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ÖZ: Ekolojik kiraz üretim olanaklarõnõn araştõrõlmasõnõ amaçlayan bu çalõşma, D.P.T. ve 
E.Ü. Rektörlüğü Araştõrma Fonu desteğiyle 1998-2000 yõllarõnda Manisa (Merkez-Muradiye) ve İzmir 
(Kemalpaşa-Ören)�de seçilen bahçelerde yürütülmüştür. Denemelerde erkenci, orta mevsim ve geççi 
kiraz çeşitlerine yeşil gübre (fiğ) ve hayvan gübresi, normal ve kõsõtlõ sulama koşullarõnda uygulanarak 
işlemlerin etkileri değerlendirilmiştir. Uygulamalarõn meyve kalite kriterlerinde yükselmeyi sağladõğõ ve 
sarõ yapõşkan görsel tuzaklar ile kurtsuz kiraz üretiminin mümkün olduğu ortaya çõkmõştõr. Ayrõca 
yaprak besin element içerikleri ve toprak organik madde içeriklerinde de önemli artõşlar sağlanmõştõr. 
Dekardan elde edilen net gelirin geççi çeşit olan �Salihli� çeşidinde en yüksek olduğu görülmüş olup, 
maliyeti oluşturan unsurlar içinde en büyük payõ hasat giderleri almõştõr. 

Anahtar Sözcükler:Kiraz, ekolojik tarõm, Prunus avium 

INVESTIGATIONS ON THE POSSIBILITIES OF ECOLOGICAL 
CHERRY PRODUCTION IN IZMIR AND MANISA PROVINCES OF 

TURKEY 

ABSTRACT: The objective of this research was to study the application of environmentally 
friendly techniques  for ecological cherry growing in Manisa (Central province-Muradiye) and Izmir 
(Kemalpaşa-Ören) provinces of  western Turkey. The research was conducted during 1998-2000 with 
the supports of the State Planning Organisation of Turkey (D.P.T.) and Ege University Research Fund, 
Izmir, Turkey. Field experiments were established in each of the two orchards with early, mid season 
and late maturing cherry varieties. Effects of irrigation practises at sufficient and deficient levels and 
fertilization realised as farmyard and green manuring (vetch) were tested. In this regard, the insect 
infestation of fruits was prevented by sticky yellow traps. Results of the study showed that treatments 
had positive impacts on fruit quality and uninfected cherries were available. Moreover, leaf nutrients 
and soil organic matter were enhanced. Late maturing variety �Salihli� provided the highest net 
income per unit area and the labor expenses for harvesting was found as the most costly item. 

Keywords: Cherry, ecological agriculture, Prunus avium 

* Bu proje  D.P.T. tarafõndan  (98 D.P.T. 08 / 98 K 121280)  desteklenmiştir. 
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GİRİŞ 

Anavatanõ Türkiye olan kiraz, ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip 
olup, ilkbaharõn erkenci meyve türlerinden birisidir. Ülkemizde Samsun, 
Zonguldak, Tokat, Amasya, Ankara, Kocaeli, Afyon, Isparta, Sakarya, Bursa, 
Balõkesir, Denizli ve İzmir gibi  yörelerde yaygõn olarak yetişir ve binlerce ailenin 
geçim kaynağõdõr. Türkiye�de 1999 yõlõ verilerine göre 7.150.000 kiraz ağacõ 
bulunmaktadõr ve üretim miktarõ 250.000 tondur  (Anonymous, 2000). 

Ege Bölgesi Türkiye�nin ağaç sayõsõnõn % 25�ini ve üretimin de % 20�sini 
karşõlamaktadõr. En önemli üretim yörelerinin başõnda İzmir (Kemalpaşa) gelmekte 
ve bunu Manisa  ile diğer yöreler  izlemektedir. İzmir�de 1999 yõlõ verilerine göre 
1.059.025 ağaç bulunmaktadõr ve 28.846 ton üretim gerçekleşmiştir. Manisa�da ise 
704.280 ağaç yetişmektedir ve üretim ise 18.917 tondur (Anonymous,  1999). 

Bölgede üretilen kirazõn büyük bir kõsmõ taze olarak yurtiçinde 
tüketilmekte olup, bir kõsmõ da yurtdõşõna satõlmaktadõr. Yurtdõşõna satõlan miktarda  
ve döviz girişinde yõllara göre farklõlõklar oluşmakla birlikte, Ege İhracatçõ 
Birlikleri Genel Sekreterliği bilgilerine (Anonymous, 2001) göre 2001 yõlõnda 
6.604 ton ürün satõlarak, 12.580.120 $ döviz girişi gerçekleşmiştir. 

Ekonomik yönden  önemli yeri olan kirazõn gerek üretilmesi, gerek 
gübrelenmesi ve gerekse zararlõ, hastalõk ve yabancõotlarõ üzerinde çeşitli 
araştõrmalar yapõlarak verimin arttõrõlmasõna çalõşõlmaktadõr. 

Hastalõk ve zararlõlarla savaşõn  hemen tamamõ özellikle son 30-40 yõlda  
pestisit adõ verilen kimyasal maddelerle yapõlõr hale gelmiştir. Ayrõca sentetik 
kimyasal gübrelerin  tüketimi de her  geçen gün artmakta ve bu maddeler toprak, 
su ve besinlere karõşarak ciddi kirlenme problemleri yaratmaktadõr. Yapay pestisit 
ve gübrelerin kullanõmõndaki yanlõş doz, uygun olmayan kullanõm sõklõğõ ve diğer 
bilimsel olmayan uygulamalar, sorunun  boyutunun hõzla artõşõnõ beraberinde 
getirmiş ve doğal dengenin bozulmasõnõ da  hõzlandõrmõştõr. Bu sorunlarõn 
çözümünde bir alternatif olarak organik tarõm uygulamalarõ her geçen gün daha 
fazla önem kazanmaktadõr. Kiraz üretiminde de organik tarõm yaklaşõmõ ile başarõ 
sağlanabileceği, sağlõklõ meyve üretilebileceği ve Türkiye�nin de bu konuda büyük 
bir potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Bu noktadan hareketle 1998-2000 
yõllarõ süresince gerçekleştirilen bu proje ile konu Ege Bölgesi�nin en önemli kiraz 
üretim yöreleri olan İzmir ve Manisa�da ele alõnarak organik kiraz üretim 
olanaklarõ araştõrõlmõştõr. 

MATERYAL VE METOT 

Bahçelerin Belirlenmesi 

Çalõşma 1998-2000 yõllarõnda Manisa (Merkez-Muradiye)�da 550 ağaçlõk, 
İzmir (Kemalpaşa-Ören)�de 160 ağaçlõk ekolojik üretim sürecindeki kiraz 
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bahçelerinde yürütülmüştür. Muradiye�deki bahçede ana çeşitler Early Burlat, 
Kemalpaşa Napolyon ve Salihli, Ören�deki bahçede ise Sapõkõsa, Kemalpaşa 
Napolyon ve Salihli�dir. Bu çeşitlerden Sapõkõsa, Kemalpaşa Napolyon ve Salihli 
(0900 Ziraat) yörede uzun süreden beri yetiştirilmektedir. Early Burlat ise yabancõ 
kökenli bir çeşittir. Bu çeşitlerin dõşõnda Kõrdar, Lambert, Van, Bing, Majeste, 
Jübile, Noble gibi çok sayõda diğer bazõ kiraz çeşitleri de bahçelerde yer 
almaktadõr. Ağaçlar 1980-1981 yõllarõnda dikilen Prunus mahaleb (Miller) 
anaçlarõ üzerine 1981-1982 yõlõnda göz aşõsõ yapõlarak yetiştirilmiştir. 
Muradiye�deki bahçede sõra arasõ uzaklõk 7 m, sõra üzeri uzaklõk ise 3.5 m�dir. 
Ören�deki bahçede ise sõra arasõ ve sõra üzeri uzaklõk 5 m�dir. 

1998 Yõlõ çiçeklenme ve meyve olgunlaşmasõ dönemlerinde her bahçede 
bulunan tüm ağaçlar tek tek gözden geçirilerek numaralanmõş ve çeşitler 
belirlenerek bahçelerin planlarõ çõkarõlmõştõr. 

Daha sonra her bahçede, çeşitler (erkenci, orta mevsim, geççi), uygulanan 
sulama suyu miktarõ (normal ve kõsõtlõ) ve gübre (ahõr gübresi, fiğ uygulamasõ, 
kontrol) uygulamalarõna esas olan 3 faktör ele alõnarak tesadüf bloklarõ deneme 
desenine göre deneme planlanmõştõr. Denemede belirlenen her ağaç bir tekerrür 
(tekrar, yineleme) olarak kabul edilmiş ve araştõrma 3 tekerrürlü olarak 
yürütülmüştür.  

Verimin Belirlenmesi 

1998-2000 yõllarõ meyve hasat dönemlerinde denemeye esas olan her 
ağacõn hasadõ işçiler tarafõndan ayrõ ayrõ yapõlmõş ve hasat edilen meyveler 
tartõlarak ağaçlarõn verimleri belirlenmiştir. Hasat el ile yapõlmõş olup, her çeşidin 
hasadõ  bir veya iki elde tamamlanmõştõr.   

