
 

MEYVE BAHÇESİ TESİSİ 
 

Meyve   bahçesi   tesisinde   dikkate   alınması gereken koşullar: 
• Yer seçimi  
• Tür ve çeşit seçimi 
• Anaç seçimi 
• Tozlanma isteğinin bilinmesi 
• Dikim sistemleri ve dikim sıklığı 
• Fidan tipinin ve sayısının belirlenmesi 
• Dikim zamanı 
• Arazi hazırlığı 
• Fidan dikimi  

• Ara tarımı 
 

Yer Seçimi: 
Bir yörede sahip olduğumuz bir arazinin meyveciliğe ve/veya bağcılığa uygun olup 
olmadığını, uygunsa ne tür meyveciliğe (tür ve çeşit; değerlendirme şekli) veya 
bağcılığa (değerlendirme şekli, çeşit) daha uygun olduğunu bilmemiz gerekir. 
(Yere uygun yetiştiricilik) 
 

Nasıl bir meyvecilik yapılacağına karar verilmişse, o zaman da düşünülen 
yetiştiriciliğe uygun yer ya da yerler bulunmalıdır. (Yetiştirme amacına uygun yer) 
 

Her iki durumda da; 

      1.  Ekolojik faktörler 

      2.  Ekonomik faktörler dikkate alınmalıdır. 
 

Ekolojik Faktörler  

İklim: EST, soğuklama isteği, kış donları, geç donlar 

Toprak: Derinlik, yapı, pH, tuzluluk, taban suyu 

Su: Yağış (miktarı, düzeni), sulama olanağı, su kalitesi 
Arazi: Konumu, topoğrafik yapısı, meyil (eğim ve yönü) 
 

Ekonomik Faktörler 
Ulaşım 

Su ve enerji kaynaklarına uzaklık 

Arazi ıslahı (temizlik, seki-teras, tesviye) 

 

 

 

 



 

YER 

Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde önemli etkiye sahip olan diğer bir ekolojik faktör 
de yerdir. 

 

Yer: Coğrafi bir bölge içinde bağ ve bahçe kurmak amacıyla seçilen bir alanı ifade 
etmektedir.  

Bahçe bitkileri yetiştiriciliği yapılacak bir yerin özellikleri verilirken:  
-topografyası (alanı, yüksekliği)  
-toprak yapısı belirtilmelidir. 
 

Bir yörenin dünya üzerinde bulunduğu yere göre belirli iklim özellikleri vardır.  
Örneğin: kuzey yarıkürede, kuzey bölgeler daha soğuk olup güneye doğru inildikçe 
sıcaklık artarken, güney yarıkürede bunun tersi söz konusudur. Ancak genel iklim 
özelliklerini değiştirebilen birçok faktör bulunmaktadır. Örneğin deniz 
seviyesinden olan yükseklik, deniz, nehir, göl gibi geniş su yüzeylerine yakınlık 
veya uzaklık, hakim rüzgarlar genel iklim özelliklerini değiştirebilmektedirler. 
Genellikle yüksek yerler, aynı enlem derecesindeki alçak yerlerden daha 
serindirler. Yükseklik her 100 m arttığında, sıcaklık 0.6 - 1°C azalır. Bu nedenle 
yaprağını döken bazı meyve türleri düşük enlemlerde, tomurcuklar için gerekli 
soğuklama ihtiyacını karşılayabilmek için ekonomik anlamda yalnız yüksek yerlerde 

yetişebilmektedirler.  
Örnek olarak elma, armut gibi meyveler, Akdeniz sahil şeridinde ancak Torosların 
eteklerindeki yayla kesiminde yetiştirilebilmektedir. Yüksekliğin etkisi geçici 
sıcaklık değişimleri veya geniş su yüzeylerinin etkileri ile değişebilmektedir. 

Geniş su yüzeylerinin bulunduğu bölgelerde iklim daha ılımandır.  
Bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından yer: düz, hafif eğimli ve eğimli alanlar 
olabilir.  

 

Yer Seçimi Yaparken Gözönünde Bulundurulması Gereken Faktörler: 

Yetiştirilmesi düşünülen bahçe bitkisinin türü 

Toprağın erozyon durumu ve tipi 
Hava akımı 
Yöney 

 

1. Yetiştirilmesi düşünülen bahçe bitkisinin türü 

Her ekolojinin kendine özgü bitki türleri vardır. Ancak, bahçe bitkileri 
yetiştiriciliğinde özel ekipmanlar ve özel yetiştirme teknikleri yardımıyla 
ekolojiye uygun olanlar dışındaki türleri de yetiştirmek mümkün olmaktadır. 
Örneğin sıcak iklim sebzeleri kış sezonunda seralarda yetiştirilebilirken, serin 
iklim sebzeleri ılıman kışları olan bölgelerde daha serin olan kış dönemlerinde 

açıkta yetiştirilebilmektedir. Genellikle sebzeler düz yerlerde, zorunlu olduğu 



 

durumlarda da hafif meyilli (%l-2) yerlerde yetiştirilirler. Böylece toprak işleme, 
sulama, hasat işlemleri ve diğer kültürel uygulamalar düz yerlerde 
kolaylaşmaktadır.  
Meyve ağaçları ve asma, meyilli yerlerde daha başarılı olarak 
yetiştirilebilmektedir. Çünkü bu türlerde hava akımının daha fazla dikkate 

alınması gerekmektedir. Ancak, fazla eğimli araziler kültürel uygulamaların etkili 
şekilde yapılmasını engellemektedir. Teraslama yaparak veya kontur dikim sistemi 

ile bu sakınca düzeltilebilmektedir. Geniş düzlüklerin yakınında göl ve nehir gibi 
doğal olarak donları koruyan faktörler varsa ve iyi bir hava drenajı sağlanıyorsa 
buralar da bahçe bitkileri yetiştiriciliği için uygun yerler olabilirler. Tepeler veya 

sınırları genellikle hem rüzgâr hem de aşınmış toprak nedeniyle amaca uygun 
yerler değildir. 
 

2. Toprağın erozyon durumu ve tipi 
Toprak erozyonu tarımda toprak verimliliğinin kaybolmasında etkili en önemli 
sorunlardan birisidir. Toprak erozyonu, su veya rüzgâr nedeniyle oluşmaktadır. 
Neden hangisi olursa olsun, bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde erozyonu önleyecek 
önlemlerin mutlaka alınması gereklidir. 
Rüzgâr erozyonu: Rüzgârlar toprak erozyonuna neden oldukları gibi bitkiler için 
de zararlı etkiler meydana getirirler. Rüzgârın hızını azaltarak, aşındırıcı etkisi 
önlenebilir. Bunun için örtü bitkilerinin yetiştirilmesi ve rüzgârkıranların yapılması 
gereklidir. Hakim yaz rüzgarları ağaç şeklini etkileyerek ters yönde gelişmeye 
zorlarlar. Rüzgârkıranlar bu sorunun çözümünde yardımcı olurlar. 
Su erozyonu: Bu tip erozyon, özellikle sağanak halinde yüksek yağış alan ve bitki 
örtüsü zayıf olan bölgelerde şiddetli olmaktadır. Suyun akış hızını azaltacak, 
teraslama, kontur dikim, örtü bitkisi yetiştirilmesi gibi önlemler alınmalıdır. 
 

3. Hava akımı 
Havanın, yüksek kısımlardan daha alçak alanlara akmasıdır. Soğuk hava dağ veya 
tepelerden, hafif bir rüzgâr sayesinde sıcak hava ile karışmadıkça, daha düşük 
vadilere doğru akarak vadi içlerinde ve yakın kısımlarında birikir. Hava hareket 
halinde olduğunda don olasılığı oldukça azalır. Birçok meyve türünün ekonomik 
anlamda yetiştirilebilmesi için bahçede yeterli bir hava drenajı bulunmalıdır. 
Geceleri radyasyon sonucu oluşan soğuk havanın özellikle meyvelerde çiçeklenme, 
bağlarda da sürme mevsiminde bahçeden uzaklaştırılması gereklidir. Çünkü 
çiçeklenme mevsiminde sıcaklık sık sık sürgün, çiçek ve tomurcuklara zarar 
verecek derecelere düşebilmektedir. Bu nedenle bahçe kurmadan önce o yerin 

don zararları dikkatle incelenmelidir. Bağ ve bahçeler meyilli yerlerde, eğimin 
altından itibaren yaklaşık 15 metreden daha aşağıda tesis edilmemelidir. Bunun 

yanısıra, bağ ve bahçe yeri seçiminde ağaçlık ve orman alanlarına yakınlık da 
dikkate alınmalıdır. Çünkü ağaçlık yerler soğuk havanın biriktiği yerlerdir ve 



 

özellikle ilkbaharda orman ağaçları iyi bir hava drenajını önleyerek don cepleri 
oluşturabilirler. Bu nedenle, tesisler orman alanına 25 metreden daha yakına 
kurulmamalıdır. Yine, rüzgârkıran bitkiler ile asıl bahçe bitkisinin su, besin 
maddeleri ve güneş ışığı yönünden rekabete girmeyeceği yerler seçilmelidir. 
 

