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KAYISILARDA SOĞUKLAMA 
İHTİYACI, ÇİÇEKLENME VE 

MEYVE TUTUMU İLİŞKİLERİ 



Soğuklama İhtiyacı Nedir? 

 Kışın yaprağını döken meyve türlerinde; 

 

 Tomurcukların kış dinlenmesinden çıkabilmeleri için, belirli 
bir süre soğuğa maruz kalmaları gerekir. 

 

 Bu olaya ‘soğuklama’, yeterli soğuklamanın sağlanabilmesi 
için gerekli süreye de ‘soğuklama süresi (ihtiyacı)’ denir. 
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Soğuklama İhtiyacı Nedir? 

  Soğuklama ihtiyacı ilk olarak 1950'de Weinberger tarafından 
bazı meyveler için önerilmiştir.  

 

  Weinberger'in 'soğuklama saati' olarak tanımladığı süre, 
ağaçların kış mevsiminde 0 0C ve 7 0C arasında geçirmesini 
gerektiren süredir.  

 

  Bazı türlerde (asma) bu sıcaklık +10 °C'ye kadar 
yükselebilmektedir.  
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Soğuklama İhtiyacı Nedir? 

  Ayrıca 0°C'nin altındaki sıcaklıklar dinlenmenin 
kırılmasında etkisiz kalmaktadır.  

 

  Değişik ekolojilere adapte olmuş meyve ağaçlarının 
soğuklama istekleri farklıdır. 

 

  Örneğin, kışları soğuk geçen iklime adapte olmuş türler, 
doğal olarak daha uzun bir soğuklamaya ihtiyaç 
duymaktadırlar. 
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Soğuklama İhtiyacı Nedir? 

 

  Dinlenmenin kesilmesi için gerekli olan soğuklama süresi 
asma, badem, ayva, çilek, incir ve bazı şeftali çeşitlerinde 
düşük (100-400 saat) olduğu halde, çok yıllık bahçe 
bitkilerinde 100-2700 saat arasındadır. 

 

  Ancak meyve türlerinin çoğunda 400-1500 saat arasında 
değişmektedir. 
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Soğuklama Süresini Belirleme Yöntemleri 

 Bitkilerin soğuklama ihtiyacını belirlemede yaygın olarak kullanılan 
bazı yöntemler: 

 

 Klasik yöntem (Weinberger, 1950) 

 Utah yöntemi (Chill Unit) (Richardson et al., 1974)  

 Dinamik yöntem (Fishman et al., 1987) 
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Soğuklama Süresini Belirleme Yöntemleri 

 
 Klasik yöntem: +7.2ºC’nin (45ºF) altında geçen saatlerin toplamı 

alınarak yapılan bir hesaplama yöntemidir. 
 

Utah yöntemi (Chill Unit): Richardson yöntemi olarak da bilinen bu 
yöntemde, soğuk birimlerine çevrilen saatlik sıcaklıkların yıllık 
toplamları, Soğuk Birimi (SB) cinsinden toplam soğuklama değerini 
vermektedir. En etkili sıcaklıklar 2.5 - 9.1ºC arasında olmakta ve bunlar 
“1” soğuk birimine karşılık gelmektedir. 
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Soğuklama Süresini Belirleme Yöntemleri 

 
 Dinamik yöntem:  Fishman et al. (1987), tarafından dinamik 

model olarak adlandırılan farklı bir model geliştirilmiştir. Buna 
göre, soğuk birikimini belirlemek amacıyla iki aşamalı bir süreç 
gerekmektedir. Bunun yanı sıra, bu yöntemde, Utah modeline 
benzer bir şekilde, optimum soğuklama sıcaklığı ve yüksek 
sıcaklığın negatif etkisi birlikte değerlendirilmektedir 
(Darbyshirea et al., 2011). 
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Soğuklama Süresini Belirleme Yöntemleri 

 
 Meyve türlerinde, soğuklama ihtiyacı ile birlikte, tomurcuk 

uyanma zamanını tahmin edebilmek amacıyla da yararlanılan bu 
modellemelere ait farklı görüşler bulunmaktadır.  
 