Sulama  

1998 ve 1999 yõllarõnda hasat döneminin tamamlanmasõyla  birlikte 
sulama uygulamasõna yönelik hazõrlõklara başlanõlmõş, sulamalar, yüzey sulama 
yöntemlerinden biri olan tavalarda göllendirme yöntemi kullanõlarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu amaç için her ağaca ayrõ ayrõ olacak şekilde hazõrlanan 
tavalara, kuyulardan elektrikli motopomp aracõlõğõyla alõnan su, 75 mm. çaplõ PVC 
borularla taşõnarak su sayacõndan geçirilmek suretiyle ölçülü olarak uygulanmõştõr. 
Her sulamada uygulanacak sulama suyu miktarõ ise deneme alanlarõnda oluşturulan 
gözlem parkõna yerleştirilmiş A Sõnõfõ Buharlaşma Kaplarõ�ndan ölçülen birikimli 
buharlaşma değerlerinin 1.0 (normal) ve 0.5 (kõsõtlõ) katsayõlarõ ile düzeltilmesi 
sonucu 2 farklõ dozda gerçekleştirilmiştir. Projenin, Ören�deki deneme alanõnda 
1998 ve 1999 yõllarõnda toplam 5, Muradiye�deki bahçede ise 1998 yõlõnda 4, 1999 
yõlõnda ise 5 sulama yapõlmõştõr. Projenin tamamlandõğõ 2000 yõlõ sulamasõ ise 
ölçülü olarak yapõlmamõştõr. 
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Toprak ve Yaprak Örneklerinin İncelenmesi ve Gübre Uygulamalarõ 

Çalõşma süresince 1998-2000 döneminde her yõl deneme bahçelerinden 
arazinin genelini temsil edecek nitelikte profil açõlmak suretiyle farklõ 
horizonlardan toprak örnekleri alõnmõştõr. Topraklara ait bazõ fiziksel, kimyasal ve 
verimlilik analizleri Kacar (1972)�a göre yapõlmõş ve değerlendirilmiştir. 
Ağaçlarõnõn beslenme durumunun ve yapõlan uygulamalarõn etkinliğinin 
belirlenmesi amacõyla hasat döneminin ardõndan usulüne uygun olarak alõnan 
yaprak örneklerinde makro ve mikro besin element analizleri yapõlmõştõr (Kacar, 
1972). Denemedeki gübre uygulamalarõ, ahõr gübresi uygulamasõnõ ( 150 kg·ağaç-1 
), fiğ uygulamasõnõ (480-500 g fiğ tohumu ağaç başõna) ve kontrol karakterlerini 
içermektedir. Fiğin çiçeklenme döneminde bitkiler toprağa karõştõrõlmak suretiyle 
yeşil gübre uygulamasõ yapõlmõştõr. 

Meyve Özelliklerinin İncelenmesi  

Olgunlaşma döneminde denemeye ait ağaçlardan yaklaşõk birer kg. meyve 
hasat edilmiş ve bu meyvelerde ortalama meyve ağõrlõğõ (gr.), meyve eti sertliği 
(kg.), çatlak meyve oranõ (%), sap ağõrlõğõ (gr.), tekli meyve oranõ (%), sap 
uzunluğu (mm.), ikili meyve oranõ (%), çekirdek ağõrlõğõ (gr.), üçlü meyve oranõ 
(%), et oranõ (%), dörtlü meyve oranõ (%,), titre edilebilir asitlik (%), çift meyve 
oranõ (%), suda çözünür kuru madde (SÇKM) (%), meyve rengi, pH  (25°C�de), 
meyve eni (mm.), elektriksel geçirgenlik (EC, µmhos/cm., 25°C�de) ve meyve 
boyu (mm.) gibi özellikler incelenmiştir.  

Bitki Koruma İşlemleri 

Zararlõlarla ilgili incelemeler 

Çalõşmanõn ana eksenini ana zararlõ olan ve meyvenin kurtlanmasõna yol 
açarak ekonomik değerini etkileyen Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi L.) (Diptera: 
Tephritidae)�ne karşõ yapõlan uygulamalar oluşturmuştur. Bu amaçla sarõ renkli 
yapõşkan görsel tuzaklar kullanõlmõştõr.  Ayrõca besin tuzaklar  kullanõlarak 
Yaprakbüken (Archips rosanus (L.)) (Lepidoptera: Tortricidae) ergin populasyonu 
azaltõlmaya çalõşõlmõştõr.  

Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi)�ne yönelik çalõşmalar 

Kiraz sineğinin gerek izlenmesi, gerekse kitlesel yakalanmasõ amacõyla, 
15 x 20 cm. boyutlarõnda fiberglas�dan yapõlmõş sarõ renkli görsel yapõşkan 
tuzaklar kullanõlmõştõr. Bu tuzaklarõn her iki yüzü de �Ekotrap� ticari isimli özel bir 
yapõşkan maddeyle kaplanmõş ve çiçek taç yapraklarõnõn dökülmesinden sonra 
ağaçlarõn güneydoğu yönüne  yerden 1,5-2,0 m yüksekliğe iple asõlmõştõr. Tuzakla 
izlemede her çeşide 4 tuzak olmak üzere toplam 12�şer tuzak kullanõlmõştõr. 
Tuzaklar haftada 2-3 kez ağaçlar üzerinde kontrol edilmiş ve 7-10 gün aralõkla 
değiştirilmiştir. Tuzak başõna yakalanan ergin sayõsõnõn 10 ve üzerinde olmasõ 
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durumunda kitlesel yakalama amacõyla tuzaklar kullanõlmõştõr. Bu amaçla ağaç 
büyüklüğüne göre ortalama 4 (2-7) tuzak ağaç-1 asõlmõş ve kontrolleri yapõlmõştõr. 
Tuzaklama çalõşmalarõ tüm bahçeyi kapsayacak şekilde yürütülmüştür.  

Tuzaklarõn etkililiğini ortaya koymak ve meyve örneklerinin kurtluluk 
oranõnõ belirlemek üzere hasat sõrasõnda bahçelerdeki her çeşitten 1000 meyve 
alõnmõş ve içleri açõlarak % 10�luk NaCl eriyiğine atõlmõş ve çõkan larvalar 
sayõlmõştõr. Ayrõca araştõrmanõn yürütüldüğü yörede seçilen ve ilaçlamanõn 
yapõlmadõğõ birer bahçedeki erkenci, orta mevsim ve geççi çeşitlerin her birinden 
300 meyve örneği alõnarak aynõ yöntemle kurtluluk oranlarõ belirlenmiştir (Tezcan 
& Gülperçin, 2000). 

Yaprakbüken (Archips rosanus)�e yönelik çalõşmalar 
Çalõşmada izleme tuzaklarõnõn kullanõmõna ilişkin işlemler her iki bahçede 

de yürütülmüş olup, her bahçedeki erkenci, orta mevsim ve geççi çeşitlerden her 
bir çeşide üçer izleme tuzağõ asõlarak ergin çõkõşlarõ izlenmiştir. Muradiye�deki 
bahçede Archips rosanus populasyonu, izleme tuzaklarõ kullanõlarak izlenmiş ve 
bu türün bulunmamasõ nedeniyle kitlesel tuzaklama yapõlmamõştõr. Ören�deki 
bahçede ise izleme tuzaklarõnda erginlerin yakalanmasõndan sonra kitlesel 
tuzaklamaya geçilmiş ve her ağaca 1 tuzak gelecek şekilde tuzaklama yapõlmõştõr. 

Yaprakbüken erginlerini yakalayabilmek için asõlan besin tuzaklarda 1 
litrelik karõşõm için 100 ml. şarap, 900 ml. su, 25 gr. şeker ve 25 ml. sirke 
kullanõlmõştõr. 2,5 litrelik plastik kavanozlardan oluşan tuzaklar ağaçlarõn 
gövdesine yerden 1-1,5 m.yüksekliğe ip ile asõlarak hazõrlanan  karõşõmõn bir 
litresiyle doldurulmuştur (Ulu et al., 1995). Son larva döneminde asõlan tuzaklar 3-
7 günlük aralõklarla kontrol edilmiş ve yakalanan böcekler tülbentle süzülerek 
sayõlmõştõr. Daha sonra tuzaklarda kullanõlan karõşõm yenilenmiştir. 

Zarar gören meyve oranlarõ hasatta her çeşitten 300 meyve alõnarak 
yapõlan kontrollerle belirlenmiştir. Hasattan sonra her çeşitte tesadüfen seçilen 
dallarda 500�er yaprak kontrol edilerek larvalar tarafõndan yenilmiş yaprak oranlarõ 
belirlenmiştir. Ayrõca araştõrmanõn yürütüldüğü yörede seçilen ve ilaçlamanõn 
yapõlmadõğõ bir bahçedeki zarar gören meyve ve yaprak oranlarõ da karşõlaştõrma 
amacõyla belirlenmiştir. 

Hastalõklarla ilgili incelemeler  

Denemelerin yürütüldüğü Muradiye ve Ören�deki bahçelerde bir 
bakteriyel hastalõk olan Kiraz dal yanõklõğõ hastalõğõna (Pseudomonas syringae pv. 
syringae) karşõ öncelikle hastalõkla bulaşõk ağaçlarõn hastalõk belirtisi gösteren 
kõsõmlarõnõn budama işlemi ile sanitasyonu gerçekleştirilmiştir. Budama işlemi 
sõrasõnda budama aletlerinin dezenfeksiyonu % 10�luk sodyum hipoklorit çözeltisi 
ile yapõlmõştõr. Ayrõca ağõr budama gerektiren hastalõk durumlarõnda budama 
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yaralarõ ardõç katranõ + CuSO4.7H2O (750 ml. + 250 gr.) karõşõmõ ile kapatõlarak, 
yaranõn daha çabuk kapanmasõ Kiraz dal yanõklõğõ etmeninin bu yaralardan bitkiye 
girişine engel olunmasõ amaçlanmõştõr. 