4. Yöney 

Yöney, eğimin yönünü belirtir ve bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde önemli rolü 
vardır. Genellikle güney ve doğu yöneyleri, daha erken ısındığından erken sürme 
ve çiçeklenme ile ürünün erken olgunlaşmasını sağlarlar. Bu nedenle erkencilik 
ekonomik öneme sahipse, güney yöney tercih edilmelidir. Ancak bu yöneyde 
ilkbahar donlarından zararlanma olasılığı yüksektir ve arazinin hava drenajı bu 

zararın düzeyini belirler. Güney ve batı yöneyler bazı soğuk kış rüzgârlarını 
alabilirler ve ayrıca ağaçlarda yazın güneş yanmaları (sun-scald) görülebilir. Çünkü 
günün en sıcak zamanı, öğleden sonra güneşin güneybatıda olduğu dönemdir. Bu 
dönemde güneş ışınları ağaca dik olarak geldiğinden, ısı emilir ve kambiyum 
büyüme aktivitesine girer. Güneş battığı zaman soğuk hava ağaç gövdesindeki 
sıcaklığı azaltır. Bu olay gövde kabuğundaki hücrelerde ölümlere neden olur. Bu da 

ürünü oldukça azaltır. Kuzey yöney çiçeklenmeyi geciktirir ve dolayısıyla bu 
yöneyde geç ilkbahar donlarından zararlanma olasılığı daha azdır. Ayrıca kuzey 
yöney, yüksek ışık şiddetine sahip bölgelerde güneş yanıklarına karşı ağaçları 
korur. Ancak hakim kış rüzgârları kuzey batıdan esiyorsa, kuzey ve batı yöneyler 
bu soğuk rüzgârlara en fazla maruz kalan yöneyler olacaktır. Bu durumda, 
bahçede dayanıklı çeşitlere gerek vardır. Ayrıca böyle yerlerde doğu ve güney 
yöneylerin tercih edilmesi yararlıdır. 
Yer seçiminde çok titiz davranılmalıdır. Vadiler genellikle meyve bahçeleri için 
uygun yer olarak dikkate alınmakla birlikte, geniş su yüzeylerine yakınlık, 
yükseltiler ve topografya gibi faktörler yer seçiminde etkilidir. 
 

Yer seçiminde 3 faktör etkilidir: 
• İklim 

• Toprak 

• Su  

 

İKLİM 

Düşük sıcaklıklar, kış soğuklarına rağmen yaşamını devam ettirme yeteneği, 
meyvelerin nerede yetişebileceğini belirleyen önemli bir faktördür. Bazı türler 
kış düşük sıcaklıklarına duyarlılık gösterirlerken, elma, erik, armut ve kiraz ancak 
-22°C'nin altındaki sıcaklıklarda zarar görürler. Kış düşük sıcaklıkları, daha önce 
de değinildiği gibi, ılıman iklim meyve türlerinin soğuklama gereksinimlerinin 
karşılanması için de önemlidir. Bu türlerin, her ilkbaharda, normal büyümeye 
yeniden başlayabilmesi için, türden türe, hatta tür içinde çeşitlere göre değişen 



 

sürelerde, kış düşük sıcaklığına gereksinimleri vardır. Sıcak bölgelerde ise, 
soğuklama gereksiniminin karşılanabilmesi için daha yüksek yerler tercih 
edilmektedir. Buna karşın yaz ayları da bu meyvelerin olgunlaşabilmeleri için ye-

terli sıcaklık toplamına sahip olmalıdır. 
 

Vegetasyon Süresi ve Sıcaklık Toplamı: İlkbaharın son donları ile sonbaharın ilk 
donları arasındaki gün sayısı, vegetasyon süresi ve meyvelerin bu dönem içindeki 
sıcaklık toplamı istekleri, meyve yetiştiriciliğinin yönünü belirleyen ve 
yetiştiriciliği sınırlayan bir faktördür. Ilıman iklim meyve türlerinin çiçekleri ile 
küçük meyveleri ilkbahar donlarına oldukça duyarlıdır. Yine olgun meyveler ile 
kuvvetli gelişen sürgünler de erken sonbahar donlarına duyarlıdırlar. Enlem ve 

yükselti arttıkça vegetasyon süresi kısalır. Yine bu yörelerde sıcaklıklar daha 
düşüktür. Aynı zamanda ilkbahar donları hakimdir ve sonbahar donları da erken 
meydana gelmektedir. Geç olgunlaşan çeşitler böyle bölgelerde ekonomik olarak 

yetiştirilemezler. Uzun ve sıcak gelişme mevsimine gereksinim duyan meyve 
türlerinin yetişme bölgeleri sınırlıdır. Örneğin Granny Smith elma çeşidinin 
yetiştiriciliği serin bölgelerde sorun olmaktadır. 
 

Toprak: Meyve ağaçları için en uygun topraklar derin, verimli, iyi havalanan ve 

yapıları kumludan, kumlu-tınlı ve killi-tınlıya kadar değişen topraklardır. Böylece, 
dünya üzerinde en iyi meyve bahçeleri  
a) Nehirlerin ağız kısımlarındaki deltalarda ve nehir yataklarındaki milli 
topraklarda,  

b) Geniş vadilere açılan kanyonların ağızlarında meydana gelmiş alüviyal alanlarda,  
c) Çok iyi drenaja sahip kayalık alanlarda kurulmuştur. 
 

Meyve yetiştiriciliği için ideal toprak derin, kolay işlenen, iyi drene olan, çok ağır 
olmayan, zararlı düzeyde alkali, tuz ve asit birikimi olmayan topraklardır. Ancak 
her yerde ideal toprağı bulmak güçtür. Bu faktörlerden herhangi birisi eksik 

olabilmektedir. Doğal olarak meyve türlerinin toprak istekleri birbirinden oldukça 
farklıdır. Aslında toprak tekstürü yetiştirilen türü belirlemektedir. 
Meyve bahçesi kurulacak yerin toprak derinliği 120 cm'den az olmamalıdır. 
Herhangi bir nedenle oluşmuş zayıf alt toprak, yetersiz gelişmeye neden olur. 
Birçok meyve türü için en uygun pH 5.5-6.5 arasındadır. Çok ekstrem asit ve 
alkali koşullarda büyüyen meyve ağaçları besin elementlerinin toprak eriyiğindeki 
yoğunluklarının çok düşük olması nedeniyle, yeteri kadar beslenemezler. Sonuçta 
yapraklarda noksanlık belirtileri görülmekte ve büyüme yavaşlamaktadır. Örneğin 
toprak pH'sı 7.3 olduğunda kivide kloroz görülürken, yine aynı şekilde şeftali aşı 
kombinasyonunda da 7.5'ten yukarı pH'larda kloroza rastlanmaktadır. 
Meyve yetiştiriciliği yapılacak yerde taban suyunun durumu da çok önemlidir. 
Taban suyunun yüksekliği hangi türün o yerde ekonomik olarak yetişebileceğini 



 

göstermektedir. Bazı yerlerde taban suyu yaz ayları süresince, toprak 
yüzeyinden itibaren bir metreden daha yüksek seviyededir. Böyle yerlerde taban 
suyunu kök bölgesinin altında tutmak için, drenaj hendekleri gereklidir. Eğer 
toprak gözenekli ise su yatay olarak hendeklere doğru süzülmektedir. Böylece 
taban suyu hareketsiz kalamamak-ta ve toprak oksijeninin yerine 

geçememektedir. Ancak açık drenaj hendekleri yetiştiricilik açısından sorun 
yaratarak bazı uygulamaları güçleştirmektedir. Eğer ekonomik ve fizik olarak 
mümkün ise, taban suyu seviyesini düşürmek için yer altında devamlı drenaj 
sistemlerinin tesisi daha uygun olacaktır. 
 

Su: Başarılı bir meyve yetiştiriciliği için yeterli miktarda ve iyi kalitede sulama 
suyunun sağlanması ve doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Nehirlerden, 
kanallardan, kuyulardan alınan sulama suyunun sürekli kazanılması için yeterli 
yağış (yağmur ve kar) gereklidir. Meyve ağaçlarının gereksinim duyduğu suyun 
düzenli olarak sulamalarla veya yaz yağışları ile karşılandığı yerlerde, arasıra 
meydana gelen kuraklıklar tehlikeli olmaktadır. 
 

