttıkça sertlik değerlerinde de kısmi bir artışın oldu· 
ğu görü lmektedir. 

SEKM (%): 1994, 1995 ve 1996 yı llarında seyreltnıe uygulamaları
na göre çeş itlerin suda eriyebilir kuru madde oranı (SEKM %) ortalama 
değerler inde istatistiki aç ıdan baz ı isti sna lar hariç önemli farkl ılıklar sap
tanmam ıştır. Bu bakımdan 1995 ve 1996 y ılları nda yalnızca Redhaven çeşi· 
d in~e önemli farkl ılıklar görülmüş, genellikle 3 ve 4 meyveli uygulanıalar
dak ı SEKM oranları düşük bulunmuştur (Çizelge ll). 

pH Değeri: pH değerleri çeşit ve uygulaınalara göre 1994, 1995 ve 
1996 yıllarında istatistiki o larak genellikle önemli ölçüde değişmemiştir . 
~~cak ~edhaven _çeşidinde 1995 yılındaki pH değerleri önemli değişim 
gosterm ı ş, bu çeşıtte 2 ve 3 meyve! i uyoulama lar daha düşük deöerler \'er· 
miştir (Çizelge ll). ::ı 0 

Titre E dilebilir Toplam Asit/ik: Çeş i t ve seyreltıne uygulaınaları 
bakımından meyve asittiği ortalama değerlerinde 1994 1995 ve 1996 yılla
rında bazı istisnalar hariç, istatistiki olarak önemli farklı lı klar bulunmamış
tır. 1995 yı lında yalnızca, Redhaven çeşidinde, 4 meyvel i seyreltme düşük 
değer vermiş, 2 ve 3 meyveli seyreltme ler ise, en yüksek değerler olarak 
aynı grupta yer almış lard ır (Çizelge Il). 
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Seyreltme 
Çeşit (meyve/ 

sürgün) 
2 meyve 

Dixired 
3 meyve 
4 meyve 
5 meyve 
2 meyve 

Redhaven 
3 meyve 
4 meyve 
5 meyve 
2 meyve 

J.H.Hale 
3 meyve 
4 meyve 
5 meyve 

Çizelge II. 
Seyreltmeye Bağlı Olarak Meyvelerde SEKM, pH, Asitlik, 

Toplam ve İnvert Şeker Değel'lerinin Değişimi* 

SEKM(%) pH Değeri Toplam Asitlik (g/100 ml) Toplam Şeker 
(g/100g) 

1994 1995 1996 1994 1995 1996 1994 1995 1996 1994 1995 1996 

9.4 a S. 7 a 13. 1 a 3.72 a 3.96 a 4.13 a 0.33 a 0. 53 a 0.35 a S.2 a 6. 6 a S. 4a 
S.6 a S.4 a 12.5 a 3.73 a 4. 07 a 4.06 a 0.37 a 0. 44 a 0. 44 a 7.3 a 6. Sa S. 2a 
S.6 a S. 4 a 12. 0 a 3.S5 a 4. 03 a 4.04 a 0.45 a 0.50 a 0. 4S a 7. 1 a 6. Sa S. 1 a 
8.6 a 12.0 a 3.67 a 3.92 a 0. 47 a - 0.48 a 7.0 a - 7. 8 a 
10. 6a 7.9 a 17.S a 3.67 a 3.S2 b 3.94 a 0.40 a 0.54 a 0.64 a 7. 4 a 6. 1 a 9. 9 a 
9.6 a 7.2 b 12.6 b 3.70 a 3.90 b 3.S4 a 0.43 a 0.54 a 0.66 a 7.0 a 5. 9 a 7. Sa 

6.9 b 13.3 b - 4.05 a 3.S5 a - 0.43 b 0.64 a - 5. O a S. Oa 
- 14.0 a 3.S5 a o. 71 a - S. 3 a 

12. 1 a 12.4 a 14.9 a 3.63 a 3.S5 a 3.67 a 0.59 a 0.64 a 0.66 a 9.6 a s. 2 a 9. 6 a 
12. 1 a 12.5 a 15.0 a 3.66 a 3.S9 a 3.74 a 0.55 a 0.61 a 0.66 a 9.5 a S. 4 a 9. 6 a 
12.5 a 11 .7 a 15.2 a 3.64 a 3.91 a 3.70 a 0.53 a 0.54 a 0.64 a 10.3 a S. 6 a S. Sa 
12.0 a - 3. 64 a - - 9.4 a -

