KESTANE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Bir sert kabuklu meyve türüdür. At kestanesi ile yakınlığı yoktur. Büyük ağaçlar oluşturur
(30m). Uygun koşullarda yüzyıllarca yaşayabilmektedir. Kestane meyveleri taze olarak
tüketildiği gibi püre, konserve ve şeker şeklinde işlendikten sonra da tüketilir. Kestanenin 100
gramı yaklaşık 200 kalori enerji verir. Karbonhidratlarca (%40-45) zengindir ve yaklaşık
yarısını nişasta oluşturur. Protein ve yağ oranı ise %5’er seviyesindedir. Unu Güney Avrupa’da
glutensiz ürün üretiminde kullanılır. Kestanenin çiçekleri bal üretiminde kullanılır. Dayanıklı
olan odunundan değişik amaçlar için yararlanılır.
Kestanenin Anavatanı ve yayılışı

Avrupa kestaneleri Akdeniz ülkelerinin yerli bir ürünüdür. Anavatanının Anadolu olması
ihtimali yüksektir. Adını Kastamonu’dan aldığı da söylenmektedir. Son yıllarda Macaristan
gibi ülkelerde de yerli bir tür olduğu ve eskiden beri yetiştirildiği belirlenmiştir. Anadolu’dan
Yunanistan’a, buradan Güney İtalya ve İspanya’ya götürülmüştür (Doğal yayılış alanı). Doğal
yayılış alanı dışında yetiştirildiği yerler;
- Fransa
- Batı İsviçre
- Batı Almanya
- Güney Hollanda
- Belçika
- Güney İngiltere
- İrlanda
Rakım olarak
İspanya:
Balkanlar:
Anadolu:
Kuzey Afrika:
Kafkaslar:

915 m
835 m
1390 m
1300 m
1800 m

Anadolu’daki yayılışı: Doğu Karadeniz’den başlayarak tüm Karadeniz’e yayılır. Marmara
çevresi ve Batı Anadolu’dan Antalya kıyılarına kadar ulaşır. Doğu Karadeniz’de 700800m’lerde gürgen ve kızıl ağaç gibi türlerle karışıktır. Bazen de meşçere halinde bulunur.
1200m’lere kadar çıkar. Bartın, Karadeniz Ereğlisi ve Akçakoca-Karasu çevresinde küçük
meşçere lere rastlanır. Sinop ve Kastamonu kıyı bölgelerinde dikkate değer kestane alanları
mevcuttur. Marmara’nın Anadolu bölgesinde 400-500mden sonra 1000-1200m’lere kadar
çıkar. Özellikle Bursa ve İnegöl kestanelikleri dikkat çeker. Batı Anadolu’da kuzeyden güneye
inildikçe alt sınırı yükselir. Ege’de Ödemiş’in Bozdağ ve Gölcük taraflarında 1000-1200m
‘lere çıkar

Sistematik
- Fagales
- Fagaceae
- Castanea
- Castanea spp
Kestanenin bilinen 13 türü vardır. Kuzey yarım kürede Asya, Güney Avrupa ve Kuzey
Amerika’nın ılıman iklim türlerindendir

Önemli Kestane Türleri

1- Amerikan kestaneleri (C. dentata Borkh.): Amerika’nın doğu eyaletlerinin önemli ağaç
türlerinden birisidir. 1800’lerin sonlarına doğru Çin’den ithal edilen tohumlarla ülkeye giren
kanser (Endothia parasitica) büyük zarar vermiş ve bu türün1950’lere kadar neredeyse
tamamını öldürmüştür. Bugün tek kalan ağaçlar mevcuttur. Dik ve uzun boylu ağaçlar yapar.
Bir yaşlı sürgünleri koyu kırmızı renkli, parlak ve üzerlerindeki oval irice tomurcuklar dışa
yöneliktir. Yaprakları uzun dişli ve tüysüz yaprakları vardır. Meyveler çok küçük (150-320
adet/kg), tatlı ve zar kolay soyulur.

2- Çin Kestaneleri (C. mollisima Bl.): Yayılıcı top ağaç formundadır. Alt yüzü tüylü olan geniş
ve kalın yapraklarıyla tanınır. Bir yaşlı sürgünlerin ucunda tüyler bulunur. Geniş iklim ve toprak
koşullarına uyabilmektedir. -29oC’ye dayanabilmektedir. Endothia parasitica kanser
hastalığına karşı dayanıklıdır. Meyve iriliği değişkendir (60-300 adet/kg).

3- Japon Kestaneleri (C. crenata Sieb & Zucc.): Ağaçlar genellikle yayılıcı forma sahiptir.
Farklı iklim ve topraklara dayanımı Çin kestaneleri kadar değildir. -15oC’den sonra zarar görür.
Yaprakları dar, küçük dişli ve yaprak tabanı düzdür. Meyveleri çok iri-küçük arasında değişir.
Tadları genellikle kötüdür.
4- Avrupa kestaneleri (C. sativa Mill.): Genellikle dik büyüyen uzun ağaçlar oluşturur. E.
parasitica kanser hastalığına ve soğuğa dayanım açısından farklılıklar gösterir. Yaprakları
Amerikan kestanelerine benzerdir kenarları testere dişlidir. Ancak alt yüzleri tüylüdür. Bir yaşlı
dalları kuvvetli, tomurcukları diğer türlerinkinden daha iri, koyu kırmızı, yuvarlak ve ovaldir.
Meyve kabuğu kahverengi tonlarındadır. İrilik çok değişir. Çok sayıda kültür çeşidi vardır.