TOPRAK 

Toprak, bahçe bitkileri yetiştiriciliğini sınırlayan bir ekolojik etmendir. Yer 
seçiminde incelenmesi gerekli bir diğer faktör topraktır. Toprak, bitkiye mekanik 

olarak destek olmanın yanında, ona su ve besin maddeleri de sağlar. Bitki ve 
toprak arasında yakın bir ilişki vardır.  
Toprak, mineraller, organik madde ve canlı organizmaların kompleks bir 
biyofiziksel karışımı olup, içinde değişen oranlarda su ve hava bulundurmaktadır 

 

İyi Bir Tarla Toprağında Bulunması Gereken Oranlar 

Mineral maddeler (Kum, kil ve mil)   % 45, 

Organik maddeler (humus ve küçük canlılar)  % 5,  

Hava (CO2 ce zengin toprak havası)   % 25, 

Su (erimiş tuzları da içinde bulunduran toprak suyu) % 25. 

 

TOPRAK TİPLERİ 
 

Topraklar;  

- parçacıklarının iriliklerine,  
- farklı irilikteki parçacıkların oranına,  
- organik veya inorganik madde miktarlarına göre sınıflandırılır.  
Mineral ve organik olmak üzere iki temel toprak tipi vardır. 
Mineral Topraklar: Taşlı ve çakıllı topraklar, Kumlu topraklar, Tınlı topraklar, Killi 

topraklar 

Organik Topraklar : Turba (Peat), Tam parçalanmış organik topraklar (muck) 



 

 

MİNERAL TOPRAKLAR 
 

Taşlı ve çakıllı topraklar: İçlerinde %80 oranında taş ve çakıl, %20 oranında 
ince toprak bulundururlar. Su tutma kapasiteleri düşüktür. Bitkiye destek olur ve 

drenajı hızlandırırlar.  
Besin maddelerince de fakir olan bu topraklarda eksikliklerin karşılanması koşulu 
ile kayısı, armut, asma ve kiraz gibi meyve türleri yetiştirilebilir. Kayalıklar da 
çoğu zaman bu topraklar arasında sayılır. Kayalıklar arasındaki boşluklarda 
çürüntü veya toprak bulunuyorsa, bu tip yerlerde Antep fıstığı, badem, zerdali, 
alıç, armut, incir ve dut yetiştirilebilmektedir. Taşlı ve çakıllı topraklarda %50'ye 

yakın toprak bulunuyorsa, bu topraklar çabuk ısınmaları ve iyi havalanmaları 
nedeniyle erkenci domates, kabak, hıyar, biber ve patlıcan yetiştiriciliğinde 
kullanılmaktadır.  
Bu amaçla kullanılan taşlı topraklara Akdeniz Bölgesinde Antalya taraflarında 
rastlanmaktadır. 
 

Kumlu topraklar: Kaba yapılı, su tutma kapasitesi düşük, nisbeten verimsiz ve 

çok asit topraklardır. % 80-95 oranında kum, %5-20 mil ve kil ve %0.1-1.0 organik 

madde içerirler. Yüksek oranlardaki kum; hızlı drenaj, havalanma ve organik 

maddenin çabuk parçalanmasını sağlamaktadır. Kumlu topraklar çabuk ısınır ve 
kururlar. İyi havalanmaları nedeniyle sıcak topraklardır ve erkencilik açısından 
değerlendirilebilir. Ancak, birçok kumlu toprakta bazı bitki besin maddeleri 
özellikle Ca, Mg noksanlıkları görülmektedir. Kumlu toprakların verim kapasiteleri, 
asitliğin azaltılması, noksan bitki besin maddelerinin sağlanması ve organik madde 
kapsamının artırılması ile yükseltilebilir. Bu tip topraklarda genellikle sık sulama 
zorunludur.  

Kumlu topraklar iyi bir düzenleme ile (sulama + organik ve inorganik gübreleme) 
fidancılık, erkenci sebze yetiştiriciliği ve zor köklenen türlerin çeliklerinin 
köklendirilmesinde genellikle kullanılan ortamdır. Meyve türlerinden şeftali, 
üzümsü meyvelerden ahududu, sebzelerden kuşkonmaz, hıyar, karpuz ile kökleri 
yenen sebzelerden tatlı patates, havuç, turp, kereviz ve pancar bu tür 
topraklarda iyi ürün verirler.  
 

Tınlı Topraklar: Tarımda kullanılan en geniş toprak grubunu oluşturmaktadırlar. 
Tınlı topraklar bünyelerinde bulunan, kum, mil, kil ve organik madde miktarına 
göre adlandırılırlar.  
kumlu-tınlı topraklar; fazla miktarda kum (%50-80), düşük oranda mil, kil (%20-

50) ve %0.1-4.0 organik madde ihtiva ederler.  

killi-tınlı topraklar; yüksek oranda kil (%20-30) ve mil (%20-60) ile %l-8 organik 

madde, düşük oranda kum (%20-50) içerirler. 



 

Fazla miktardaki mil ve kil drenaj ve havalanmayı azaltmakta, buna karşın su 
tutma kapasitesini artırmaktadır. Kumlu-tınlı topraklar, killi-tınlı topraklardan 
daha iyi drene olurlar, havalanmaları daha iyidir. Tınlı toprakların su ve besin 
madde tutma kapasiteleri kumlu topraklardan daha fazladır. Tınlı topraklar bahçe 
bitkileri yetiştiriciliği açısından en uygun olan topraklardır. Üzümsü meyveler, 
şeftali, erik, sert kabuklu meyveler, bütün sebzeler ve özellikle ıspanak, hıyar, 
kuşkonmaz ve bezelye bu topraklarda iyi yetişirler. Mil ve kil oranı yüksek olan 
tınlı topraklarda, yüksek verim için drenaj ve havalanma önemlidir. Örneğin 
konservelik domates ve tatlı mısır daha çok bu tip topraklarda yetiştirilmektedir. 
Aynı şekilde mil ve kil oranı yüksek olan tınlı topraklar, taze kökleri için 
yetiştirilen sebzeler ve meyve ağaçları için toprakaltı iyi drene edilip, köklerin 
gelişmesine izin verilmedikçe pek uygun değildirler. 
 

Killi topraklar: %50'den fazla kil içeren topraklardır. Çok küçük parçacıklardan 
oluşurlar ve yüzey toplamları fazladır. Çok küçük gözeneklere sahiptirler. 
Bünyelerindeki kum oranı düşüktür. Bu tür topraklar fazla miktarda organik 
madde ile karıştırılmadıkça, birçok bahçe bitkisi için uygun değildir. İlkbaharda 
zayıf havalanma ve yüksek ısı tutma özelliği nedeniyle soğuk, yavaş kuruyan ve 

geç tava gelen topraklardır. Bu tür topraklarda yağmur veya sulama sonrası 
kaymak tabakası oluşur. Islak olarak işlendiğinde tabanda işlenmeyen sıkı bir yapı 
oluştururlar. Killi toprakların söylenilen bütün bu olumsuz özelliklerine rağmen, 
kollodial bir materyal olarak bitki gelişimi için gerekli besin maddelerini 
tutmaları, serbest bırakmaları ve iyi bir toprak yapısı sağlamaları nedeniyle 
birçok toprak tipinde kil karışımları arzu edilir. 
Islah edilmiş killi topraklarda lahana, pırasa, domates ve enginar gibi çok su ve 
azot isteyen sebzeler yetiştirilebilir. Sıcak yerlerde alt tabakası su geçirir olmak 
şartı ile killi topraklar iyi bağ toprağıdır. Killi topraklarda yüzlek köklü meyve 
ağaçları (elma, ayva, erik gibi) daha iyi yetişir. Derin köklü ağaçlar bu tür 
topraklardan hoşlanmazlar; ayrıca fazla nemli olursa sert çekirdekli meyve 
türlerinde zamk hastalığı görülür. 
 

ORGANİK TOPRAKLAR: Bu topraklarda mineral toprakların aksine %20-80 

oranında organik madde bulunur. Organik topraklar kısmen veya tamamen 
parçalanmış bitki artıklarından meydana gelirler. Bu nedenle daha çok 
bataklıklarda, sığ su birikintilerinde ve nehir yataklarında rastlanır. Organik 

toprakların olgunlaşmaları zaman içinde devam eder.  
Bu toprakların rengi, kırmızımsı kahverengi ile siyah arasındadır. Olgunlaşmanın 
artışıyla renk de siyaha dönüşür. Bitkilerin yetiştiriciliğinde olgunlaşmasını 
tamamlamış toprakların kullanılması tercih edilir. Organik toprakların su tutma 
kapasiteleri yüksek, havalanmaları iyi, azot yönünden zengindirler. Bu tip 

topraklar doğrudan kullanılma yerine, diğer toprakların yapılarını iyileştirmek 



 

amacıyla kullanılırlar. Bununla birlikte fide harçlarının hazırlanmasında, örtüaltı 
tarımında topraksız yetiştiricilikte doğrudan kullanılabilmektedirler. Organik 

maddece zengin topraklar, soğan, patates, havuç, kabak ve marul gibi sebzelerle 

üzümsü meyvelerden yaban mersini gibi türlerin yetiştiriciliğinde kullanılır. 
 

