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GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Kayısı ülkemizin Karadeniz yağış kuşağı hariç her bölgesinde
yetişebilen bir meyve türüdür. Yaz aylarında nem oranının
düşük olması meyvelerin kalitesi için önemlidir. İlkbaharın
geç donlarından etkilendiği için ova ve çukur yerler yerine
yamaç ve sırtlar tercih edilmelidir. Toprak istekleri ağır ve
çok nemli killi toprak olmayan, geçirgen, iyi havalanan, sıcak
ve besin maddelerince zengin, inci dokulu, tınlı veya tınlıkireçli, humuslu topraklarda en iyi şekilde yetişir.
Kayısı bahçesi tesis edilecek arazi ilkbaharda krizma edilerek
veya derince birkaç kez alt üst etmek suretiyle işlenir, toprak
sonbahara kadar dinlenmeye bırakılır. Bahçe tesisinde kullanılacak fidan ismine doğru, sertifikalı, tercihen 1 yaşında, aşı
yeri kapanmış, gözleri iyi, bol saçak köklü, hastalık ve zararlılardan arındırılmış olmalıdır. Açık köklü fidan dikiminde;
ilkbaharda gözler uyanmadan önce, sonbaharda ise ağaçların
yapraklarının %70’ten fazlasının döküldüğü zaman yapılmalıdır. Dikim yapılmadan önce dikim budaması ve mantari hastalıklara karşı fungusit içerikli suya daldırma işlemi mutlaka
yapılmalıdır. Dikimden hemen sonra bol miktarda can suyu
verilmelidir.
Hasat, mücadele ve bakım işlerinin kolay olması için ağaç
mümkün olduğu kadar alçaktan taçlandırılmalıdır. Yüksek
taçlı kayısı ağaçları güneş yanıklığına maruz kalmaktadır.
Şiddetli budamalarda ise ağaç zamk çıkarır ve gelişemez. Aşı
macunu ile budama işleminden sonra yara yerleri mutlaka
kapatılmalıdır. Budama yapılırken tırnak bırakmadan dipten
kesim yapılmalıdır. İlkbaharda toprak işlemesinde mutlaka,
muhtemel don tarihlerinden sonra yapılmalıdır. Sulama ise
sabahın erken saatlerinde, akşam veya gece yapılmalıdır. Su,
sulama işlemi sırasında ağaç gövdesine değmemelidir.
Meyvecilikte devamlı ve kaliteli mahsul alınabilmesi, bahçe
bakımlarının tekniğine uygun olarak yapılmasını gerektirir.
Bakım işlerinin yapılmaması, sonraki yılın ürününü olumsuz
etkilemektedir. Bu nedenle şartlar ne olursa olsun bahçenin
ömrünün uzun, ağacın sağlığı, ürünün bol, kaliteli ve sürekli
olması için tüm bakım işlemleri tekniğine uygun olarak tam
ve zamanında yapılmalıdır.
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Or j n

: Malatya/Türk ye

Tesc l Yılı

: 2010

Islah Yer - Yılı

: Malatya – 1976

Islah Yöntem

: Seleks yon

Çek rdeğe Bağlanma

: Yok

Meyve Tadı

: Tatlı

Çek rdek İç Acılığı

: Yok & Güçlü

Meyve S metr Durumu

: S metr k

Mey. Kabuğu Zem n Reng : Sarı Yeş l
Mey.Üst Reng n Tonu

: Pembe

Mey.Üst Reng n Yoğunluğu : Koyu
Meyve Et Reng

: Beyazımsı Yeş l

Değerlend rme Şekl : Sofralık & Kurutmalık

Gel şme Kuvvet

: Çok Kuvvetl

Ağaç Hab tüsü

: Yayvan

Ç çeklenme Dönem : Mart 1. ve 3. hafta arası

MALATYA’DA ÜRETİCİ ORHAN
ALKAYA’NIN BAHÇESİNDEN
SELEKTE EDİLMİŞTİR.

Soğuklama İsteğ

: 950 saat (ort.)

Hasat Zamanı

: Haz ran 4. hafta (Orta)

Meyve Ağırlığı

: 30-45 g

Meyve Büyüklüğü

: Orta

Meyve Şekl

: El pt k

SÇKM (%)

: 18-22

Çek rdek Ağırlığı

: 2.8 g (ort.)

Meyve Et Sertl ğ

: Orta

DİZGİ & TASARIM :
Z r.Yük.Müh.Burak ASLANSOY
Z r.Müh.Remz KOKARGÜL

Malatya Kayısı Araştırma Enst tüsü Gen Kaynakları
ekoloj s ne göre elde ed lm ş sonuçları çermekted r.
İkl msel ver lerde meydana gelen
değ ş mler neden yle bel rt len özell klerde yıllara göre
farklılıklar gözleneb l r.