'Analızler çeşıtlereve yıllara göre ayrı ayrı yapılmıştır. 

lnvert Şeker (g/1 OOg) 

1994 1995 1996 
2.2 a 1. 3a 2.3 a 
2.3 a 1. 4 a 1. S a 
2.4 a 1. 5a 2.0 a 
2.5 a 1. 8 a 
2.0 a 1. 5 a 2.4 a 
2.0 a 1. 4 a 1. 7 a 

1. 3 a 1. 9 a 
- 2. 1 a 

3.0 a 2. 7 a 3.0 a 
3.2 a 3.0 a 2.S a 
3. 1 a 2.9 a 2. 7 a 
3.3 a - -



Toplam Şeker: 1994, 1 995 ve 1996 yıllannda seyreltıne uygulama
larına bağlı olarak çeşitlerin toplam şeker miktarları arasındaki farklılıklar. 
istatistiki açıdan önem li bulunmaınıştır (Ç izelge TT). 1994 yılında Dixired ve 
Redhaven çeş itl erinde en yüksek değerler 2 meyveli uygulama, J.H.Hale 
çeşidinde ise 4 ıneyveli uygu lamadan elde edilmiştir. 1995 yıl ında ise. 
Dixired ve J.H.Hale çeşitlerinde en yüksek değer 4 meyveli, Redhaven çeşi
d inde 2 meyveli uygulamadan alınmıştır. 1996 yılında her üç çeşitte de en 
yüksek toplam şeker miktarını 2 meyve! i uygulama vermiştir. 

Invert Şeker: Seyreltıne uygulaınaları bakımından çeşitlerin invert 
şeker ortalama değerlerinde kısmi değişimler saptanm ış, ancak toplam şeke
re paralel o larak 1994, 1995 ve 1996 yıllarında istatistiki farklılıklar bulun-

mamıştır (Çizelge ll). 

2. Seyreltmenin Verimlilik Üzerine Etkileri 

Birim Gövde Kesit Alanma Düşen Verim: 1996 yılında Dixired, 
Redhaven, J .H.Hale çeş itlerinde, seyreltmen in dereces ine bağl ı olarak, göv
de kes it alanının birim cm2 'sine düşen ortalama meyve miktarlarında, 
istatistiki olarak önemli farklılıklar bulunmamıştır. Ancak her üç çeşitte de 
e n düşük değeri 2 meyveli uygulama, en yüksek değeri ise 4 ve S ıneyveli 
uygulamalar vermiştir. Özellik le Dix ired ve Redhaven çeşitlerinde 2 mey
veli uygulama ile 3, 4 ve 5 meyve\i uygulamalar arasında 2-3 katına varan 
bir verim farklılaşması göze çarpmaktadır (Çizelge IJ[). 

Çizelge m. 
Seyreltmeye Bağlı Olarak Birim Gövde Kesit Alanına ve Ağaç Başına 

Düşen Verimlerin Değişimi ve Meyve Ağırlığı ile Verim Miktarları 
Arasındaki İlişkiler (1996)* 

Çeşit 
Seyreltme Verim Ağaç Başına Meyve Ağı rlığ ı Verim-Meyve Ağırlığ ı 

(meyve/sürqün\ lkq/cm2) Verim (kg) (Q) Korelasyon Katsayıl an 

2 meyve 0.03 a 4.840 a 124.3 a 

Dixired 
3 meyve 0.10 a 11 .700 a 105.8 ab 
4 meyve 0.10 a 15.736 a 105.3 ab 

r=-0.323 

5 meyve 0.09 a 11 .633 a 86.8 b 
2 meyve 0.05 a 4.026 a 114.0 a 

Redhaven 
3 meyve 0.10 a 5.960 a 118.0 a 
4 meyve 0.13 a 10.240 a 105.3 

r=-0.026 
a 

5meyve 0.13 a 8.590 a 83.0 a 
2 meyve 0.08 a 3.530 a 136.4 a 

J.H.Hale 
3 meyve 0.08 a 4.373 a 125.5 a 
4 meyve 0.09 a 4.729 a 120.9 

r=-0.060 
a 

5 meyve - . -
• .. 
Analızler çeşıtlere gore ayrı ayrı yapılmıştır. 