Turba (Peat): Organik madde kapsamı %50 'nin üzerindedir, hatta bazen %95'e 
kadar yükselir. Bu tür topraklar kırmızımsı kahverengi ve ham topraklardır. Renk 

kahve-siyah ise parçalanmanın daha ileri aşamada olduğunu gösterir. Yüksek 
oranda organik madde nedeniyle oldukça fazla su tutma kapasitesine sahiptirler. 

Turba aynı zamanda iyi havalanan ve azot yönüyle zengin topraklardır. Bu nedenle 
özellikle sebze yetiştiriciliği için uygundur. Çünkü fazla miktardaki azot etkili bir 
şekilde kullanılmaktadır. Soğan, patates, havuç, kabak ve marul bu tür 

topraklarda çok iyi yetişir. Turba yine seralarda tohumların çimlendirilmesi, 
çeliklerin köklendirilmesi ve kaplı fidan üretiminde saf veya karışım halinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 

Tam parçalanmış organik topraklar (muck): %20-50 oranında organik madde 
ihtiva eden bu toprakların içinde turbaya göre daha fazla mineral toprak bulunur. 
Özellikleri bakımından turbaya benzer, fakat verimliliği daha düşüktür. Su tutma 
kapasitesi daha az ve havalanması daha sınırlıdır.  Bu topraklar organik ve 

inorganik toprakların avantajlarını kombine etmişlerdir. 
 

TOPRAK DERİNLİĞİ 

Toprağın geçirimsiz tabakaya kadar olan kısmı taban toprağı olarak adlandırılır. 
Bu tabakanın yapısı, su tutma kapasitesi ve reaksiyonu (pH) bitkinin gelişmesi ile 
kurağa dayanımı üzerinde etkilidir. Pullukla sürekli aynı derinlikte toprak işleme 
sonucunda oluşan ve "pulluk tabanı" olarak adlandırılan bu sert tabakanın 3-4 

yılda bir "dipkazan" tipi aletlerle kırılması gerekir.  
Böyle bir tabaka olmadığı durumlarda, alt toprak daha verimli, bol su bulunan ve 
daha iyi havalanan, toprak organizmalarının bol olduğu bir yapı gösterir. Meyve 

ağaçları için en uygun topraklar derin, verimli, iyi havalanan ve yapıları kumludan, 
kumlu-tınlı ve killi-tınlıya kadar değişen topraklardır.  
Böylece, dünya üzerinde en iyi meyve bahçeleri  
a) Nehirlerin ağız kısımlarındaki deltalarda ve nehir yataklarındaki milli 
topraklarda,  

b) Geniş vadilere açılan kanyonların ağızlarında meydana gelmiş alüviyal alanlarda,  
c) Çok iyi drenaja sahip kayalık alanlarda kurulmuştur. 
 

Meyve yetiştiriciliği için ideal toprak derin, kolay işlenen, iyi drene olan, çok ağır 
olmayan, zararlı düzeyde alkali, tuz ve asit birikimi olmayan topraklardır. Ancak 



 

her yerde ideal toprağı bulmak güçtür. Bu faktörlerden herhangi birisi eksik 
olabilmektedir. 

Doğal olarak meyve türlerinin toprak istekleri birbirinden oldukça farklıdır. 
Aslında toprak tekstürü yetiştirilen türü belirlemektedir.  

Meyve bahçesi kurulacak yerin toprak derinliği 120 cm'den az olmamalıdır. 
Herhangi bir nedenle oluşmuş zayıf alt toprak, yetersiz gelişmeye neden olur. 
Birçok meyve türü için en uygun pH 5.5-6.5 arasındadır. Çok ekstrem asit ve 
alkali koşullarda büyüyen meyve ağaçları besin elementlerinin toprak eriyiğindeki 
yoğunluklarının çok düşük olması nedeniyle, yeteri kadar beslenemezler. Sonuçta 
yapraklarda noksanlık belirtileri görülmekte ve büyüme yavaşlamaktadır. Örneğin 
toprak pH'sı 7.3 olduğunda kivide kloroz görülürken, yine aynı şekilde şeftali aşı 
kombinasyonunda da 7.5'ten yukarı pH'larda kloroza rastlanmaktadır. 
 

Meyve yetiştiriciliği yapılacak yerde taban suyunun durumu da çok önemlidir. 
Taban suyunun yüksekliği hangi türün o yerde ekonomik olarak yetişebileceğini 
göstermektedir. Bazı yerlerde taban suyu yaz ayları süresince, toprak 
yüzeyinden itibaren bir metreden daha yüksek seviyededir. Böyle yerlerde taban 
suyunu kök bölgesinin altında tutmak için, drenaj hendekleri gereklidir. Eğer 
toprak gözenekli ise su yatay olarak hendeklere doğru süzülmektedir. Böylece 
taban suyu hareketsiz kalamamakta ve toprak oksijeninin yerine 

geçememektedir. Ancak açık drenaj hendekleri yetiştiricilik açısından sorun 
yaratarak bazı uygulamaları güçleştirmektedir. Eğer ekonomik ve fizik olarak 
mümkün ise, taban suyu seviyesini düşürmek için yer altında devamlı drenaj 
sistemlerinin tesisi daha uygun olacaktır. 
 

SU 

Başarılı bir meyve yetiştiriciliği için yeterli miktarda ve iyi kalitede sulama 
suyunun sağlanması ve doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Nehirlerden, 
kanallardan, kuyulardan alınan sulama suyunun sürekli kazanılması için yeterli 
yağış (yağmur ve kar) gereklidir.  
Meyve ağaçlarının gereksinim duyduğu suyun düzenli olarak sulamalarla veya yaz 
yağışları ile karşılandığı yerlerde, arasıra meydana gelen kuraklıklar tehlikeli 
olmaktadır. 
 

TÜR VE ÇEŞİT SEÇİMİ 
Bir yerde daha önce yetiştirilmiş tür ve çeşitler, o yörede hangi tür ve çeşitlerin 
yetiştiriciliğine karar verilmesine yardımcı olmaktadır. 
Türlerin ekolojik istekleri 
Toprak kökenli hastalıklar ve toprak yorgunluğu  
Ekonomik faktörler 



 

Örneğin Verticillium türlerinin toprakta yerleşmesine izin veren domates ve 
fasulye gibi sebze türlerinin yetiştirildiği alanlarda, toprak fumige edilmedikçe, 
bu hastalığa karşı çok duyarlı olan badem yetiştirilmemelidir. Daha önce meyve 
bahçesi bulunan bir yerde, yeni bir meyve bahçesi kurulurken toprak yorgunluğu 
sorununu çözmek için, tür veya en azından anaç değişimi yapılmalıdır. Şeftali bu 
konuda en güzel örnektir. Örneğin Şeftali/Nemaguard kombinasyonu ile kurulmuş 
bir şeftali bahçesi söküldükten sonra, yerine başka bir tür düşünülmediğinde, 
Şeftali/Şeftali kombinasyonu ile yeniden bahçe kurulabilmektedir 

 

Ekonomik faktörler..  
Yetiştiriciler en fazla geliri sağlayacak tür ve çeşitleri seçmelidirler. 
Meyve bahçesi tesisinde birden fazla tür seçimi olumsuz iklim olayları, hastalık 
ve zararlıların etkilerinin azaltılabilmesi açısından da önerilebilir. Örneğin, 
ilkbahar geç donları bir tür için zararlı olursa, diğer türler bundan zarar 
görmeyip meyve verebilmektedir.  
Zararlı ve hastalıklar açılarından da aynı durum söz konusudur.  
Çeşit seçiminde yetiştiricilik amacı da önemlidir. Örneğin işleme sanayii için 
şeftali yetiştirmek amaçlanabilir. 
Öncelikle ekonomik açıdan pazar üstünlüklerine sahip çeşitler tercih edilmelidir. 
Örneğin erken olgunlaşan çeşitler, erkencilik sağlayan alanlarda yetiştirildiğinde, 
pazarlama bakımından çok önemli avantajlar sağlamaktadırlar. 
Yetiştirici farklı çeşit seçmekle iş yükünü de düzenli şekilde dağıtabilir. Bu 
amaçla erkenci, orta erkenci, orta mevsim, orta geç ve çok geçci çeşitler 
seçilerek bahçe kurulabilir. Böylece bir çeşit kompozisyonu ile 8-10 gün olan 
hasat dönemi 7-8 haftaya uzatılabilir. Ancak hasat dönemi kısa olan bölgelerde 

daha az çeşit seçilmelidir. 
 