Bu bağlamda, Utah modelinin daha soğuk bölgelerde güvenilir 
olduğu, Dinamik modelin ise ılıman ekolojilerde daha yararlı 
olduğu belirtilmektedir (Campoy et al., 2012; Dennis, 2003).  
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Soğuklama İhtiyacının Meyvecilik Açısından 
Önemi 

 

  Meyve yetiştiriciliğinde yüksek verim ve kaliteli üretim, 
öncelikle uygun iklim koşulları sayesinde mümkün 
olabilmektedir.  
 

  Bunların başında da; 
 Dinlenme ve 
 Soğuklama ihtiyacının karşılanması gelmektedir. 
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme,  
ve meyve tutumu ilişkileri- 

 

   Soğuklama ihtiyacı karşılanmadığında; 

 

 Çiçek tomurcuğu farklılaşmasında düzensizlikler, 

 Anormal çiçek tomurcuğu oluşumu, 

 Yüksek oranda çiçek tomurcuğu dökümü ve bunlara bağlı olarak; 

 

 Verimsizlik ya da düzensiz ürün sonucunda verimde dalgalanmalar meydana 
gelmektedir.  
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Canlı Ölü 

 (Şeftali tomurcukları ; A: Canlı , B: Ölü) (H.J. Larsen, 2010) 



-Kayısıda soğuklama İhtiyacı, çiçeklenme,  
meyve tutumu ve verim ilişkileri- 

 

  Sert çekirdekli meyve türlerinde; 

 

  Soğuklama ihtiyacı karşılanmadığında tomurcuk silkmesi olur. 
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-Kayısıda soğuklama İhtiyacı, çiçeklenme,  
meyve tutumu ve verim ilişkileri- 

 
  Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde; 

 
 

  Bazı çiçek tomurcukları açmadan dökülür, 
  Bazı türlerde çiçek organ taslakları tomurcuk içerisinde ölür,  
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 (Elma tomurcukları) 
(H.J. Larsen, 2010) 

 (Armut tomurcukları) 
(H.J. Larsen, 2010) 



-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme,  
ve meyve tutumu ilişkileri- 

 

  Düzensiz çiçeklenme sonucu çiçeklenme dönemi uzar, 
 

  Döllenme noksanlığından dolayı verim azalır, 
 

  Yaprak gözleri sürmez, ağaç çıplak kalır (Chandler ve Brown (1951), 

Kaşka (1966), Saure (1985) ). 
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 (Elma tomurcukları) 
(H.J. Larsen, 2010) 

 (Armut tomurcukları) 
(H.J. Larsen, 2010) 
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme,  
ve meyve tutumu ilişkileri- 

 
  Kayısının generatif organları iklim değişikliğine son derece 
hassastır. 
  Bu yüzden tomurcuk gelişiminde düzensizlikler ve soğuklama 

ihtiyacının karşılanamaması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır 
(Acarsoy, 2013). 

 

 

19 



-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme,  
ve meyve tutumu ilişkileri- 

  Bu gibi olumsuz koşullar ise çiçek kalitesini etkilemektedir 

(Acarsoy, 2013). 
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme,  
ve meyve tutumu ilişkileri- 

 

   Bunun sonucunda da tomurcuklarda uyanma düzensiz, geç ve 
yavaş olmaktadır (Gülcan, 1975). 
 

 Çiçek tomurcuklarının bir kısmı açmadan dökülürken, bir kısmı 
da açmadan ağaç üzerinde kalır (Viti ve Bartolini, 1988).  
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme,  
ve meyve tutumu ilişkileri- 

 

  Bazı çiçeklerin organları gelişemez.  

 

  Bu tip çiçekler, meyve meydana 

getirebilme yeteneğinde 

olmadıklarından, açtıktan kısa bir 

süre sonra dökülürler. 