170 



Ağaç Başma Düşen Verim: 1996 yılında çeş itlerin seyreltme dere
cesine bağlı o larak, ağaç başına meyve verimi ortalama değerlerinde 
istatistiki olarak önem li farkl ılık bulunmamış, gövde kes it alanına düşen 
verime paralel olarak, her üç çeşitte de 4 meyve! i uygulamadan en yüksek ve 
2 meyveli uygulamadan en düşük miktarlar elde edilmiştir. (Çizelge Ili). 

Meyve Ağırlığı- Verim İlişkisi: Di xired, Redhaven ve J.H.Hale çe
ş itlerinde seyreltmeni n derecesine bağl ı o larak, meyve ağırl ığı ile verim 
arasındak i ilişkiler Ç izelge Ili 'de verilmi ştir. Her üç çeşitte de meyve ağırlı
ğı ile ağaç verimi arasında ö nemli o lmamakla birlikte negatifyönde bir ilişki 
bulunmuş, çeşitlerin verim n;ıiktarların ın artı ş ı meyve ağırlığında kısmi , an
cak önemli olmayan bir azalmaya neden olmuştur (Çizelge lll). 

3. Seyreltmenin Vegetatif Gelişme Üzerine E tkileri 

Sürgün Uzunluğu: Seyreltmen in derecesine baği ı o larak çeşitlerin 
ortalama sürgün uzu nluğu değerlerinde ö nemli fark saptanmamış, Dixired 
çeşidinde en düşük değeri 5 meyveli, Redhaven çeşid inde 2 meyveli, 
J.H.Hale çeşidinde ise 3 meyve! i uygulama vermiştir (Ç izelge TV). 

Çizelge IV. 
Seyreltmeye Bağla Olarak Sürgün Uzunluğu Ortalama Değerleri ve 
Birim Uzunluğa Düşen Sürgün Sayısı Değerlerinin Değişimi (1996)* 

Seyreltme Sürgün Uzunluğu 
Birim Uzunluğa Düşen 

Çeşit Sürgün Sayısı 
(meyve/sürgün) (cm) (adeV50cm) 

2 meyve 25. 9a 15. 4 a 
3 meyve 27. 5 a 11. 3 b 

Dixired 
4 meyve 29.8 a 10. 4 b 
5 meyve 24.7 a 10.7 b 
2 meyve 26. 2 a 12. O a 
3 meyve 31. 5 a 11. 5 a 

Redhaven 
4 meyve 30. O a 11 . 1 a 
5m~e 26. 6 a 9. 3 a 

2 meyve 19. 3 a 11 . 7 a 

3 meyve 18. 2 a 11 . 1 a 
J.H.Hale 

4 meyve 22. 4 a 7. 1 b 

5 meyve - -
.. 

*Analızler çeşit lere gore ayrı ayrı yapılmıştır . 

~ .. s·· .. s sı · 1996 yılında seyre ltmenin Birim Uzunluga Duşen urgun ayı · . . _ 
. . 1 H H ı ş "tleri nde bırım uzunluga derecesine bağlı olarak Dıxıred , ve . . a e çe ı 

. d · · t.k. ı rak farklıl ı klar bulunmuştur. düşen sürgün sayıs ı değerlerın e ıstatıs ı ı o a . .. k 
Çizelge fV' de aörüldüğü o-ibi, her üç çeş itte de 2 meyvelı uygul~ma en yu -

o o - ll.k l 4 ve 5 meyvelı uygu lama-sek değeri verirken, en düşük degerler gene ı e 
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lardan elde edi lmiş, meyve say ı s ı arttıkça sürgün sayılarında da genel bir 

azalma görülmüştür. 