TOZLANMA İSTEĞİNİN BİLİNMESİ 
Elma, kiraz badem, erik, ceviz, pikan, armut, incir ve zeytinde kendine uyuşmazlık, 
hatta grup uyuşmazlığı söz konusu olduğundan bu türlerle bahçe kurulurken uygun 
tozlayıcı kullanılmalıdır. 
Meyve türlerinin çoğunluğu kendine verimlidir. Ancak bahçe kurulurken tür ve 
çeşitlerin tozlanma isteği göz önünde bulundurulmalıdır. Kendine kısır tür ve 
çeşitlerin tozlanma isteğine uygun bir tozlayıcı oranı belirlenmelidir. 
 

TOZLAYICI ÇEŞİT SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 

Tozlayıcı çeşidin ana çeşitle aynı zamanda çiçek açmasına  
Bol miktarda çiçek tozu üretmesine 

İki çeşidin de soğuklama ihtiyaçlarının birbirine yakın olmasına  
Çiçek tozlarının yüksek çimlenme gücüne sahip olmasına  



 

Karşılıklı tozlanma sonucu yüksek oranda meyve tutumu meydana getirecek 
çeşitlerin seçilmesine  
Tozlayıcı çeşidin bahçe içerisinde doğru bir şekilde dağıtılmasına  
Bahçe veya çevresinde mutlaka tozlamaya yardımcı olacak arı bulundurulmasına  
Tozlayıcı çeşidin ekonomik olarak pazarlanabilir kalitede olmasına.  
 

ANAÇ SEÇİMİ 

Meyvecilik: Doğrudan çelikle, daldırma ve doku kültürü ile fidan üretiminin 
mümkün olmadığı türler (zeytin, incir, nar, ayva, çay dışındakiler) ve çeşitler 
(Domat zeytin çeşidi) için anaç kullanılması zorunludur. Meyve anaçlarında da 
çeliklerin köklenme sorunu olduğundan klon anaçlarına sahip elma, erik, kiraz ve 
armut (ayva) dışında zorunlu olarak çöğür anaçları kullanılır.  
 

Üretilmesi istenen bitkiden alınan vegatatif bir parçanın (kalemin veya sadece 
gözün) diğer bir bitki üzerine monte edilmesi olayına AŞI denir. 

Yeni bitkinin üst kısmını meydana getirecek olan bölüme kalem veya tek göz ihtiva 
ederse aşı gözü,  alt kısmını ve kökünü veya gövdesini meydana getiren bölüme de 

anaç adı verilir. 
 

Generatif (Çöğür) anaçlar : Tohumdan elde edilen anaçlar 

Vegetatif (Klon) anaçlar: Çelik, daldırma, kök sürgünleri gibi vegetatif 
yöntemlerle çoğaltılan anaçlar 

 

Anaç elde etmek amacıyla kullanılan tohumlar, kültür çeşitlerine ait ağaçlardan 
alınmışsa bu anaçlara yoz; yabani tiplerden sağlanmışsa çöğür adı verilmektedir. 
 

Çöğür Anaçların Üstünlükleri 
1. Kök sistemleri derin ve kuvvetli gelişmiştir. Bu nedenle topraktaki su ve besin 
maddesi noksanlıklarına karşı daha dayanıklıdırlar. Kuraklığa ve soğuklara 
dayanma nitelikleri de vardır. 
2. Derinlere giden kök yapıları nedeniyle toprağa tutunmaları daha güçlüdür. 
3. Virüs hastalıkları ile bulaşık değillerdir. 
4. Kolay, çabuk, ekonomik olarak elde edilebilirler. 
 

Çöğür Anaçların Sakıncaları 
1. Çöğür anaçları ebeveynlerinin heterozigot kalıtsal yapıları ve yüksek oranda 
yabani döllenme özellikleri nedeniyle, bir örnek bitkiler oluşturamazlar. Bu 
yüzden, meydana gelen ağaçların gelişme kuvvetleri farklı olduğu gibi, soğuğa ve 
kurağa, hastalık ve zararlılara dayanımları, ağaçların ürüne başlama yaşları ile 
verim ve kaliteleri, anaçla kalem arasındaki uyuşma durumları, ekonomik ve 
fizyolojik özellikleri de  farklılık gösterebilir. 



 

2. Çöğür anaçlar genelde yüksek boylu ağaçlar meydana getirirler. Bu durum, 
budama, hasat ve tarımsal savaş gibi kültürel işlemleri güçleştirmektedir. 
3. Ağaçlar geç meyveye yatarlar ve yüksek kaliteli meyve tutma oranları azdır.  
 

Vegetatif Anaçların Üstünlükleri 
1. Aynı kalıtsal yapıda olmaları nedeniyle, bir örnek bireyler meydana getirirler. 
Anacın göz ya da kalemle uyuşma durumu, üzerlerine aşılanan göz ya da 
kalemlerden oluşacak meyve ağaçlarının verimlilikleri, gelişme kuvvetleri, meyveye 
başlama zamanları, meyvelerin nitelikleri, ekonomik ömürleri, ekolojik istekleri ve 
fizyolojik özellikleri bilinmektedir. Soğuğa, kurağa, hastalık ve zararlılara karşı 
dayanımları aynıdır. 

Tüm bunların sonucu olarak yetiştirici, vegetatif anaç kullanarak; meyve 
ağacına verilecek şekil ve büyüklüğü, verim ile kaliteyi, meyve ağaçlarının meyve 
vermeye başlamaları vb teknik işlemleri kontrol altında tutarak bilinçli ve 
ekonomik bir yetiştiricilik yapabilir. 
2. Vegetatif anaçların belli özelliklerinden yararlanılmaktadır.  
 Örneğin, zayıf anaçların kullanılması ile bodur ağaçlar elde edilmekte, 
böylece yoğun dikim nedeniyle birim alandan alınan verim artmaktadır. Bu yolla 
elde edilen bodur ağaçlar verime daha erken başlamakta, bol ve kaliteli ürün 
vermekte, ayrıca bu bahçelerde budama, mücadele, derim gibi kültürel işlemler 
daha kolay ve ekonomik yapılmaktadır. 
 Vegetatif anaçlarla kurulan bahçelerde birim alandan verim artışı 
sağlanacağı gibi, meyveler daha kaliteli olurlar 

 

Vegetatif Anaçların Sakıncaları 
1. Çoğaltılacak klon eğer virüs hastalıkları ile bulaşık ve özel önlemlerle alınmamış 
ise, yeni çoğaltılan anaçlar da virüs hastalıkları ile bulaşık olacaklardır. 
2. Bu anaçların çoğaltılmalarında daha fazla iş gücüne, pahalı alt yapı yatırımı ile 
bilgi birikimine ihtiyaç vardır. 
3. Bodur tipler genellikle kök sistemlerinin zayıf ve gevrek bir yapıda olması 
nedeniyle, rüzgar ve meyve yükü sonucu devrilebilmektedirler. Bunlar için kuvvetli 
dayanaklar kullanılması gerekir. 
4. Daha yüzlek kök yapıları nedeniyle, su ve besin maddelerinin yetersiz olduğu 
toprak ve elverişsiz iklim koşullarına uyumları iyi değildir.  
 

Genellikle toprak yapısı, taban, suyu ve toprak kökenli hastalıklara göre anaç 
seçimi yapılmaktadır. Meyve türlerinin çoğunluğu, tohumlarındaki açılım nedeniyle 
vegetatif olarak aşı ile çoğaltılırlar. Birkaç meyve türü hariç, çoğunun çelikle 
çoğaltılmaları da güçtür.  
Aşı uygulamaları anaç kullanmayı gerektirmektedir. Meyve türleri için farklı 
anaçlar kullanılabilmektedir. Genellikle toprak yapısı, taban suyu ve toprak kökenli 



 

hastalıklara göre anaç seçimi yapılmaktadır. Örneğin Japon erik çeşitleri şeftali 
çöğürü, Myrabolan çöğürleri ve Marianna 2624 anaçları üzerinde 
yetişebilmektedir. Şeftali anaçları nemli topraklara oldukça duyarlıdırlar. Bu 
nedenle, böyle topraklarda Japon erikleri için diğer iki anaç tercih edilmektedir. 
Şeftaliye anaç olarak kayısı, badem ve erik de kullanılabilmektedir. Ancak bunlar 
üzerinde şeftali iyi gelişememektedir. Bu yüzden ticari bahçelerde hemen 
tamamıyla şeftali anaçları kullanılmaktadır. Diğer yandan kayısı, şeftali, 
Myrabolan eriği ve Marianna 2624 anaçları üzerinde iyi bir gelişme 
göstermektedir. 
Anaç kullanarak ağaçların büyüme ve gelişmesini de kontrol etmek mümkündür. Bu 
konuda armut iyi bir örnektir. Armut çeşitlerinin (bazı çeşitler hariç) ayva 
üzerine aşılanması durumunda çoğunlukla aşı uyuşmazlığı görülmektedir. Armut 
yetiştiriciliğinde, anaç olarak ayva kullandığımızda, oldukça küçük boylu (bodur) 
ağaçlar elde edilmekte ve böylece bodur bahçeler oluşturulmaktadır. Elma 
yetiştiriciliğinde de bodurluğu sağlayan birçok anaç bilinmektedir 

 

 

Farklı Meyve Türlerinde Kullanılan Anaçlar – Genel Özellikleri 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

DİKİM PLANLAMASI  
1. Tür ve çeşitlerin yerleşimi (parselasyon) 
2. Yol güzergahları ve genişliklerinin belirlenmesi 
3. Dikim sisteminin ve sıklığının belirlenmesi 
4. Fidan sayısının belirlenmesi 
5. Sıra yönlerinin belirlenmesi 
6. İşaretleme 

7. Dikim  

 

DİKİM SİSTEMLERİ VE DİKİM SIKLIĞI:  
Meyve türlerinin sulama, gübreleme ve toprak işleme istekleri birbirinden farklı 
olduğunda, türlere bahçe içinde ayrı ayrı parseller ayrılmalıdır. 
 