Ayrõca budama sonrasõnda ağaçlara % 2�lik bordo bulamacõ uygulamasõ 
yapõlmõş ve inokulum kaynağõ olabilecek budama artõklarõ hemen yok edilmiştir. 

Yabancõ otlarla ilgili incelemeler 

Kiraz bahçelerindeki yabancõ otlarõ saptamak amacõyla gözlemler 
yapõlmõştõr. Gerekli görülen dönemlerde gerçekleştirilen toprak işleme ile 
mekaniksel olarak savaş yapõlmõştõr. 

 

Ekonomik Analizle İlgili İşlemler 

Ekolojik olarak üretimi yapõlan kiraz çeşitlerinin 1998, 1999 ve 2000 
yõllarõ için, birim maliyetini ve dekara net gelirlerini ortaya koymak için kullanõlan 
veriler, bahçe sahibi üreticiler ile yapõlan görüşme ve gözlemlerden elde edilmiştir. 
Buna göre, Ören�den Sapõkõsa, K.Napolyon ve Salihli, Muradiye�den E.Burlat, 
K.Napolyon ve Salihli olmak üzere 3�er çeşit üzerinden maliyetler hesaplanmõştõr. 
Maliyetler, her çeşit için normal ve kõsõtlõ sulama şartlarõnda toplam 6 farklõ 
aşamada ele alõnmõştõr.  

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Sulamaya İlişkin Bulgular 

Muradiye�de yer alan deneme bahçesinde 1.0 katsayõsõnõn uygulandõğõ 
normal su uygulama koşullarõ için 1998 ve 1999 yõllarõ dikkate alõndõğõnda 
sõrasõyla 578.2 ve 664.0 mm. sulama suyu uygulanmõştõr. Ören�de yer alan deneme 
bahçesi için ise söz konusu değerler 681.4 ve 696.0 mm. olarak gerçekleşmiştir. 
Kõsõtlõ su uygulamasõnõn ele alõndõğõ konular için uygulanan sulama suyu miktarlarõ 
ise bu değerlerin yarõsõ kadar olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Belirli bir yõl için yapõlan sulamalarõn başlangõç tarihinin o yõlõn hasat 
döneminin sonuna rastlamasõ nedeniyle, uygulanan sulama suyu düzeylerinin 
verime etkileri, sonraki yõlõn verim değerleri esas alõnarak yorumlanabilir. Bu konu 
dikkate alõnarak yapõlan varyans analizi sonuçlarõ Muradiye  için  Çizelge 1�de,  
Ören için ise Çizelge 2�de  verilmiştir. 

Muradiye deneme alanõndan elde edilen verim değerlerine ilişkin varyans 
analiz sonuçlarõ (Çizelge 1) incelendiğinde, yõllara göre uygulanan sulama 
konularõnõn verim üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Söz konusu alanda 
Ören�deki deneme alanõndan farklõ olarak çeşit*sulama ve gübre*sulama 
interaksiyonlarõ da önemsiz çõkarken, çeşit*gübre*sulama interaksiyonu 
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istatistiksel yönden % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Sulamanõn ana değişken 
olarak ele alõnõp yapõlan değerlendirmede, E.Burlat ve Salihli çeşitlerinin her üç 
gübre uygulamasõ sulama konularõ yönünden verdikleri tepki önemsiz 
bulunmuştur. K.Napolyon çeşidinde ise fiğ ekilerek yapõlan gübrelemenin normal 
sulama uygulamasõna olumlu tepki verdiği, ahõr gübrelemesinin uygulandõğõ 
konuda ise bunun tersi sonuç alõndõğõ saptanmõştõr. Gübreleme yönünden ele alõnan 
kontrolde sulamaya tepki,  K.Napolyon çeşidinde de önemsiz çõkmõştõr. 

Çizelge 1. Muradiye�de elde edilen verim değerleriyle sulama ilişkisine ait varyans 
analiz tablosu 

Varyasyon kaynağõ F değeri 

Tekerrür 0.839Ö.d. 

Yõl (A) 3.209Ö.d. 

Çeşit (B) 17.702** 

A*B 0.104Ö.d. 

Gübre (C) 8.921** 

A*C 0.853Ö.d. 

B*C 7.177** 

A*B*C 0.042Ö.d. 

Sulama (D) 0.322Ö.d. 

A*D  0.323Ö.d. 

B*D  0.632Ö.d. 

A*B*D 0.003Ö.d. 

C*D  0.544Ö.d. 

A*C*D 0.063Ö.d. 

B*C*D 3.879** 

A*B*C*D 0.012Ö.d. 

Ö.d. : Önemsiz  *      : (p < 0.05)  **    : (p < 0.01) 

Çeşidin ana değişken olarak alõnõp gübre ve sulama konularõnõn 
irdelendiği koşulda, fiğ ekilerek yapõlan gübrelemede K.Napolyon çeşidinin her iki 
sulama uygulamasõ için de E.Burlat ve Salihli çeşitlerine oranla daha olumlu tepki 
verdiği gözlenmiştir. Benzer etki ahõr gübrelemesi-kõsõtlõ sulama uygulamasõ 
kombinasyonu için de söz konusudur. Diğer yandan gübre uygulamalarõnõn ana 
değişken olarak alõndõğõ çeşit ve sulama uygulamasõ kombinasyonlarõnõn 
irdelendiği durumda, E.Burlat ve Salihli çeşitlerinde farklõ sulama uygulamalarõna 
tepkiler önemsiz çõkarken, K.Napolyon çeşidinde belirgin farklõlõklar saptanmõştõr. 
Buna göre, K.Napolyon çeşidinde normal sulama uygulamasõnõn yapõldõğõ koşulda 
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en yüksek verim fiğ ekilerek gübreleme yapõlan konudan elde edilmiş, ahõr 
gübrelemesi ikinci, kontrol ise üçüncü grubu oluşturmuştur. Yine aynõ çeşitte kõsõtlõ 
sulama uygulamasõnõn gerçekleştirildiği koşulda ise bu kez ahõr gübrelemesi en 
yüksek verimle ilk grupta, fiğ ikinci, kontrol da üçüncü grupta yer almõşlardõr. Bu 
sonuçlar da sulamanõn ana değişken olarak alõndõğõ durumda varõlan sonuçlarõ 
destekler niteliktedir. 

 
Çizelge 2. Ören�de elde edilen verim değerleriyle sulama ilişkisine ait varyans 

analiz tablosu 
Varyasyon kaynağõ F değeri 

Tekerrür 6.405** 

Yõl (A) 0.341Ö.d. 

Çeşit (B) 2.298Ö.d. 

A*B 0.070Ö.d. 

Gübre (C) 1.400Ö.d. 

A*C 0.387Ö.d. 

B*C 10.634** 

A*B*C 0.056Ö.d. 

Sulama (D) 0.286Ö.d. 

A*D  0.062Ö.d. 

B*D  3.206* 

A*B*D 0.027Ö.d. 

C*D  7.290** 

A*C*D 0.021Ö.d. 

B*C*D 0.735Ö.d. 

A*B*C*D 0.024Ö.d. 

Ö.d. : Önemsiz  *      : (p < 0.05)      **    : (p < 0.01) 

Ören�de yürütülen deneme ele alõndõğõnda Çizelge 2�nin incelenmesinden 
de görüleceği gibi, sulama uygulamalarõnõn verim üzerine etkisi önemsiz çõkarken, 
çeşit*sulama interaksiyonu istatistiksel yönden % 5, gübre*sulama interaksiyonu 
ise % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Bu sonuçlara göre 1.0 ve 0.5 katsayõlarõ ele 
alõnarak gerçekleştirilen sulamalarõn tek başõna verimi arttõrõcõ ya da azaltõcõ yönde 
belirgin bir etkisinin olmadõğõ saptanmõştõr. Ancak interaksiyonlar dikkate alõnarak 
yapõlan değerlendirmede LSD % 5�e göre, Salihli çeşidinin Sapõkõsa ve 
K.Napolyon  çeşitlerine oranla sulama suyundaki artõşa verim artõşõ yönünden daha 
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fazla tepki verdiği belirlenmiştir. Diğer yandan normal sulama uygulamasõna (1.0 
katsayõsõ) gösterdikleri tepki birbirlerinden farklõ bulunmazken, kõsõtlõ sulama 
uygulamasõnõn (0.5 katsayõsõ) etkisi farklõ bulunmuştur. Bu yönden Sapõkõsa, kõsõtlõ 
su rejimine en dayanõklõ çeşit olarak ortaya çõkarken K.Napolyon orta, Salihli ise 
en duyarlõ çeşit olarak belirlenmiştir. 