TARTIŞMA 

I. Seyreltme-Meyve iriliği-Verim İlişkileri 
Seyre ltmeye bağlı olarak, ortalama meyve ağırlığında~i de~işimler 

çeşitlere göre farklı lık gösterebilmekte, bu durum seyreltme ıle agaçlarda 
kalan meyve miktarlarının ve çeşitlerin tepk isinin farklı oluşundan ka~ak· 
!anmaktadır. Yapılan seyreltmelerin Dixired, Redhaven ve J .H.Hale çeşıtle
rinde meyve iriliği yönünden kısmi farklı lıklara neden olması, ağaçlarda 
bırak ılan meyve yükünün arttırılabi leceğini ve iriliğin pazar isteğine bağlı 
o larak ayarlanabi leceğini göstermekted ir. Bursa yöresinde çokça uygulanan, 
normal gelişm iş dallarda 3 meyve bırakma uygulamasına göre, ağırlıktaki 
(%) değişim sınırları dikkate alındığında, 1994 yılında Dix ired çeşidinde 3 
meyveli uygulama ile 5 meyveli uygulama arasında% ?'lik, J.H .Hale çeşi
dinde ise % 8'lik bir ağırlık kaybı saptanmıştır. 1996 yılında 5 meyveli uy
gulamalarda 3 ıneyveli uygulamalara göre Dixired çeşidinde % 17. 
Redhaven çeşidinde ise% 29; 4 meyveli uygulamalarda ise Dixired çeşidin
de % 0. 04 ve Redhaven çeşidinde % l 1 ' lik bir ağırlık kayb ı saptanmıştır 
(Ç izelge I). Bir başka araştırmaya göre (Salomao ve ark. 1 998) Talisına çe
şidinde 2 ve 5 meyveli uygulamalar arasında % 1 ?' lik bir fark meydana 
gelmiş, bu sonuç bulgularımızia paralellik gösterm iştir. Ağırlık1:aki bu ka
yıplar ürün miktarı ile telafi edilebi liyorsa ve o anda pazar fiyatlarında bü
yük meyveler ile orta büyüklükteki meyveler arasında extreın fıyat farkı 
yoksa, o zaman ağırlıktaki kayıp göz ard ı ed ilerek., fazla ürün veren seyrelt
meler tercih ed ilebilir. Böylece iriliğin azalmas ıyla meydana gelen ekono
mik kayıplar verimdeki artış ile telafi ed ilmiş olacaktır. Konu verimlilik 
açısından da incelendiğinde seyreltme derecesine bağlı olarak çeşitlerin 
verim değerlerinde kısmi, bazen de önemli farklılıkların bulunduğu saptan
mıştır. 1996 yılında Dixired, Redhaven ve J.H.Hale çeşitlerinde seyreltme 
oranı azaldıkça, hem birim gövde kesit alan ına ve hem de ağaç başına ve
rimlilikte genel bir artış gözlenmişt ir. Özellikle Redhaven çeşidinde en yük
sek verimler 4 ve 5 meyveli uygulamalardan e lde edilmiştir. Bu sonuçlar. 
deneme yaptığımız ağaçlarda, seyreltmeye bağlı olarak genellikle verim 
artarken meyve ağırlığının kısmen azald ığını ve bazı durumlarda da belirli 
sınırlar içinde, verim artarken meyve iriliğinin artabi leceğini göstermektedir. 
Genel temayüller olarak Verim-Meyve ağırlı ğı arasındaki negatif ilişkiler 
diğer birçok araştırmacı tarafından da saptanm ıştır (Morris ve ark. 1961 , La 
Rue ve Gerdts 1983, Dav id ve N igicser 1986, Salomao ve ark. 1988, Rowe 
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v~ J.~hnson 1.?90). D~vid ve~ Nig icser (1986), şefta l ide optimum meyve yü
kunun eko l oJ ı ve çeşıde baglı o la rak gövde kes it alan ına 8- 14 ıneyve/cmı 
old uğ~nu belirtmiş lerdir. La Rue ve Gerdts ( 1 983) ise şefta li ve 
nektarınlerde ~rken o lgun laşan çeşitlerde, sürgünlerde 2-3 meyvenin, geç 
olgunlaşan çeş ıtlerde 5-7 meyvenin b ı rakılabileceğini bi ldirmiş lerdir. 

Meyve ağırlığına göre ver im in ayarlanmasında, yeti ştiricinin karın ı 
maksimum kılacak olan o ptimum seyre ltme düzey i, meyve ağırl ığını n dağı
lım ı , büyük ve küçük meyveler aras ındaki fıyat fa rkı ve fıyatlardaki dalga
lanmalar dikkate alınmalıdır. 

2. Meyvelerin Fiziksel Değerlerindeki ve 
Kimyasal Yapısındaki Değişimler 

Seyreltme uygulamalarına bağlı o larak, farklı yaştaki çeşit leri n 
meyvelerinde fi z iksel ve kimyasal yapı bakımından çok önemli o lmamak la 
birlikte, kısmi farklılıklar saptanmıştır. Genellikle seyreltıneye bağ lı olarak 
meyve ağı rlığında görülen azalma, Et/ Çekirdek oran ı nın da azalmasına 
neden olmuştur. Bu ili şkiler bazı çeş it ve yıl larda ö nemli d üzeyde bulun
muştur. Dorsey ve McMunn ( 1 933) E lberta çeş id inde yaptı k ları çal ışmada, 
çekirdek boyutunun fark l ı şartlarda yetiştirilen ağaç l ardan a lındı k larında 