Dikim sisteminin belirlenmesinde; 

• Tozlayıcıya gerek olup olmaması 
• Ağaçların alacağı son büyüklük, gerektiğinde uygulanacak söküm planı 
• Sulama suyunun akış yönü 

• Yağmurlama veya damla sulama hatlarının yerleştirilmesi 
• Hasatın elle ya da mekanik olarak yapılması dikkate alınmalıdır. 

Not: Güneş ışınlarından daha iyi yararlanmak için, sıraların kuzey-güney yönünde 
oluşturulması gerekir. 
 

Dikim aralıklarının belirlenmesinde,  

anaç ve çeşidin büyüme özelliklerinin yanında sulama olanağı,  
hava ve toprak nemi, ara tarımın yapılıp yapılmayacağı ve mekanizasyon da etkili 
faktörlerdir. 
 

Meyve bahçesi tesisinde dikim sıklığı; 
• Ekolojik koşullara (EST, yağış, toprak yapısı) 
• Tür, çeşit, anaç, gelişme kuvvetine (taç genişliği) 

Yetiştirme sistemine (klasik, yoğun) bağlı olarak 10-1000 ağaç/da arasında 
değişir. 
 

FİDAN TİPİNİN VE SAYISININ BELİRLENMESİ:  
Fidanlar dikimden en az 9 ay önce ısmarlanmalıdır. Dikimde 1 yaşlı fidanlar tercih 
edilmelidir. Bunun nedenleri şunlardır; 

• Bir yaslı fidan daha ucuzdur. 
• Taşınması daha kolaydır 

• Dikim, ağaçlar küçük olduğu için daha kolaydır. 
• Büyüme daha erken başlamaktadır. 
• Yetiştirici tacı oluşturmak için istediği dalı seçme şansına sahiptir. 



 

• Ağaçlar daha kuvvetli gelişmektedir. 
 

a) Kare dikim: Ağaçlar arasındaki mesafeler eşittir. Uygulaması kolay ancak 
birim alana az ağaç dikilebilen sistemdir. 
Bir dekar alan için gerekli fidan sayısı=1000/a2  
(a: Karenin bir kenarı uzunluğu -m-)  

 

b)Dikdörtgen dikim: Dikdörtgenin köşelerine yapılan dikimdir. Kare dikime göre, 
devamlı ve dolgu sıraları oluşturması daha kolaydır. 
Bir dekar alan için gerekli fidan sayısı=1000/axb  
(a: Dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu -m-) (b: Dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu -
m-)  

 

c) Satranç dikim: Bu sistemde dört ağaç karenin köşelerine, bir ağaç da 
merkezine dikilir; Birim alana ağaç sayısı kare dikime göre iki kat kadardır. 
 

d ) Üçgen dikim: Ağaçların eşkenar üçgenin köşelerine dikildiği bir sistemdir. 
Bir dekar alan için gerekli fidan sayısı=(1000/a2)xl.l5  
(a: Üçgenin bir kenar uzunluğu -m-) 

 

e) Duvar sistemi: Bu sistemde sıra üzeri mesafeler sıra arası mesafelerin 1/2 ile 

1/3'ü kadardır. Işık yoğunluğunun uygun olduğu bölgelerde, bodur anaçlar üzerine 
aşılı fidanlarla çift sıralı dikimler uygulanmaktadır.  
Bu sistem; Bodur anaç ve çeşitlerde yoğun bakım için daha uygundur. Kültürel 
uygulamalar mekanize olabilmektedir. Erken verime yatma ve yatırımlarda daha 
çabuk geriye dönüş sağlanmaktadır. 
 

f) Kontur dikim: Çok meyilli arazilerde kullanılan dikim sistemidir. Yetiştirici bu 
sistemde şunları dikkate almalıdır; 
Sulama suyu kaynağı ve nasıl kullanılacağı, Kültürel uygulamalar, Suyun terastan 

terasa drenajı, Hasat yöntemi 
 

 

DİKİM ZAMANI:  
• Dikim zamanını belirleyen faktörler iklim, bitki türü, toprak koşulları ve 

sudur. 

• Kışları soğuk ve kurak geçen yerlerde ilkbahar dikimi 
• Kışları ılık geçen yerlerde sonbahar dikimi yapılır. 
•  

 

 



 

ARAZİ HAZIRLIĞI: 
• Tesviye 

• Toprak işleme 

• Yabancı otların temizlenmesi 
Arazi Hazırlığı 

1. Temizlik 

2. Teraslama (%12’den daha meyilli arazilerde) 
3. Tesviye (engebeli arazilerde) 

4. Riper çekme (yaz ortasında 75cm derinlikte dama) 
 

 

DİKİM YERLERİNİN İŞARETLENMESİ 
1. Arazinin şekline uyun olarak iki ana hat çekilir. 
2. Sıralara paralel hatta yeterli sayıda dik çıkılır. 
3. Önce dik çizgiler üzerindeki işaretleme tamamlanır. 
4. Ardından da diğer kısımlar doldurulur. 
5. Dikim yerleri herek çakılarak belirlendikten sonra dikim tahtası 

kullanılarak fidan yeri sabitlenir. 

6. İşaret herekleri merkez alınarak dikim çukurları açılır. 
 

 

FİDAN DİKİMİ 
Dikim çukurları; kürek, bel, motorlu el burgusu, traktörün kuyruk milinden 
hareket alan burgularla açılabildiği gibi son yıllarda sık dikim şaraplık üzüm 
bağlarında olduğu gibi dikim makinesi ile doğrudan dikim de yapılabilmektedir. 
 

Fidan dikiminde dikkat edilmesi gereken konular; 

• Dikimden önce kökler kısaltılmalıdır. 
• Açık köklü fidanlar, toprak nemli iken dikilmelidir. 
• Çukurlar yeterli genişlikte olmalıdır. 
• Dikim sırasında kökler toprak ile yakın temasta olmalıdır. 
• Dikim sırasında köklerin etrafına organik madde ilave edilmelidir. 
• Dikimden hemen sonra can suyu verilmelidir. 

• Dikim tahtası: Fidan dikim yerleri küçük kazıklarla belirlendikten sonra, 
gerek çukurların açılması, gerekse fidan dikimi kullanılır. Böylece fidanların 
tam işaretlenen yerlerine dikilmeleri nedeniyle sıralar düzgün oluşturulur.  

• Fidan dikilirken aşı yeri toprak seviyesinden 5 cm yukarda olmalıdır. 
 

ARA TARIMI: Meyve bahçelerinin ilk tesis yıllarında sıra aralarındaki boş 
alanlarda yapılan yetiştiriciliğe denir. 
 



 

MEYVE  FİDANI  YETİŞTİRİLMESİ 

1. Fidanlık Yeri Seçerken Dikkat Edilecek Noktalar 

2. Fidanlık Yerinin Toprağı 
3. Fidanlık Yerinin Çevrilmesi 
4. Fidanlık Yerinin Bölünmesi 
5. Fidanlık Toprağının İşlenmesi ve Hazırlanması 
6. Fidanlık Yerinin Gübrelenmesi 
7. Fidanlıklarda Bitki Nöbetlemesi (Münavebe) 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

Üzerine aşı yapılacak bitkiye ANAÇ, 
Anaç yetiştirmek için kendisinden materyal alınacak (çelik, kök sürgünü, daldırma 
için sürgünü kullanılacak bitki, doku kültürü ile çoğaltılacaksa sürgün ucu vb) 
bitkiye DAMIZLIK ANAÇ,  

Aşılamada kullanılmak üzere kendisinden aşı kalemi / aşı gözü alınacak ağaçlara 
ise DAMIZLIK AĞAÇ  (DAMIZLIK ÇEŞİT) denir.  