Gübre*sulama interaksiyonu yönünden LSD % 5�e göre yapõlan 
değerlendirmede, fiğ ekilerek yapõlan gübrelemede sulama suyunda kõsõntõya 
gidilmesinin verimi azaltõcõ yönde etkide bulunduğu, ahõr gübrelemesi yapõlan 
konuda ise tersi bir sonucun elde edildiği görülmektedir. Bu sonuç, yüksek dozda 
uygulanan sulama suyunun ahõr gübrelemesi şeklinde verilen bitki besin 
maddelerinin bir bölümünün kök bölgesinin altõna taşõnarak ortamdan 
uzaklaştõrmõş olabileceği şeklinde yorumlanmõştõr. Gübreleme yapõlamayan 
konularda farklõ sulama suyu uygulamasõnõn verim üzerinde etkisi ele alõndõğõnda 
herhangi bir değişiklik saptanmamõştõr. Diğer yandan fiğ ve kontrol konularõnõn 
verim yönünden yüksek dozda uygulanan sulama suyuna tepkileri ahõr gübrelemesi 
yapõlan konulara göre daha fazla olmuştur. Bu sonuç da, ahõr gübrelemesi yapõldõğõ 
koşulda yüksek miktarda sulama uygulamasõnõn olumsuz etkide bulunduğu 
şeklinde yukarõda yapõlan yorumu destekler niteliktedir. Sulama suyunda 
kõsõtlamanõn yapõldõğõ koşulda ise farklõ gübre uygulamalarõ arasõnda herhangi bir 
değişiklik ortaya çõkmamõştõr.   

Çizelge 1 ve 2 birlikte ele alõndõğõnda deneme yõllarõ-verim değerleri 
arasõnda farkõn istatistiksel yönden önemsiz olduğu görülmektedir. Ancak 
denemenin başlatõldõğõ 1998 yõlõ öncesi verim değerleri  dikkate alõnarak yapõlan 
değerlendirmede yõllar arasõnda verim değişiminin istatistiksel yönden % 1 
düzeyinde farklõ bulunmasõ ve deneme yõllarõnda verimde önemli artõşlarõn 
yaşanmasõ oldukça çarpõcõdõr. Bu durum deneme öncesi söz konusu bahçede 
sulama ve gübreleme uygulamalarõnõn düzensiz ve yetersiz olduğu şeklinde 
yorumlanmõştõr. 0.5 katsayõsõnõn uygulandõğõ kõsõtlõ su uygulamasõnõn söz konusu 
olduğu koşulda bile verimde önemli artõşlarõn yaşanmasõ bu yorumu destekler 
niteliktedir. Bu sonuç bahçenin yõllarca kõsõtlõ su rejimi altõnda bõrakõlmõş 
olmasõnõn yine kõsõtlõ ancak düzenli sulama uygulamasõna önemli oranda tepki 
verdikleri şeklinde yorumlanabilir. Uygulanan sulama suyu miktarõnõn daha da 
arttõrõlmasõnõn etkisi ilk andaki tepkiye göre önemsizdir. Bu sonuç da özellikle 
yaşlõ ve çok yõllõk bitkiler üzerinde yapõlan sulama çalõşmalarõnõn tipik bir sonucu 
olarak değerlendirilebilir. 

Toprak Özelliklerine İlişkin Bulgular 

1998 yõlõnda herhangi bir uygulama yapõlmadan önce alõnan toprak 
örneklerinin analizleri sonucunda bahçe topraklarõnõn genelde nötr ve hafif alkalen 
reaksiyonda, kumlu-tõn bünyeye sahip ve herhangi bir tuz tehlikesi olmadõğõ 
saptanmõştõr. Muradiye�deki bahçe kireççe zengin durumda saptanõrken her iki 
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bahçe de organik madde içerikleri itibarõyla çok fakir düzeylerde analiz 
edilmişlerdir. 

Denemenin ikinci yõlõnda organik madde hariç pH, kireç, suda eriyebilir 
toplam tuz içerikleri ve toprak bünyesi bir önceki yõla benzer şekilde analiz 
edilmiştir. Ancak yapõlan organik madde ilavesine bağlõ olarak her iki uygulamada 
da organik madde içeriğinde artõş belirlenirken yine de her iki deneme alanõ 
humusca fakir sõnõfa girmiştir. 

Denemenin son yõlõnõ temsil eden 2000 yõlõnda alõnan toprak örnekleri 
incelendiğinde, Ören�de fiğ uygulamasõ yapõlan deneme alanõnda ilk yõla göre 
organik madde içeriği 0-30 cm. derinlikte % 490 artõş göstermiş, ahõr gübresi 
uygulamasõnda ise % 625 artõş belirlenmiştir. Bu durum benzer şekilde 
Muradiye�de de gözlenmiş, fiğ uygulamasõ ile % 218, ahõr gübresi uygulamasõ ile 
% 301 artõş belirlenmiştir. Analiz yapõlan diğer bazõ kimyasal toprak özelliklerinde 
ise belirgin bir değişiklik gözlenmemiştir. 

Yaprak Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Ören�deki deneme alanõndan alõnan 1998 yõlõna ait örnekler 
incelendiğinde % total N değerlerinin 2.43-2.90 arasõnda, Muradiye�den alõnan 
yaprak örneklerinde ise % 2.26-2.64 arasõnda değiştiği belirlenmiştir. Sonuçlar, % 
total N için verilen 2.60-2.80 sõnõrlarõna yakõn ancak optimum seviyeden daha 
düşük olarak belirlenmiştir. Ören�deki deneme alanõndan alõnan ilk yõla ait örnekler 
incelendiğinde % P değerlerinin 0.20-0.33 arasõnda, Muradiye�den alõnan yaprak 
örneklerinde ise % 0.16-0.29 arasõnda değiştiği belirlenmiştir. Sonuçlar, % P için 
verilen 0.18-0.30 sõnõrlarõna göre Ören�de yeterli, Muradiye�de ise sõnõra yakõn 
ancak biraz düşük olarak belirlenmiştir. Potasyum içerikleri açõsõndan 
incelendiğinde; Ören�de % 1.74-1.97 arasõnda, Muradiye�de ise % 1.40-1.82 
arasõnda değiştiği belirlenmiştir. Sonuçlar, % K için verilen 1.60-2.00 sõnõrlarõna 
göre Ören için yeterli, Muradiye için ise sõnõra yakõn ancak biraz düşük olarak 
belirlenmiştir. Kalsiyum içeriklerinin Ören�de % 1.51-1.83 arasõnda, Muradiye�de 
ise % 1.36-1.89 arasõnda değiştiği saptanmõştõr. Sonuçlar, % Ca için verilen 1.20-
2.00 sõnõrlarõna göre her iki deneme alanõnda da yeterli olarak bulunmuştur. 
Magnezyum içerikleri incelendiğinde, Ören�de % 0.37-0.54 arasõnda, Muradiye�de 
ise % 0.35-0.46 arasõnda değiştiği belirlenmiştir. Sonuçlar, % Mg için verilen 0.30-
0.50 sõnõrlarõna göre (Bergmann, 1988) her iki deneme alanõnda da yeterli olarak 
bulunmuştur. 

Demirin Ören�de 92.9-119.0 ppm arasõnda, Muradiye�de ise 77.2-125.7 
ppm arasõnda değiştiği bulunmuştur. Sonuçlar, Fe (ppm) için verilen 100-250 
sõnõrlarõna göre her iki deneme alanõnda da optimum seviyeye yakõn (Reuter and 
Robinson, 1986) ancak düşük olarak bulunmuştur. 
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Yaprak örnekleri bakõr içerikleri açõsõndan incelendiğinde; Ören�de 17.0-
25.1 ppm arasõnda, Muradiye�de ise 12.1-20.5 ppm arasõnda olduğu saptanmõştõr. 
Sonuçlar, Cu (ppm) için verilen 5-12 sõnõrlarõna göre her iki deneme alanõnda da 
optimum seviyeden daha yüksek olarak belirlenmiştir. Yapraklarõn mangan 
içerikleri Ören�de 57.3-66.9 ppm arasõnda, Muradiye�de ise 48.6-60.7 ppm 
arasõnda belirlenmiştir. Sonuçlar, Mn (ppm) için verilen 30-300 sõnõrlarõna göre her 
iki deneme alanõnda da optimum seviyede bulunmuştur. Çinko içerikleri 
incelendiğinde; Ören�de 22.2-32.7 ppm arasõnda, Muradiye�de ise 19.3-30.3 ppm 
arasõnda değiştiği saptanmõştõr. Sonuçlar, Zn (ppm) için verilen 15-50 sõnõrlarõna 
göre (Bergmann, 1988) her iki deneme alanõnda da optimum düzeyde bulunmuştur. 

2000 yõlõnda yapõlan yaprak analizlerine dayalõ yaprak besin element 
içerikleri Çizelge 3 ve 4�te verilmiştir. Ören deneme bahçesinden alõnan yaprak 
örneklerinin analiz sonuçlarõ incelendiğinde % total N değerlerinin 2.38-3.03 
arasõnda, Muradiye�den alõnan yaprak örneklerinde ise % 2.34-2.95 arasõnda 
değiştiği belirlenmiştir. Bazõ örneklerin, birinci ve ikinci yõllarda olduğu gibi % 
total N için verilen 2.60-2.80 sõnõrlarõna yakõn ancak optimum seviyeden daha 
düşük olduğu belirlenmiştir. Ören�deki üçüncü yõla ait örnekler incelendiğinde % P 
değerleri 0.18-0.37 arasõnda, Muradiye�den alõnan yaprak örneklerinde ise % 0.16-
0.34 arasõnda değişmektedir. Sonuçlar, % P için verilen 0.18-0.30 sõnõrlarõna göre 
Ören�de yeterli, Muradiye�de ise biraz düşük ancak sõnõra yakõn olan üç örnek 
dõşõnda yeterli olarak belirlenmiştir. Potasyum içerikleri, Ören�de % 1.73-2.11 
arasõnda, Muradiye�de ise % 1.62-1.96 arasõnda değiştiği belirlenmiştir. Sonuçlar, 
% K için verilen 1.60-2.00 sõnõrlarõna göre iki bahçede de yeterli olarak 
saptanmõştõr. Deneme bahçeleri Kalsiyum içerikleri açõsõndan incelendiğinde, 
Ören�de % 1.47-1.89 arasõnda, Muradiye�de ise % 1.36-1.95 arasõnda değiştiği 
belirlenmiştir. Sonuçlar, % Ca için verilen 1.20-2.00 sõnõrlarõna göre her iki 
deneme bahçesinde de yeterli olarak bulunmuştur. Magnezyum içerikleri Ören�de 
% 0.30-0.58 arasõnda, Muradiye�de ise % 0.34-0.48 arasõnda saptanmõştõr. 
Sonuçlar, % Mg için verilen 0.30-0.50 sõnõrlarõna (Bergmann, 1988) göre her iki 
deneme bahçesinde de yeterli olarak bulunmuştur. 