 

  Bu durumlar, meyve tutumunun 

önemli ölçüde azalmasına neden olur 

(Alburquerque ve ark., 2003).  
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 (Acarsoy, 2013) 



Bazı Kayısı Çeşitlerinin Soğuklama İsteği (Saat) 
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950 - 
1600 Hasanbey 

Tokaloğlu 1230 

Hacıhaliloğlu 
850 - 
1000 

Çöloğlu 

Şalak 

850 - 
1000 

Şekerpare 950 

800 - 
975 

P.de Tyrinthe  550 



-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

   

  Kayısı çeşitlerinin çiçeklenme zamanı bakımından söz konusu varyasyon 
dikkate alındığında; 
 

  Soğuklama gereksinimi ile çiçeklenme zamanı arasında yüksek oranda 
pozitif yönde korelasyon elde edildiği, 
 

  Bunun yanı sıra, soğuklama ve sıcaklık gereksinimi ile çiçeklenme arasında 
ise negatif bir korelasyon bulunduğu bildirilmektedir (Ruiz et al., 2007).  
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

 

  Paydaş ve Kaşka (1993a), soğuklaması düşük çeşitlerle Adana’da 

kurdukları adaptasyon denemesi sonucunda; 
 

  Erkencilik, verim ve kalite özellikleri bakımından: 
 

  Priana, Beliana, Feriana, Precoce de Colomer ve Precoce de Tyrinthe 

çeşitlerinin tüm Akdeniz kıyı şeridine önerilebileceğini saptamışlardır. 
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

 
   Durgaç ve Kaşka (1995), 1993–1994 yıllarında Adana’da 

yürüttükleri deneme sonucunda; 
 

  1994 yılı kışının ılık geçmesine rağmen,  
 

  Çeşitlerden her iki yılda da ürün alınmıştır. 
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

 
 (Bebeco, Early Kishinewsky, Rouge de Sernhac, Rouge de 

Rousillion ve Cafona çeşitleri ile 01-K–15, 07-K–03, 07-K–09 ve 
Sakıt–1) 
 

  Ve sonuç olarak; soğuklama gereksinimlerinin düşük olması 
nedeniyle üzerlerinde önemle durulması gerektiğini 
vurgulamışlardır. 
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

 

  Guillermo kayısı çeşidi ile 3 farklı lokasyonda yapılan bir çalışmada; 

 

  Tomurcuk gelişimi bakımından soğuk olan iki ekoloji arasında farkın 

az ve gelişimin hızlı olduğu,  

 

  Ilık ekolojide gelişimin daha geç olduğu belirlenmiştir 

(Alburquerque et al., 2003).  
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

 
   Soğuklama ihtiyacı 850–950 saat olan Guillermo kayısı çeşidi 

(Alburquerque et al., 2003);  
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975 saat  
% 25  

Soğuklama 
süresi Meyve 

tutumu 

442 saat 
% 2  



-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

 

  Aylık soğuklanma süreleri bakımından,  
 

 Özellikle aralık ayı soğuklanma sürelerinin ocak ve şubat ayı 
soğuklanma sürelerinden kış dinlenmesinin karşılanmasında daha 
etki olduğu saptanmıştır (Alburquerque ve ark., 2004b).  
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

 
  Engin ve Akçal (2014), Güney Marmara (Çanakkale) bölgesinde 

soğuklama ihtiyacı yüksek olan 9 kayısı çeşidi (Hasanbey, 
Hacıhaliloğlu, Kurukabuk, Çataloğlu, Hacıkızı, Çöloğlu, Kabaaşı, 
Alyanak ve Etembey) ile yapılan çalışmada;  
 

  Toplam soğuklama sürelerinin kısa olduğu dönemler sonrasında 
yüksek oranlarda tomurcuk dökülmeleri tespit edilmiş ve  
 

  Soğuklama süreleri ile tomurcuk dökümleri arasında ters orantılı 
bir ilişki gözlemlenmiştir.  
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