 

  
 

  
 



 

 

 

 
 

ÇÖĞÜR ANAÇLARIN YETİŞTİRİLMESİ 

 

 
 

 



 

Yabani tohumdan elde edilen çöğürler genellikle, 80 cm eninde ve 5 m boyunda 
hazırlanan tohum tavalarında yetiştirilirler. Tohum tavaları hazırlanırken: Önce 
yanmış çiftlik gübresi ile gübrelenir, Bellenerek gübrenin karıştırılması sağlanır, 
Tırmıkla düzeltilir.  
 

 
 

Tohum ekim derinliğinin belirlenmesinde dikkate alınacak faktörler: 
- toprağın yapısı (sıkı veya gevşek oluşu) 
- tohumların iri veya ufak oluşları 
- Sıcaklık, nemlilik ve ışık 

Sıkı topraklarda tohumlar gevşek olanlara göre daha az derine ekilmelidir. Aksi 
halde bu tip topraklarda derin ekilen tohum çimlenerek toprak yüzeyine çıkamaz 

ve canlılığını yitirir. 
Küçük tohumların depo maddeleri iri tohumlara göre daha azdır. Bunlar derine 
ekilirlerse, çimlenme sonucu toprak yüzüne çıkmaları güçleşir. 
Toprak yüzeyi ilkbaharda çabuk ısınır. Tohumların çimlenmeleri için belli bir 
sıcaklık optimumu bulunmaktadır. Tohum fazla derine ekilirse, sıcaklığın 
yetmemesi nedeniyle tohumun çimlenme olasılığı düşer veya çimlenme gecikir. 
Tohumun çimlenmesi için toprağın nem düzeyi uygun olmalıdır. Bu nedenle tava 
gelmiş toprağa ekim yapılır, tohum ekiminden sonra tavalar nemlendirilir. 



 

Tohumların çimlenebilmeleri için ışığa ihtiyaç duyma durumları farklılıklar 
gösterir. Işıkta çimlenen tohumların çimlenmeleri için gereken ışığı görmeleri, 
karanlıkta çimlenenlerde de bu ortamın sağlanması gerekir. 
 

KLON ANAÇLARININ  YETİŞTİRİLMESİ 

Klon anaçlar vegetatif (eşeysiz) çoğalırlar.  
Vegetatif çoğaltımda bitkinin sürgün, dal, kök ve yaprak gibi vegetatif organları 
kullanılır.  
Elde edilen yeni bitkiler, çoğaltım materyalinin alındığı ana bitki ile aynı genetik 
özelliklere sahiptirler.  

Klon: Kökeni tek bir fert olan ve bu fertten çelik, parça, aşı gibi tamamen 
vegetatif yollarla çoğaltılmış, genetik yapı bakımından bir örnek materyal 
Klonal anaçların en önemli özelliği modern meyvecilik gereksinimlerinin yerine 
getirilmesini sağlamasıdır.  
Modern meyveciliğin gerekleri ise;  

- Her yıl düzenli ürün alınması,  
-  Ağaçların erken verime yatmaları ve böylelikle yapılan ilk tesis masrafının 

kısa sürede geri dönüşümünün sağlanması,  
-  Birim alandan alınan ürün miktarının yüksek olması,  
-  Hastalık ve zararlılarla daha ucuz ve etkili mücadele ve  
-  Ürün kalitesinin belirlenen standartlara uygun olmasıdır. 
- Klonal anaçların çoğaltımında en çok kullanılan yöntemler çelik ve daldırma 

ile çoğaltım yöntemleridir. 
 

Tohum Ve Çelik Tavaları 
Tohum ve çelik parselleri iyi güneş görmeli, rüzgarlara karşı korunaklı yerlerde 
kurulmalıdır. 
Tohum ekimi ve çelik dikimi yapılacak yerler derin topraklı, humusca zengin ve 
yeterince kumlu olmalıdır. Böyle topraklar çabuk ısındıklarından ve iyi 
havalandıklarından buralarda tohum çabuk çimlenir, çelikler de küflenmeden ve 
çürümeden iyi köklenir. Aynı zamanda bu tip topraklar kaymak bağlamaz, kolay 
tava gelir ve işlenmeleri kolay olur. 
Tohum ve çelik parsellerine ayrılacak yerler sulama suyuna yakın olmalıdır. Yaz 
ortalarında ve sonbaharda topraktaki nemin biraz azalması fidanların 
pişkinleşmesi üzerine olumlu etki yapar. 
 

 

 

 

 

 



 

ÇELİKLE ÇOĞALTMA YÖNTEMİ İLE KLON ANAÇ ÜRETİLMESİ 
Çelik : Bir bitkiden alınan köksüz dal, sürgün, kök, göz, yaprak veya yaprak-göz 
gibi vegetatif parçalardır. 
Yeni bir bitki elde etmek amacıyla, bitkilerin gövde, dal, kök ve yapraklarından 
kesilerek hazırlanan parçalara “çelik” adı verilir. Böyle beden parçalarıyla yapılan 
vegetatif çoğaltmaya da çelikle çoğaltma denir. Bu yöntemde, ana bitkiden 

kesilen bir parça köklendirildiği için, medana gelen yeni bitki, mutasyonlar hariç, 
ana bitkinin özelliklerini aynen taşır. 
Çelikle çoğaltımın üstün yanları 

 Küçük parçalar ile dar bir alanda çok sayıda, birörnek yeni bitki elde 
edilebilir, 

 Ucuz, çabuk ve basit bir yöntem olup aşılama işlemine gerek kalmaz, 
 Anaç – kalem uyuşmazlığı sorunu ortadan kalkar, 
 Çöğür anacın olumsuz yanları nedeniyle gelişmeleri farklı bitkiler ile bahçe 

tesis edilmemiş olur, bitki kendi kökleri üzerinde yetişir.  
 

Çelik Tipleri 

1- Alındıkları organlara göre. 
    * Dal çelikleri 
    * Yaprak çelikleri 
    * Yaprak göz çelikleri 
    * Kök çelikleri 
2- Alındıkları döneme göre. 
    * Odun  

    * Yarı odun 

    * Yeşil çelikler 

3- Hazırlanış şekillerine göre. 
    * Adi  

    * Ökçeli 
    * Dipçikli 
 

 

 

 



 

Alınma Zamanlarına Göre Çelikler 
‘Yeşil çelikler (yumuşak çelikler)’ : İlkbahar döneminden yaprak dökümü 
dönemine kadar ana bitkiden alınan çeliklere denir. 
Elma, armut, erik, kiraz ve şeftali gibi meyve türlerinde başarılı olmaktadır. Bu 
yöntem ile hızlı köklendirme elde edilmekte, ancak özel donanımlı seraları 
gerektirmektedir. Bu tip çeliklerde su kaybının önlenmesi için çeliklerin mutlaka 
günün erken saatlerinde alınması zorunludur. Yeşil çelikler alındıktan hemen sonra 
su kaybını önlemek amacıyla ıslatılmış temiz bir materyal ile sarılarak 
hazırlanacakları yere ulaşılmalıdır. Uzak mesafelerde buz kapları kullanılabilir. 
Yeşil çelikler sürgün boyunun 20-40 cm olduğu dönemde, 15-25 cm uzunlukta  

hazırlanmalıdır. Küçük yapraklı türlerde, çelikte 2-4 yaprak bırakılıp, diğer 
yapraklar kopartılırken, kivi gibi geniş yapraklı türlerde bir buçuk yaprak 
bırakılmalıdır. Çeliğin alt kısmındaki gözün hemen altından yapılacak kesim 
köklenmeyi teşvik etmektedir. 
Çelikler bir fungusitle ilaçlandıktan sonra, köklenmeyi teşvik için büyümeyi 
düzenleyicilerle muamele edilir (Hızlı daldırma yöntemi). Hormon uygulandıktan 
sonra, çelikler seradaki yerlerine dikimlerinden önce5-10 dakika beklenir. Çelikler 
çelik boyunun yarısı kadar bir derinlikte seradaki köklendirme ortamına sıra üzeri 
10 cm, sıra arası 20-25 cm olacak şekilde dikilir. Dikimden sonra sulama yapılır ve 
sisleme düzeni çalıştırılır. Sera sıcaklığının fazla yükselmesi istenmez. 
Yeşil çelikler genelde 3-4 haftada köklenirler. Bu süre içinde çeliklere uygun 
fungusit uygulaması yapılır ve gerekirse yaprak gübresi ile bitki besin takviyesi 
yapılır. Köklenmesi diğer yöntemlerle zor olan tür ve çeşitlerde erken dönemde 
henüz dokular çok sertleşmeden önce (sürgün boyunun 30-40 cm olduğu 
dönemde) alınacak yeşil çeliklerde köklenme oranının daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. 
Odun çelikleri (sert çelikler, kışlık çelikler)’ : Bitkilerin dinlenme döneminde 
alınan çeliklerdir. Sonbahar, kış, erken ilkbahar dönemlerinde alınırlar. Erik, kiraz 