Demir içerikleri Ören�de 85.6-125.9 ppm arasõnda, Muradiye�de ise 74.5-
124.0 ppm arasõnda değişmiştir. Sonuçlar, Fe (ppm) için verilen 100-250 
sõnõrlarõna göre (Reuter and Robinson, 1986) her iki deneme alanõnda da bazõ 
örneklerde optimum seviyeye yakõn ancak diğerlerinde düşük olarak bulunmuştur.  

Bakõr içerikleri Ören�de 15.5-27.7 ppm arasõnda, Muradiye�de ise 12.3-
23.2 ppm arasõnda saptanmõştõr. Sonuçlar, Cu (ppm) için verilen 5-12 sõnõrlarõna 
göre her iki deneme bahçesinde de optimum seviyeden daha yüksek olarak 
belirlenmiştir. Mangan içerikleri açõsõndan incelendiğinde, Ören�de 52.3-73.6 ppm 
arasõnda, Muradiye�de ise 46.1-67.0 ppm arasõnda değiştiği belirlenmiştir. Mn 
(ppm) için verilen 30-300 sõnõrlarõna göre her iki deneme alanõnda da elde edilen 
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değerler optimum seviyede bulunmuştur. Çinko, Ören�de 20.2-35.5 ppm arasõnda, 
Muradiye�de ise 19.0-32.9 ppm arasõnda değiştiği belirlenmiştir. Verilen 15-50 
sõnõrlarõna göre (Bergmann, 1988) her iki deneme bahçesinde de Zn optimum 
seviyede bulunmuştur. 
Çizelge 3. Ören�de 1998 ve 1999 yõllarõnda yapõlan farklõ uygulamalarõn 2000 yõlõ 

yaprak besin element içerikleri üzerindeki etkilerine ait birleştirilmiş 
varyans analiz tablosu 

% ppm 
Varyasyon 
kaynağõ N P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn 

Tekerrür  0.725Ö.d. 2.623Ö.d. 0.028Ö.d. 1.510Ö.d. 6.522* 1.412Ö.d. 3.417Ö.d. 0.925Ö.d. 0.397Ö.d. 

Gübre  (A) 19.929** 13.122** 68.998** 61.900** 19.912** 24.008** 18.948** 14.961** 14.191** 

Sulama (B) 12.735** 8.126** 25.089** 9.897** 4.612* 3.429Ö.d. 1.892Ö.d. 0.018Ö.d. 5.628* 

A x B 1.391Ö.d. 1.506Ö.d. 2.171Ö.d. 3.107Ö.d. 1.093Ö.d. 1.529Ö.d. 0.309Ö.d. 0.984Ö.d. 0.028Ö.d. 

Çeşit (C) 3.205Ö.d. 16.297** 29.196** 95.362** 28.640** 9.184** 1.290Ö.d. 0.853Ö.d. 3.661* 

A x C 1.418Ö.d. 1.861Ö.d. 6.862** 4.961** 1.023Ö.d. 0.958Ö.d. 1.129Ö.d. 4.207** 1.082Ö.d. 

B x C 3.956* 0.098Ö.d. 1.516Ö.d. 5.127* 0.769Ö.d. 0.352Ö.d. 0.126Ö.d. 1.869Ö.d. 0.318Ö.d. 

A x B x C 0.646Ö.d. 0.055Ö.d. 3.024* 0.573Ö.d. 1.243Ö.d. 0.631Ö.d. 0.369Ö.d. 0.833Ö.d. 0.804Ö.d. 

Çizelge 4. Muradiye�de 1998 ve 1999 yõllarõnda yapõlan farklõ uygulamalarõn 2000 
yõlõ yaprak besin element içerikleri üzerindeki etkilerine ait 
birleştirilmiş varyans analiz tablosu 

% ppm 
Varyasyon 

kaynağõ N P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn 

Tekerrür  1.712 Ö.d. 1.899Ö.d. 0.579Ö.d. 0.856Ö.d. 0.551Ö.d. 1.562Ö.d. 0.212Ö.d. 0.189Ö.d. 0.129Ö.d. 

Gübre  (A) 14.121** 5.782** 36.941** 64.296** 8.784** 5.913** 15.863** 16.126** 12.956** 

Sulama (B) 8.256** 1.811Ö.d. 2.572Ö.d. 4.829* 0.395Ö.d. 3.231Ö.d. 1.323Ö.d. 3.126Ö.d. 0.690Ö.d. 

A x B 1.856Ö.d. 0.050Ö.d. 2.457Ö.d. 1.096Ö.d. 0.012Ö.d. 1.735Ö.d. 0.368Ö.d. 0.079Ö.d. 0.129Ö.d. 

Çeşit (C) 2.592Ö.d. 33.217** 3.632* 260.12** 0.915Ö.d. 43.239** 2.954Ö.d. 13.259** 17.935** 

A x C 2.396Ö.d. 0.862Ö.d. 4.125** 5.396** 0.329Ö.d. 1.598Ö.d. 1.068Ö.d. 8.356** 2.312Ö.d. 

B x C 1.462Ö.d. 0.378Ö.d. 1.295Ö.d. 6.712** 1.710Ö.d. 2.592Ö.d. 2.910Ö.d. 1.628Ö.d. 0.405Ö.d. 

A x B x C 2.281Ö.d. 0.845Ö.d. 1.210Ö.d. 0.695Ö.d. 0.524Ö.d. 0.654Ö.d. 1.446Ö.d. 4.164** 1.458Ö.d. 

 

2000 yõlõ yaprak analizleri incelenerek çeşit etkinlikleri 
değerlendirildiğinde Ören�de P, K, Ca, Mg, Fe içeriklerinin % 1, Mn içeriğinin % 
5; Muradiye�de ise P, Ca, Fe, Zn ve Mn içeriklerinin % 1, K içeriğinin % 5 önem 
seviyesinde etkili olduğu saptanmõştõr. LSD test sonucunda Ören deneme 
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bahçesinde P, K ve Ca içeriklerinde Sapõkõsa, Mg ve Fe içeriklerinde K.Napolyon 
çeşitleri öne çõkarken, Mn içeriklerinde ise Salihli ve Sapõkõsa çeşitleri aynõ grupta 
yer almõşlardõr. Muradiye�de ise P, Ca ve Fe içeriklerinde E.Burlat çeşidi tek 
başlarõna, K ve Mn içeriğinde K.Napolyon ve Salihli, Zn içeriğinde ise 
K.Napolyon ve E.Burlat birlikte en etkin çeşitler olarak aynõ grupta yer almõşlardõr.  

Çeşit ve gübre interaksiyonunun iki denemede de K, Ca ve Zn içerikleri 
üzerine % 1 önem seviyesinde etkinliğinin belirlenmesi ile bu iki uygulamanõn 
etkinliklerinin birbirinden bağõmsõz olmadõğõ sonucu ortaya konmuştur. Sulama 
uygulamalarõ ve çeşit interaksiyonunun Ören�de N ve Ca içeriğini % 5, 
Muradiye�de sadece Ca içeriğini % 1 önem seviyesinde etkilediği belirlenmiştir. 
Her üç faktörün interaksiyonu Ören�de % 5 önem seviyesinde K içeriğini 
etkilerken, Muradiye�de ise % 1 önem seviyesinde Zn içeriği üzerine etkili olduğu 
belirlenmiştir. 

Üç deneme yõlõnõn yaprak analiz sonuçlarõ toplu olarak 
değerlendirildiğinde; her iki deneme alanõnda da yõl içerisinde yapõlan fiğ ve ahõr 
gübresi uygulamalarõna ait varyans analiz tablolarõ incelendiğinde uygulama 
yapõlan yõllarda tüm bitki besin elementleri açõsõndan bu iki uygulamanõn 
istatistiksel olarak % 1 düzeyinde önemli etkinliği olduğu belirlenmiştir. Bu da 
göstermektedir ki organik kiraz yetiştiriciliğinde, bitkilerin beslenme durumunu 
temsil eden yaprak besin element içerikleri yapõlan ahõr gübresi ve fiğ 
uygulamalarõ ile olumlu yönde değişmekte, dolayõsõyla bitkilerin beslenme dengesi 
üzerine etkili olmaktadõr. 