   Araştırmanın yapıldığı yıllarda ve çeşitlerde,  
 

  Tomurcukların %18 ile %88 arasında döküldüğü,  
 

  Meyve tutum oranın ise %0,3 ile %6,3 arasında olduğu 
saptanmıştır.  
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

   Bu durum yüksek orandaki tomurcuk dökümlerinden sonra 
 

  Zaten dallar üzerinde az açan çiçeklerin büyük bir kısmının 
dökülmüş olmasından kaynaklandığı,  
 

  Verim alınamadığı ve  
 

  Bu kayısı çeşitlerinin bölgede başarılı bir şekilde yetiştirilmesi 
için yeterli olmadığı bildirilmiştir. 
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

 

  Bingöl ekolojisinde yapılan bir adaptasyon çalışmasında; 
 

  Ninfa, Şekerpare ve Tokaloğlu/Erzincan çeşitlerinin soğuklama 
gereksinimleri ile ilgili sorun yaşanmadığı belirtilmiştir (Osmanoğlu ve 
Göksüncükgil, 2014) 

 
 

 

 

34 



-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

 
  Akdeniz iklim koşullarında yapılan bir diğer çalışmada (Ruiz and Egea, 

2008); 

 
 

 

35 



-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

  Romanya’da 23 yıl süreyle elde edilen meteorolojik verilerinin 
 

  5 kayısı çeşidinde (Dacia, Tudor, Excelsior, Comandor, Favorit) çiçek 
biyolojilerine olan etkilerinin incelendiği çalışmada, 
 

  Kış mevsimindeki ılık günlerde, çeşidin soğuklama ihtiyacının 
karşılanamadığı gözlenmiştir (Stanica et al., 2010).  
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

 
   Mersin’in Mut (9 – 22 Mart) ve 

Silifke (16 – 24 Mart) ilçelerinde 
gözlenen çiçeklenme 
dönemininde, 
 

  Mut’ta 5 – 7 gün önce olmasının, 
soğuklama ihtiyacının bu ekolojide 
daha erken karşılanmasından 
kaynaklandığı ifade edilmektedir. 

  
  Erkencilik, verim ve meyve 

kalitesi bakımından tablodaki 
kayısı çeşitlerinin ümitvar oldukları 
bildirilmiştir (Ayanoğlu and Kaşka, 
1995a).  
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Precoce de 
Tyrinthe 

Precoce de 
Colomer 

Canino 

Sakıt 2 

Bebeco  
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Silistre Rona  

Bebeco  



-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

 
   Soğuklama ihtiyacı ile çiçek tozlarının canlılığının kıyaslandığı 

araştırmada (Acarsoy, 2013)  
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960 saat  
%58.87  

Soğuklama 
süresi Canlılık oranı 

800 saat 
%46.73  



-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

   

  Ege bölgesi koşullarında değerlendirmeye alınan 9 kayısı çeşidinden; 
 
  Precoce de Tyrinthe çeşidi ile birlikte Feriana, Beliana ve Priana çeşitleri; 

 
  Erkenci, verimli ve oldukça kaliteli olmaları nedeniyle önerilebilir 

bulunmuşlardır (Özkarakaş ve ark., 2008). 
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

  Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Araştırma ve 

Uygulama Bahçesi’nde yapılan çalışmada,  
 

  İlk yıl ikinci yıla göre daha ılık geçmiş,  
 

  Bu yüzden tam çiçeklenme döneminde 18 – 21 günlük gecikme 

gözlenmiştir. 
 