büyük değişim gösterdiğini ve meyve büyüklüğüne bağlı o larak da değiş im 

göstereceğini belirtmişlerdir. M eyve eti sertliği değerleri uygu lamala ra bağl ı 
olarak önemli farklılıklar göstermem iştir. Havis ( 1 962) fark lı ür il n yUkünde
ki ağaçların meyve eti sertliğinin farklı olmadığını bel irtm iş, bu temayi.il 
genellikle araştırmaınııda da görülmüştür. SEKM miktarı seyre ltmeye bağl ı 

olarak önemli farklılıklar göstermemiş, gene llik le 2 meyve li uygu lamalar en 
yüksek değerleri vermiş, ancak sey re ltme dereces ine bağlı o larak düzenli b ir 
azalma yada a rtış saptanmamışt ı r. M orris ve a rk. (1 96 1) E Iberta çeşidinde 
meyve yükünün artması ile birlikte SEKM oranının aza ldığını, Salomao ve 
ark. ( 1988) seyre ltme derecesinin SEKM miktarı üzerine e tkili o lmad ığın ı 
bel irtmi ş l erdir. Bu sonuç la r bulgularımızia kısmen uyuşmaktad ı r. Seyreltme 
derecesine bağlı o larak meyve le rin pH değerler i kısmi farklılıklar göstermiş 
ancak bu etki, i stikrarlı olmamıştır. Mo rris ve ark. ( 1961 ) E lberta çeşid i nde 
meyve yükü arttı kça pH ' ın artt ığın ı bi ld i rm i ş lerdir. Bu te mayül bulguları 
m ı zia kısmen uyuşmaktadır. T itre edilebilir top lanı as it lik, ürün y ükü artt ı k
ça bazen kısmi o larak artmış, ancak seyre ltmenin dereces i asitli k üzerinde 
kararlı bir etkiye sahip olmamıştır. Bu bakımdan bulgu larım ız, seyre ltmeye 
bağlı olarak asitliğin belirg in bir şekilde değişmediğini bi ld iren Sa lomao ve 
ark.'nın ( 1988) sonuç ları ile uy um göstermekted ir. Bulgularımı.z seyreltme 
derecesinin çeş itlerde toplam şeker ve buna para le l o la rak da ınve~ .~eke~ 
miktarlarını önemli de recede etkilemedi ğini ve d iğer araştırıc ıl arın goruş l erı 
ile aynı doğrultuda o lduğunu göste rmektedir (Gerçekç ioğl u ve Köksa l 1992, 

Şahin 1 995). 
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3. Seyreltme Derecesinin Vegetatif Gelişme Üzerine Etkisi 

Sürgün boylarındaki değişim , uygulamalara g.öre belirgin bir azalma 
eğilimi göstermemiş, ancak 5 nıeyveli uygulanıalar dığer uygulamalara göre 
daha düşük değerler vermiştir. Birim uzunluğa düşen sürgün sayısı, ürün 
artışına paralel olarak azalmıştır. Morris ve ark. (1961) seyreltmenin 
vegetatif büyüme üzerine etkilerinin çiçek tomurcuğu sayısına olan etkileri 
ile benzer olduğunu ve meyve yükü arttıkça büyümenin sınırlandığın ı be· 
l irtmişlerd i r. 

4. Değerlendirme 

Çalışmam ızda, fark lı seyreltme derecelerinin çeş itleri n meyve ağır· 
lığı ve verim değerlerine etkileri farklı olmuş, genellikle az meyve yükünde
ki ağaçlar daha iri, fazla meyve yükünde o lan ağaçlar ise, kısmen daha kü· 
çük meyve vermeye tenıayül göstermiştir. Ağaçların verim değerleri sey
reltnıede bırakılan meyve yüküne göre değişmiş, fazla meyve bırakılan a
ğaçlar daha fazla verim sağlamış lardır. Diğer taraftan meyvelerin kuru mad· 
de, asit ve şeker kapsamlarında uygulamalara göre çok farklı sonuçlar alın· 
manııştır. Bu sonuçlar bütünüyle dikkate alındığında, Redhaven ve J.H.Hale 
şeftalilerinde, seyreltmede sürgünde 4 ve 5 meyve bırakınanın daha karl ı 

o lacağı söylenebi lir. Dixired gib i erkenci şeftalilerde ise genellikle 3-4 me)· 
ve bırakmak tavsiye edilebil ir. 
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