Toprak ve yaprak analiz bulgularõnda belirlenen dikkate değer değişimler, 
verim üzerinde de gözlenmiştir. Gübre uygulanmasõndan sonraki verim 
değerlerinin, uygulamadan önceki verim değerlerine göre tüm parsellerde arttõğõ 
dikkati çekmektedir. Bu artõşõn kõsmen ağaçlarõn ilerleyen yaşõna bağlõ olarak 
açõklanmasõ olasõdõr. Ancak yõllara göre artõş her üç uygulama dikkate alõnarak 
incelendiğinde, kontrol uygulamalarõnda daha düşük oranlarda kaldõğõ dikkati 
çekmektedir. İki gübre kendi aralarõnda karşõlaştõrõldõğõnda, ahõr gübresinin her iki 
yörede ve tüm çeşitlerde daha yüksek artõşa neden olduğu anlaşõlmaktadõr. Farklõ 
gübre uygulamalarõ altõnda sulamaya alõnan yanõt tüm parsellerde benzer yönde 
olmuş ve normal sulama, kõsõtlõ sulamaya göre daha yüksek oranda ürün elde 
edilmesiyle sonuçlanmõştõr. 

Çeşitler açõsõndan incelendiğinde ise yine her iki deneme yõlõnda Ören�de 
farklõ çeşitlere bağlõ olarak yaprak P,  K,  Ca,  Mg  ve  Fe içeriklerinin kontrole 
göre istatistiksel olarak % 1 düzeyinde, Mn içeriğinin ise % 5 düzeyinde önemli 
etkinliği belirlenmiştir. Her iki deneme yõlõnda Muradiye�de farklõ çeşitlere bağlõ 
olarak yaprak P, Ca, Fe, Zn  ve  Mn  içeriklerinin kontrole göre istatistiksel olarak 
% 1 düzeyinde, K içeriğinin ise % 5 düzeyinde önemli etkinliği belirlenmiştir. Elde 
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edilen sonuçlara göre çeşit özelliklerine bağlõ olarak bitkilerin beslenme durumu 
farklõlõk göstermektedir. 

Önceki yõllarda yürütülen proje kõsõmlarõna ilişkin ayrõntõlõ sonuçlar Okur 
et al. (2000 a, b) ve Tezcan et al. (2001)�in çalõşmalarõnda verilmiştir. 

Çiçek ve Meyve Özelliklerine ilişkin Bulgular 
Çalõşmanõn sonucunda Kemalpaşa Napolyon ve Early Burlat çeşitlerinde 

çift meyve oluşumunun yüksek olduğu ve kalitenin bundan etkilendiği 
görülmüştür. Ortalama meyve ağõrlõğõ yönünden ise Salihli ve Early Burlat 
çeşitlerinin daha iri olduğu ve ahõr gübresi uygulamalarõyla meyve iriliğinin bütün 
çeşitlerde arttõğõ gözlenmiştir. Kemalpaşa Napolyon,  Sapõkõsa ve Early Burlat 
çeşitlerinin verimli Salihli çeşidinin ise bilhassa döllenme sorunlarõ nedeniyle az 
verimli olduğu belirlenmiştir. Diğer özellikler üzerine sulama, gübreleme gibi 
uygulamalarõn istatistiksel farklõlõk yaratacak bir etkiliğinin olmadõğõ sonucuna 
varõlmõştõr. 

Bitki Korumaya İlişkin Bulgular 

Zararlõlara ilişkin bulgular 

Kiraz sineği  (Rhagoletis cerasi)�ne ilişkin bulgular 

Çalõşmalardan elde edilen ayrõntõlõ sonuçlar Tezcan & Gülperçin 
(2000)�in yayõnõnda verilmiş olup, tuzaklamalarõn meyvedeki kurtlanma oranõna 
etkilerini saptamak amacõyla hasat döneminde yapõlan incelemenin sonuçlarõ 
Çizelge 5�te görülmektedir. 

 

Çizelge 5. Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) ile bulaşõk meyve oranlarõ  
Bulaşõk meyve oranõ  (%) * 

Yer Çeşit 
1998 1999 2000 

E.Burlat 0.1  (16.7) 0.0  (3.0) 0.0  (3.0) 

K.Napolyon 0.0  (6.7) 0.0  (4.0) 0.0  (5.7) 
 

Muradiye 
Salihli 0.0  (3.3) 0.0  (6.3) 0.0  (3.3) 

Sapõkõsa 0.2  (12.0) 0.0  (3.0) 0.0  (3.3) 

K.Napolyon 0.0  (6.3) 0.0  (3.3) 0.0  (4.0) 
 

Ören 
Salihli 0.0  (5.0) 0.0  (4.7) 0.0  (3.0) 

* Kontrol bahçedeki bulaşõk meyve oranlarõ parantez içinde gösterilmiştir. 
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Yaprakbüken (Archips rosanus)�e ilişkin bulgular  
Araştõrmadan elde edilen sonuçlar Şekil 1�de verilmiştir. Şekil 1 

incelendiğinde 1998 yõlõnda izleme tuzaklarõnõn 5 Mayõs günü asõldõğõ ve 
A.rosanus erginlerinin 13 Mayõs tarihinde yakalandõğõ görülmüştür. Yakalanan 
erginlerin çeşitlere göre dağõlõmõ erkencide ortalama 1.33 (1-2), orta mevsimde 
2.66 (1-4) ve geççide ise 0.66 (0-1)�dõr. 18 Mayõs tarihinde yapõlan kontrolde 
yakalanan ergin sayõlarõnda artõş gözlenmesi üzerine aynõ gün kitlesel tuzaklama 
yapõlmõş ve her üç çeşitte de 28 Mayõs tarihinde en üst noktaya [89.89 (11-117),  
77.34 (28-123) ve 74.70 (7-120)] ulaştõktan sonra yakalanan ergin sayõlarõ 
azalmaya başlamõş ve 19 Haziran�da da sõfõr düzeyine düşmüştür. 

A. rosanus�un populasyonu 1999 yõlõnda da benzer şekilde seyretmiştir. 
20 Nisan tarihinde asõlan izleme tuzaklarõnda ilk ergin çõkõşlarõ 11 Mayõs�ta 
saptanmõş ve aynõ gün kitlesel tuzaklama yapõlmõştõr. 18 Mayõs�ta en üst düzeye 
[57.2 (4-85),  53.1 (7-93),  55.7 (5-94)] ulaşan populasyon, sonraki günlerde düşüş 
göstermiş ve 16 Haziran�da sõfõra ulaşmõştõr. 

2000 yõlõnda ise izleme tuzaklarõ 28 Nisan tarihinde asõlmõş olup, ilk ergin 
çõkõşlarõ 15 Mayõs�ta olmuştur. Çeşitlere göre değişmekle birlikte 18-23 Mayõs 
tarihlerinde en yüksek [49.37 (5-94),  53.69 (9-81),  46.26 (7-114)] düzeye ulaşan 
populasyon, daha sonra düşüşe geçmiş ve 14 Haziran�da ise sõfõr noktasõna 
inmiştir. 

Her üç grafik birlikte incelendiğinde, çeşitlere göre yakalanan ergin 
sayõlarõ arasõnda sayõsal farklõlõklar olsa da genel seyrin paralellik gösterdiği 
görülmektedir. Populasyonun 1998 yõlõndaki yüksek düzeyinin sonraki yõllarda 
düştüğü Şekil 1�den görülebilmektedir. 

Çizelge 6. Ören'de 1998-2000 yõllarõnda izleme tuzaklarõ ve kitlesel tuzaklarda 
yakalanan toplam Archips rosanus ergin sayõlarõ ile tuzak 
parametreleri (adet/tuzak/hafta)* 

Çeşitler Sapõkõsa K.Napolyon Salihli 

Tuzaklama İzleme Kitlesel İzleme Kitlesel İzleme Kitlesel 
Toplam 

1998 4 (4.67) 5568 (43.35) 8 (9.33) 5296 (41.24) 2 (2.33) 5800 (43.65) 16678 

1999 13 (8.00) 2089 (17.40) 11 (6.77) 1910 (16.47) 10 (6.16) 2105 (17.54) 6138 

2000 5 (2.92) 3204 (32.50) 7 (4.08) 3148 (33.04) 4 (2.33) 2828 (27.76) 9196 

Toplam 22 10861 26 10354 16 10733 32012 

• Parantez içinde rakamlar tuzak parametrelerini belirtmektedir. 
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Şekil 1. Ören�de besin tuzaklarda yakalanan Yaprakbüken erginlerinin yõllara ve 
çeşitlere göre değişimi. 
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Çalõşmada kullanõlan tuzaklarda yakalanan toplam ergin sayõlarõ ile 
haftada tuzak başõna yakalanan ergin sayõlarõna ilişkin tuzak parametreleri Çizelge 
6�da verilmiştir. Çizelge 6 incelendiğinde en fazla erginin 1998 yõlõnda yakalandõğõ 
ve bunu 2000 yõlõnõn izlediği görülmektedir. Çeşitler yönünden ise en fazla ergin 
(10861) Sapõkõsa çeşidinde yakalanmõş olup, bunu Salihli (10733) ve K.Napolyon 
(10354) çeşitleri izlemiştir.  

Aynõ çizelgede adet/tuzak/hafta parametresi dikkate alõnarak yapõlan 
değerlendirmede ise erkenci, orta mevsim ve geççi çeşitlerde sõrasõyla en yüksek 
değerlerin 1998 yõlõnda (43.35,  41.24,  43.65) elde edildiği, bunu 2000 (32.50,  
33.04,  27.76)  ve 1999 (17.40,  16.47,  17.54)  yõllarõnõn izlediği ortaya çõkmõştõr.  