  Sonuç olarak, çeşitlerin ürün vermediği ya da meyve veren 

çeşitlerde verimin azaldığı belirtilmiştir (Paydaş ve Kaşka, 1995b).  
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

   

   Erzincan koşullarında 2002-2004 yılları arasında, 
 
  12 çeşit (Royal, Perfection, Hungarian Best, Hasanbey, Karacabey, 

Rakowsky, Luizet, Silistre de Rona, Kishnewsky, Casna Drenova, 
Polonais, Proyma ve Paviot) ile yürütülen çalışmada; 
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

   

  2004 yılında Proyma haricindeki  
 

  Tüm çeşitlerin çiçek açtığı ve meyve tuttuğu,  
 
  Bunlardan Luizet çeşidinin en geç çiçeklendiği gözlenmiştir (Ertürk 

ve Güleryüz, 2008). 
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

   

 Başka bir çalışmada; soğuklama gereksinimi çok uzun sürede 
karşılandığında,  

 Çiçeklenme zamanının da geciktiği bildirilmiştir (Ruiz and 
Egea, 2008).  
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

 

  Bitki dormansi durumunda iken soğuk birikiminin,  

 

  Aynı çeşitler için farklı lokasyonlarda oldukça farklı olabildiği 
ifade edilmektedir (Campoy et al., 2011).  
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

 Malatya ve İzmir lokasyonlarının kıyaslandığı bir çalışmada, 
 

 İzmir lokasyonundaki erkenci çeşit haricindeki (Precoce de 
Tyrinthe) çeşitlerde (Iğdır, Tokaloğlu, Kabaaşı ve Hacıhaliloğlu) 

 

 Yetersiz ve düzensiz bir çiçeklenme görüldüğü bildirilmiştir. 
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

  Bu durumun dinlenme döneminde yeterli ABA birikimi 
sağlanamadığından ileri geldiği düşünülmektedir (Acarsoy, 
2013). 
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-Kayısıda soğuklama ihtiyacı, çiçeklenme ve   
meyve tutumuyla ilgili bazı araştırmalar- 

 

  Van ekolojisinde 2004–2005 yılları arasında yapılan bir 
çalışmada (Balta ve ark., 2007); 

  Tam çiçeklenmeden hasada kadar meyve tutum oranları ve 
meyve dökümleri incelenmiştir. 

  2004 yılı daha 2005 yılına göre daha soğuk geçmiştir.  
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2004 2005 

Soğancı % 24.5 %4.5 

Hasanbey %34.9 %19.8 

Alyanak %41.3 %15.6 

Tokaloğlu %45.5 %31.1 

Şalak %31.1 %20.1 

Şekerpare %35.1 %20.4 



SONUÇ 

  Soğuklama gereksinimi kayısı yetiştiriciliğini sınırlayan 
faktörlerin başında gelmektedir.  
 

  Soğuklama süreleri sofralık kayısılarda 550–600 saat arasında 
değişmektedir. 
 

  Ancak bir çeşidin bir bölgede (ekolojide) gerçek özelliklerini 
gösterebilmesi, sadece soğuklama süresiyle değil, aynı 
zamanda istediği sıcaklık toplamı ile de bağlantılıdır.  

  Kayısılarda etkili sıcaklık toplamı ortalama 4078 – 5879 
saattir (Ruiz ve ark., 2007). 
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SONUÇ 

49 

  Bir kayısı çeşidinde soğuklama isteği kısa bir sürede 
tamamlansa/karşılansa bile, çevre şartları uygun olmazsa 
(uygun sıcaklık) çiçek tomurcukları uyanmamaktadır (Tuzcu ve 
Kaşka, 1978; Aşkın, 1989). 



SONUÇ 
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  Soğuklama ihtiyacı karşılanmış olmasına rağmen, tomurcuk 
döküm oranlarının çok yüksek olmasında ise; bitkinin genetik 
yapısındaki farklılıklarının da etkili olabileceği düşünülmektedir 
(Legave et al., 1982; Acarsoy, 2013). 



SONUÇ 
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  Özetle; bir bölgede verimli yetiştiricilik yapmak için, 
 

  Çeşidin verimli ve kaliteli olmasının yanında; 
 

  Yetiştiriciliğin yapılacağı bölge ekolojisinin de çeşidin ısı 
değerlerini karşılamasına imkan vermesi gerekmektedir. 
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