
VİŞNE YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 
Ülkemizde hemen her bölgede vişne 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Vişnede gerek 

üretim gerek pazarlama yönünden herhangi bir 

sıkıntı yaşanmamaktadır. Vişneler 4 – 5 yaşında 

verime geçerler, tam ve ekonomik olarak 

verime geçmeleri 8 – 10 yılı bulur. Ekonomik 

ömrü ise 20 – 25 yıldır. Vişneler ılıman 

iklimlerde çok iyi yetişmesine rağmen diğer 

meyvelere göre soğuk ve sıcaklara daha çok 

dayanmakta ve iklim değişikliklerine daha iyi 

adapte olmaktadır. 

 

İKLİM İSTEĞİ  

Kütahya şartlarında rahatlıkla yetiştiriciliği 

yapılan vişnede dikkat edilmesi gereken en 

önemli iklim faktörü çiçeklenme dönemimdeki 

sıcaklıklardır. Çiçek tomurcukları –2,4 °C’ye 

kadar dayanabildikleri halde, açmış çiçekler –

2°C’de donarlar. 400 mm yağış alan yerlerde 

vişne yetiştiriciliği sulamaya gerek kalmadan 

yapılabilir.  

TOPRAK İSTEKLERİ 

İyi drene edilmiş, derin, havalanabilen ve yaz 

aylarında düzenli olarak sulanabilen topraklar 

en uygun topraklardır. Vişneler toprak açısından 

toleranslıdır. Vişneler kuru, kumlu veya kireçli 

topraklarda da yetiştirilebilirler. Özellikle idris 

anacının kullanıldığı yerlerde vişnelerin 

kuraklığa dayanmaları artar.  

VİŞNE ÇEŞİTLERİ 

Yetiştiriciliği önerilen iki vişne çeşidi olup, ikisi 

de kendine verimlidir. Herhangi bir döllenme 

problemi yoktur. 

Kütahya : Çok geç, meyvesi yuvarlak, çok iri 

(6,79 g), koyu morumsu-şarabi renkte, çok sert, 

çok sulu, az lifli ve çok iyi kalitelidir. Ağaçları 

çok verimli olup, hiç meyve çatlaması yapmaz. 

Montmorency : Geç mevsim, meyvesi 

yuvarlakça, orta iri (4,62 g), kırmızı renkli, orta 

sert,sulu ve kalitelidir. Ağaçları çok verimli 

olup, hiç meyve çatlaması yapmaz. 

BAHÇE TESİSİ  

Kapama vişne bahçesi tesis ederken, Vişnelerde 

döllenme sorunu olmadığından tek çeşitle de 

bahçe tesis edilebilir. Ancak ikinci bir çeşit 

verimi daha çok arttırır. Dikim aralıklarını 

toprak durumu, anaç, sulama ve gübreleme gibi 

koşullar belirler. Vişne çöğürü üzerine aşılı 

vişnelerde 5 x 5, 6 x 6 m olmaktadır. 

SULAMA  

Yıllık yağışın 400 mm ve üzerinde ise, vişneyi 

sulamaya gerek yoktur. Ancak bu yağışların 

altında ki yerlerde ise yılda 2 – 3 kez sulama 

yapılması vegetatif ve generatif gelişme 

açısından yararlı olacaktır. 

 

GÜBRELEME 

Vişne bahçelerinde özellikle ilk kuruluş 

devresinde dekara 2 – 3 ton yanmış çiftlik 

gübresi ve 13 – 15 kg/da DAP verilmesi gerekir. 

Üst gübre olarak (1,4 -1,7 kg A.Sülfat %21) 

verilebilir. Dikimi izleyen ilk yıllarda, yani 

ağaçların teşekkülü esnasında çok kuvvetli 

gübre verilmesi sakıncalıdır. Çünkü kuvvetli 

vegatatif gelişme gösterir ve meyve teşekkülü 

gecikir. Ancak verime yatmış ağaçlarda durum 

farklı olup, bunlara her yıl yukarıda belirtilen 

çiftlik gübresi dışında yapılacak toprak ve 

yaprak analizleri doğrultusunda inorganik gübre 

verilmelidir. 

BUDAMA   

Vişne kiraza göre daha yayvan bir taç şekli 

oluşturur. Bu nedenle vişneler genellikle 

modifiye lider          (değişik doruk dallı) sistem 



şeklinde taçlandırılır. Fidanlar, tercihen 1,5 – 2 

cm. çapında, 150 – 200cm boyunda, bir yaşlı ve 

kuvvetli olmalıdır. Bu fidanların tepeleri 60 – 

70’den vurulur. Lider haricinde seçilen 4 yan 

dalın ana gövde üzerinde birbirlerinden 30 cm. 

aralıkta ve ana gövde ile aralarındaki açının 45 

– 60° olması gerekir. Çatı teşekkül ettikten 

sonra, ağaçlar çiçeğe yatıncaya kadar çok az 

budanmalıdır. Vişne ömrü boyunca hafif 

budama ister. Ağaç fazla yükselmişse taç 

istenen yükseklikten budanır. 

 

 

HASAT 

Bu türlerde meyveler hasat zamanına doğru 

iriliklerine büyük ölçüde artırmakta ve böylece 

verim miktarı % 35 – 40 artmaktadır. Ekonomik 

düşünceden dolayı, bazı çok erken olgunlaşan 

çeşitler istisna edilirse,  vişneler genellikle bir 

defada hasat edilirler ve yine genellikle el ile ve 

sapları ile beraber toplanırlar. Toplama 

esnasında meyve dalcıkları kırılmamalıdır. 

Normal verim döneminde vişnenin ortalama 

verimi 1.000 kg/da’dır. 

 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü   231 16 81 

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri 

 Altıntaş 311 20 20  Emet 461 30 25 

 Aslanapa 331 21 56  Gediz 412 38 94 

 Çavdarhisar 351 21 40  Hisarcık 481 31 81 

 Domaniç 661 30 13  Pazarlar 571 22 73 

 Dumlupınar 371 20 01  Simav 513 71 14 

 Tavşanlı 614 11 09  Şaphane 551 24 08 

 

 

T.C. 

KÜTAHYA VALİLİĞİ 

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 
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