Tuzaklamalarõn zarar gören meyve ve yaprak oranlarõna etkilerini 
belirlemek amacõyla yapõlan incelemelerin sonuçlarõ ise Çizelge 7�de 
görülmektedir. 

 

Çizelge 7. Ören�de Yaprakbüken (Archips rosanus)�den zarar gören meyve ve 
yaprak oranlarõ  

Zarar gören meyve oranõ (%) Zarar gören yaprak oranõ (%) 
Çeşitler 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 

Sapõkõsa 1.66 (4.66) 1.33 (6.00) 1.33 (5.00) 13.20 (36.80) 7.80 (40.80) 9.20 (32.40)

K.Napolyon 2.33 (4.66) 1.00 (5.33) 1.66 (5.66) 14.80 (43.60) 9.80 (36.80) 11.40 (42.60)

Salihli 2.00 (5.33) 1.33 (7.00) 1.00 (6.33) 11.40 (41.20) 7.00 (42.00) 10.80 (38.80)

* Kontrol bahçedeki  oranlar parantez içinde gösterilmiştir. 

Yukarõda da görüldüğü gibi zarar gören meyve oranlarõ tuzaklamanõn 
yapõldõğõ bahçede % 1-2.33 arasõnda, kontrolde ise % 4.66-7 arasõnda  değişmiştir. 
Zarar gören yaprak oranlarõ ise % 7-14.8 arasõnda olup, kontrolde bu oran % 32.4-
43.6 arasõndadõr. 

Hastalõklara ilişkin bulgular 

Araştõrmanõn yürütüldüğü bahçelerde Kiraz dal yanõklõğõ hastalõğõ 
(Pseudomonas syringae pv. syringae) dikkati çeker derecede bulunmuş ve 
hastalõğõn tipik belirtileri gözlenmiştir. Bu hastalõk ile mücadelede budama 
aletlerinin dezenfeksiyonuna dikkat edilerek  sanitasyon amaçlõ budama yapõlmõş, 
yaralarõn daha çabuk kapanabilmesi amacõyla ardõç katranõ + CuSO4.7H2O (750 
ml. + 250 gr.) karõşõmõ uygulanmõştõr. Daha sonra gerek duyulursa % 2�lik bordo 
bulamacõ ile koruyucu ilaçlama işlemi gerçekleştirilmiş ve bunun sonucunda 
hastalõk gelişimi önemli derecede durdurulmuştur. Bu konuda budayõcõ ve çevre 
üreticilere gerekli bilgiler uygulamalõ olarak aktarõlmõştõr. 
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Ayrõca derin dikilen bazõ ağaçlarõn kök bölgesinden alõnan doku 
örneklerinde Kök çürüklüğü hastalõğõ etmeni olan Armillaria mellea'nõn varlõğõ 
saptanmõştõr. Bu hastalõğõn önlenmesi için derin dikimden kaçõnmanõn ve ağaç kök 
boğazõ çevresinin açõlmasõnõn önemi konusunda gerekli bilgiler verilmiştir. 

1998 yõlõnda özellikle erkenci çeşitlerin hasat döneminde görülen yoğun 
yağõşlõ dönemde  meyvelerde oluşan çatlamalarla Monilya (Monilinia spp.) 
hastalõğõnõn zararõ kolaylaşmõş olup, elde edilen bulaşõk meyve oranlarõ Çizelge 
8�de verilmiştir. 

Çizelge 8.  Muradiye ve Ören�deki deneme bahçelerinde 1998 yõlõnda saptanan 
Monilya (Monilinia spp.) ile bulaşõk meyve oranlarõ 

Yer Çeşit Bulaşõk meyve oranõ  (%) 

E.Burlat 3,2 

K.Napolyon 0,8 Muradiye  

Salihli 0,0 

Sapõkõsa 2,2 

K.Napolyon 0,4 Ören 

Salihli 0,0 

Ayrõca bazõ meyveler üzerinde gelişen fungusun ise Botrytis cinerea 
olduğu saptanmõş olup, bulaşõk meyve oranõ önemsiz düzeyde bulunmuştur. 

 

Yabancõ otlara ilişkin bulgular 

Çalõşmalar sonunda bahçelerdeki yabancõ otlar saptanmõş ve yaygõn olan 
türler (*) ile gösterilmiştir. Buna göre Muradiye�de saptanan yabancõ otlar 
Agropyron repens, Alopecurus myosuroides, Anthemis sp.*, Calendula arvensis, 
Capsella bursa-pastoris *, Chenopodium album*, Chondrilla juncea, Digitaria 
sanguinalis, Erigeron canadensis, Fumaria officinalis, Heliotropeum europeum, 
Lamium amplexicaule, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Portulaca 
oleracea *, Raphanus raphanistrum,  Senecio vulgaris, Sonchus sp., Sonchus 
sp.*, Sorghum halepense *, Stellaria media, Tribulus terrestris *, Veronica 
hederifolia, Xanthium strumarium�dur. Ören�de saptanan yabancõ otlar ise 
Alopecurus myosuroides *, Amaranthus retroflexus *, Anthemis sp.*, Capsella 
bursa-pastoris *, Chenopodium album, Convolvulus arvensis *, Digitaria 
sanguinalis *, Euphorbia helioscopia, Fumaria sp., Heliotropeum europeum, 
Lamium amplexicaule, Lathyrus aphaca *, Malva sp., Ranunculus arvensis, 
Raphanus raphanistrum,Senecio vulgaris, Setaria sp.*, Sonchus arvensis, 
Sorghum halepense*, Stellaria media,  Veronica hederifolia, Xanthium 
strumarium�dur. 
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Bu yabancõ otlar içinde özellikle yazlõk yabancõ otlardan Sorghum 
halepense (Kanyaş), Amaranthus retroflexus (Horoz kuyruğu), Digitaria 
sanguinalis (Çatal otu) ve Setaria sp. (Yapõşkan ot) Ören�deki deneme bahçesinde 
yoğun olarak görülürken, S. halepense, Portulaca oleracea (Semiz otu), Tribulus 
terrestris (Demir dikeni) Muradiye�deki bahçede hakim olarak saptanmõştõr. Kõşlõk 
yabancõ otlardan Capsella bursa-pastoris (Çoban çantasõ) ve Anthemis sp. 
(Papatya) her iki deneme bahçesinde yoğun olarak bulunmuştur. 

Kiraz bahçelerinde ağaç aralarõ genellikle traktörle sürülerek 
işlendiğinden özellikle tek yõllõk yabancõ otlar önemli sorun oluşturmamõştõr. 
Ağaçlarõn taç izdüşümü içinde kalan bölgede kök boğazõna yaklaştõkça köklere 
zarar verme riskine bağlõ olarak toprak işleme sorunlarõ ortaya çõktõğõndan bu 
kõsõmda yabancõ otlar daha fazla görülmüştür. Sulama tavalarõnõn hazõrlanmasõ 
sõrasõnda çapa ile yapõlan toprak işleme ile de bu yabancõ otlarõn populasyonu 
azaltõlmõştõr. Sonbahar ve ilkbaharda yapõlan toprak işlemelerine ek olarak yaz 
aylarõnda boylanan bitkilerin biçilmesiyle tohum vermenin ve baskõn oluşun önüne 
geçilmeye çalõşõlmõştõr. 

Ekonomik Değerlendirmeye İlişkin Bulgular 

Muradiye yöresinde ekolojik olarak üretilen kiraz çeşitlerine göre birim 
maliyetler incelendiğinde, E. Burlat çeşidi için en düşük birim maliyetin 1998 
yõlõnda kõsõtlõ, 1999 ve 2000 yõllarõnda ise normal sulama koşullarõnda 
gübrelemenin yapõlmadõğõ kontrolde ortaya çõktõğõ görülmektedir. K.Napolyon 
çeşidinde ise, en düşük birim maliyet 1998 yõlõnda, kõsõtlõ sulama koşullarõnda ahõr 
gübresi uygulamasõnda, 1999 ve 2000 yõllarõ için de normal sulama koşullarõnda 
fiğ uygulanmasõnda sağlanmõştõr. Son olarak, Salihli çeşidi için birim ürün maliyeti 
incelendiğinde, 1998, 1999 ve 2000 yõllarõnda en düşük birim maliyetin kõsõtlõ 
sulama koşullarõnda kontrolde elde edildiği belirlenmiştir. 

Ören�de, inceleme konusu olan üç çeşitten birisi olan Sapõkõsa�da en 
düşük birim maliyetin kõsõtlõ sulama koşullarõnda kontrolde sağlandõğõ 
saptanmõştõr. K.Napolyon çeşidi için 1998 ve 1999 yõllarõnda en düşük birim 
maliyet, normal sulama koşullarõnda fiğ uygulamasõ, 2000 yõlõnda ise yine normal 
sulama koşullarõnda ahõr gübresi uygulamasõ ile elde edilmiştir. Salihli çeşidi için 
ise, en düşük birim maliyetin  1998 ve 1999 yõllarõnda normal, 2000 yõlõnda da 
kõsõtlõ sulama koşullarõnda, fiğ uygulamasõ ile sağlandõğõ tespit edilmiştir.  

Kiraz üretiminde maliyeti oluşturan unsurlar içinde en büyük payõ hasat 
giderleri almõş olup, bunu fiğ ve ahõr gübresi uygulamasõnda, toprak işleme ve  
sulama giderleri, fiğ ve ahõr gübresinin uygulanmadõğõ durumlarda (kontrol) ise 
sulama, zararlõlar için tuzak kullanõmõ ve yapõlan diğer işlemler izlemiştir. 

 Dekara elde edilen net gelirlerin üç yõllõk ortalamasõ dikkate alõndõğõnda 
Salihli çeşidinin her iki yörede de en yüksek gelir getiren çeşit olduğu görülmüştür. 



 

 

 

69

Muradiye yöresinde, Salihli çeşidini yetiştiren üreticilerin, E.Burlat çeşidini 
yetiştirenlere göre yaklaşõk 11 kat, K.Napolyon çeşidini yetiştirenlere göre de iki 
kat daha fazla dekara net gelir sağladõğõ belirlenmiştir. Ören�de, Muradiye�deki 
çeşitlere göre dekardan sağlanan net gelirler daha düşüktür. Fakat, Ören�de de 
Salihli çeşidinin diğer çeşitlere göre daha fazla getiri sağladõğõ görülmüştür. Salihli 
çeşidinden, normal ve kõsõtlõ sulama koşullarõnda elde edilen en yüksek gelir 
dikkate alõndõğõnda Sapõkõsa çeşidinden iki kat, K.Napolyon çeşidinden de dört kat 
daha fazla dekardan net gelir sağlanmaktadõr (Çizelge 9). 

Çizelge 9. Muradiye ve Ören�de 1998, 1999 ve 2000 yõllarõnõn ortalamasõna göre 
kiraz çeşitlerinden dekara elde edilen net gelirler (TL)  

Normal su uygulamasõ Kõsõtlõ su uygulamasõ 1998, 1999 
ve 2000 
yõllarõnõn 
ortalamasõ 

Fiğ Ahõr gübresi Kontrol Fiğ Ahõr gübresi Kontrol 

Muradiye 
E.Burlat -25.368.353 39.470.213 72.269.343 60.355.154 -6.258.433 59.391.837
K.Napolyon 351.227.519 170.020.255 51.628.707 253.166.459 363.834.295 102.663.421
Salihli 618.396.315 768.847.295 521.628.769 367.140.021 624.611.212 538.072.573

Ören 
Sapõkõsa -33.600.467 -12.466.276 105.153.338 -30.767.714 22.011.478 130.500.728
K.Napolyon 49.294.379 27.505.151 -32.108.426 56.543.374 55.098.397 -26.510.144
Salihli 253.379.585 171.969.477 164.711.606 204.840.495 180.857.532 144.566.706

 

Salihli çeşidi için, normal sulama koşullarõnda Muradiye�de ahõr gübresi 
kullanõmõnda dekara elde edilen net gelirin fiğ uygulamasõna göre  % 24.3, 
kontrole göre de % 47.4 daha fazla olduğu belirlenmiştir. Normal sulama 
koşullarõna göre dekara daha az net gelirin sağlandõğõ kõsõtlõ sulama koşullarõ için 
bir değerlendirme yapõldõğõnda, ahõr gübresi kullanõmõ ile dekara elde edilen net 
gelir fiğ uygulamasõna göre % 70.1, kontrol uygulamasõna göre de % 16.1 daha çok 
çõkmõştõr. Ören�de ise, yine Salihli çeşidi için, normal sulama koşullarõnda fiğ 
uygulamasõ durumunda dekara elde edilen net gelir, ahõr gübresi uygulamasõna 
göre % 47.3, kontrol uygulamasõna göre de % 53.8 daha fazla olarak belirlenmiştir. 
Kõsõtlõ sulama koşullarõnda ise, fiğ uygulanmasõ durumunda dekara elde edilen net 
gelir, ahõr gübresi uygulamasõna göre % 13.3 ve kontrol uygulamasõna göre de % 
41.7 daha fazla saptanmõştõr (Çizelge 9). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

1998-2000 Yõllarõnda Manisa (Merkez-Muradiye) ve İzmir (Kemalpaşa-
Ören)�de ekolojik üretim sürecindeki birer bahçede yürütülen bu araştõrmadan elde 
edilen sonuçlar ve öneriler aşağõda sunulmuştur: 
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• Toprağõn organik madde içeriği fiğ uygulamasõ ile Muradiye�de % 280, 
Ören�de % 490; hayvan gübresi kullanõmõ ile Muradiye�de % 301, 
Ören�de % 625 oranõnda artõş göstermiştir. Üretici durumuna uygun 
seçimi yapabilir. 

• Yapõlan gübreleme ve sulama uygulamalarõ yaprak besin element 
içeriklerini yõl ve çeşide bağlõ olarak değişerek, istatistiksel olarak % 1-5 
önem düzeylerinde etkilemiştir. Bitkiler, yapõlan uygulamalara olumlu 
tepki vermiştir. Ahõr gübresinin her iki yöre ve tüm çeşitlerde daha yüksek 
ürün artõşõna neden olduğu ve kontrole göre her iki gübre uygulamasõnõn 
ürünü dikkate değer ölçüde arttõrdõğõ ortaya çõkmõştõr. 

• Sulama, verim ve komponentlerinin yanõsõra, özellikle ekonomik açõdan 
önemli bir girdi olduğu için üreticilerin gereken önemi vermesi 
zorunludur. Çünkü su kaynağõnõn kõsõtlõ ya da maliyetin yüksek olduğu 
koşullarda, sulama suyunda tasarruf sağlama amacõyla alõnacak önlemler 
gelir artõşõ yönünden büyük önem taşõmaktadõr. 

• Kiraz üretiminde meyvenin kurtlanmasõna yol açarak ekonomik değerini 
ortadan kaldõran Kiraz sineği�ne karşõ, ağaç başõna 4 (2-7) sarõ yapõşkan 
görsel tuzak asõlarak erginlerin yakalanmasõyla populasyon hõzla 
azaltõlmõş ve bulaşõk olmayan meyve üretimi mümkün olmuştur. Bu 
yöntemin özellikle ergin populasyon yoğunluğunun düşük olduğu 
bahçelerde başarõyla uygulanabileceği bu araştõrmayla da görülmüştür. 

• Diğer bir zararlõ olan Yaprakbüken�e karşõ ise ağaç başõna bir adet besin 
tuzak kullanõmõ ile erginlerin kitlesel olarak azaltõlabileceği ortaya 
konmuştur. 

• En önemli hastalõk olan Kiraz dal yanõklõğõ�na karşõ budama sõrasõnda ve 
sonrasõnda alõnan önlemlerle hastalõk tablosu hafifletilmeye çalõşõlmõştõr. 
Budama alet ve ekipmanlarõnõn dezenfeksiyonu hastalõğõn bulaşmasõnõ 
önleme bakõmõndan büyük öneme sahiptir. 

• Ağaçlarda kök çürüklüğüne yol açan Armillaria mellea�nõn 
enfeksiyonunu önlemek için derin dikimden kaçõnõlmalõdõr. 

• Tek yõllõk yabancõ otlarla savaşta toprak işleme başarõlõ olmuştur. Çok 
yõllõk yabancõ otlardan Kanyaş ise önemini sürdürmektedir. 

• Dekara elde edilen net gelirlerin 1998, 1999 ve 2000 yõllarõ olmak üzere, 
üç yõllõk ortalamasõ dikkate alõndõğõnda Salihli çeşidinin her iki yörede de 
en yüksek gelir getiren çeşit olduğu görülmüştür. Üretici tarafõndan da 
çok tercih edilen Salihli çeşidi ile bahçelerin kapama olarak tesisi, 
dölleme ve yetiştiricilik problemlerini de beraberinde getirdiğinden bu 
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konunun özellikle yeni bahçe tesisi aşamasõnda göz ardõ edilmemesi ve 
dekara net geliri en yüksek çeşidin tek belirleyici olmamasõ 
gerekmektedir. 

• Kiraz üretiminde maliyeti oluşturan unsurlar içinde en büyük payõ hasat 
giderleri almõş olup bunu, fiğ ve ahõr gübresi uygulamasõnda, toprak 
işleme ve  sulama giderleri, fiğ ve ahõr gübresinin uygulanmadõğõ 
durumlarda (kontrol) ise sulama, zararlõlar için tuzak kullanõmõ ve yapõlan 
diğer işlemler izlemiştir.  

• Üretilen meyvenin pazarlanmasõ en büyük sorun olarak karşõmõza 
çõkmaktadõr. Ekolojik ürünün pazarlanmasõnda da pazarlama kanalõnõn 
tam oluşmamasõ ve üreticilerin pazarlamada etkinliğinin bulunmamasõ 
ekolojik ürünün yurtiçinde satõşõ ile ilgili kamuoyunun yeterince 
oluşmamasõ gibi nedenlerle, ekolojik ürünler istenilen fiyatla 
değerlendirilememektedir. Bu çalõşmada da genel olarak ekolojik ürün, 
konvansiyonel ürünle eşit koşullarda pazarlanma durumuyla karşõ karşõya 
kalmõştõr. Bu durum ekolojik kirazõn gerek iç, gerekse dõş pazarda yer 
alabilmesinde acil çözüm gerektiren bir sorun olarak ortaya çõkmaktadõr. 

• Bu araştõrma ile elde edilen sonuçlarõn kamu kuruluşlarõ, özel sektör vb. 
aracõlõğõyla en kõsa zamanda üreticilere ve tüketicilere aktarõlmasõ ve 
desteklenmesi, yörede ekolojik kiraz üretimini daha kolay 
yaygõnlaştõrabilecektir. 
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