klon anaçları, armutlar için kullanılan Quince anaçları ile kivi, incir, nar, üzümsü 
meyvelerde başarılı olmaktadır. Odun çeliklerinin alınmaları, taşınmaları daha 
kolaydır. Sürgünlerin orta ve dip kısımlarından hazırlanan çeliklerde köklenme 
oranı yüksektir. Odun çeliklerinin köklenebilmeleri için seralarda dipten 
elektrikle ısıtma yapılması gerekebilir. Ortam nemi sürekli kontrol edilmeli, 
gerektiğinde çelikler sulanmalıdır. Köklendirme ortamı olarak; perlit, kum, torf, 
vermikulit, sfagnum yosunu gibi köklendirme materyalleri kullanılabilir. Özel 
donanımlı seralarda köklendirilebilecekleri gibi, dış ortamda hazırlanan 
köklendirme parsellerinde de köklendirilebilirler. Kum+toprak+perlit karışımı 
kullanılabilir. Kolay köklenebilen türlerde uygulanır.  Çelik alma işlemi Ekim 

sonunda-Kasım başında yapılmalıdır. 
‘Yarı odun çelikleri (odunsu çelikler)’ : Yaz gelişme dönemi ile kış dinlenme 
dönemi arasındaki zaman dilimi içinde alınırlar. Şimşir (Buxus), Orman asması 



 

(Clematis), Ateş dikeni (Pyracantha), Orman gülü (Rhodendron) gibi süs bitkileri, 
Zeytin, nar, üzümsü meyveler Türlere göre değişmekle birlikte, çelikler sıra arası 
30-35 cm, sıra üzeri 10-20 cm olacak şekilde dikilirler. Çelikler dikilirken toprak 
yüzeyinin dışında bir-en çok iki göz bırakılır, diğer kısımları tamamen toprağa 
gömülür. Dikim sıralar şeklinde yapılmalıdır. Çelik dikiminden sonra tavaların 
üzerinin iyi yanmış ahır gübresi ile iki parmak kalınlığında örtülmesi yararlı olur. 
Böylece toprak yüzeyinde kalan gözlerin güneşten zararlanmaları önlenir. Çelikler 

köklenerek tepe gözü sürdükten sonra yapılacak çapalarla bu gübre toprağın 
yüzüne hafifçe gömülür, böylece toprağın çatlaması, çeliklerin taze köklerinin 
hava alarak kurumaları önlenir. 
 

Çeliklerde köklenmeyi uyarıcı özellikler ve uygulamalar 

 Çelik üzerinde tomurcuk ve yaprak varlığı 
 Tomurcuk ve yaprak varlığı köklenmeyi uyarır. 
 Polarite 

 (Dal çelikleri sürgün ucuna yakın yerde sürgün, dip kısma yakın yerde kök 
oluştururlar) 

 Yaralama 

 Çeliklerde yara dokusu (kallus) nedeniyle kök oluşumu daha fazla olur. 

 Büyümeyi düzenleyici maddeler 

 Oksinler, köklenmeyi uyarır. 
 

 

 

Çelikle Çoğaltılabilen Bazı Klon Anaçlar  
Elma da  M 26, MM106, MM 111 

Ayva ve armuta anaç olarak kullanılan 
Quince A, OHxF 333, BA 29 

Erik, kayısı ve şeftaliye anaç olarak 
kullanılabilen Pixy, Myrobalan 29 C, 

Marianna GF 8-1, Myrobalan B, GF 677 

Kiraz klon anaçlarından GM 61/1 çelikle 
çoğaltılabilmektedir. 
 



 

DALDIRMA YÖNTEMİ İLE KLON ANAÇ ÜRETİLMESİ 
Bir dalın ana bitkiden ayrılmadan köklendirilmesine daldırma denir.  
Siyah ahududularında, fındık, asma (filokserasız alanlarda), incir ve ayva ile 
çelikle çoğaltılması zor olan vejetatif elma anaçlarının çoğaltılmasında kullanılır 

 

Daldırmanın yararları 
 Daldırılan sürgün veya dal, kök ve sürgün oluşturup kendine yeterli hale 

gelinceye kadar ana bitkiden ayrılmamaktadır. Bu nedenle yeni bitkiye ana 
bitkiden su ve besin maddelerinin akışı devam etmektedir. 

 Daldırma yöntemleri basit olup, kolayca uygulanabilmektedir 

 Basit ve ekonomiktir. 

 Anaç ve aşı sorunları söz konusu değildir. 
Daldırmanın sakıncaları 

 Maliyeti yüksek bir çoğaltma yöntemidir. 
 Daldırılmış bitki belirli bir özen istemektedir. 
 Çoğaltma katsayısı daha düşüktür. 

 

 
 

Uç daldırma Adi daldırma 

 
 

Yılankavi daldırma Hava daldırması 
 



 

 
 

Tepe Daldırması Hendek Daldırması 
 

 

 
 

Tepe Daldırması 
Özellikle elma, ayva ve bazı erik anaçlarının çoğaltılmasında sık kullanılır. 
Öncelikle damızlık anaç parsellerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle, 
fidan üretme merkezlerinde sıralar üzeri 25-70 cm, sıra araları 1.0-2.5 m olacak 

şekilde damızlık üretme parselleri kurulur. Köklenme sonucu oluşacak yeni 
bitkilerin sökülmelerinin ve bakım işlerinin kolay ve çabuk olması bakımından 
damızlık parsellerinin kumlu-tınlı topraklardan seçilmesi istenir 

 



 

 
 

Değiştirilmiş Hendek Daldırması (Stool Bed) 
Klon anaçların çoğaltılmasında kullanılan bu daldırma metodu ile M 27, M 9, M 26, 
MM 106, M109, M 111 gibi elma klon anaçları, Colt, F-12-1ve Mahlep SL- 64 gibi 

kiraz ve vişne klon anaçları, Quince A ve Quince C gibi ayva klon anaçları çok 
başarılı bir şekilde çoğaltılabilmektedir. Hendek, tepe ve düz daldırmanın 
kombinasyonu şeklinde oluşturulmuş olan bu daldırma metodu, birim alandan elde 
edilen anaç sayısı bakımından, diğer daldırma metodları içersinde en 
mükemmelidir. 
 

 



 

Anaçların Aşı Parsellerine Şaşırtılmaları 
Hendeklerde saklanan çöğürler, ilkbaharda (yerine göre Şubat-Nisan aylarında) 

aşı parsellerine şaşırtılır. Dikkat edilecek nokta, aynı çeşitten ve aynı kalitedeki 
(birinci boy-ikinci boy-zayıf) çöğürlerin biraraya getirilmesidir. Aksi halde 
çöğürlerin hepsi aynı zamanlarda aşı kalınlığına ulaşamazlar. Şaşırtılacak çöğürler 
hendekten çıkarıldıktan sonra dikilinceye kadar, kurutucu rüzgar ve güneşten 
korunarak köklerin kurumalarına izin verilmemelidir. Çöğürler aşı parsellerine 
düzgün sıralar halinde dikilmelidir. Çöğürler dikilirken, sıra araları 70cm, sıra 
üzerleri 35 cm aralık bırakılması uygun olur. Çöğürlere dikimden sonra hemen can 
suyu verilir.  

a) Tohum ve çelik tavalarından aşı parsellerine şaşırtma 

Dış ortamda aşı yapmaya uygun aralık ve mesafede dikilerek köklendirilen 
çelikler, aynı yerde aşılanarak fidan elde edilebilir. Bu tip çelikler aynı yerde 
aşılanarak fidan elde edilir. Bu tip çelikler arazi ortamına dikildikleri için yabancı 
ot mücadelesi, gübreleme ve diğer kültürel işlemler yerine getirilmelidir. Sera 

ortamında ya da daldırma yastıklarda köklendirilen çelikler aşı parsellerine 
şaşırtılarak aşılanmalıdır. Aşı parseline köklü klon anaçları sıra üzeri 25-30 cm, 

sıra arası ise yaklaşı 100 cm aralıklarla dikilir. Aşı için fidanlık parseline dikilen 

klon anaçlarının toprak seviyesinden 15-20 cm’lik kısmında bulunan yan sürgünleri 
kesilir. Aşılamadan bir hafta kadar önce anaç parselinde sulama yapılmalıdır. 
 

b) Kök sürgünleri ve daldırmalarla elde edilen anaçların aşı parsellerine 
şaşırtılması 
Tepe daldırması gibi daldırma yöntemleri ile elde edilen köklü bitkiler, ana 
bitkiden ayrıldıktan sonra tıpkı çeliklerin hendeklenmesinde olduğu gibi, bir 
hendek içerisinde nemli kuma gömülür. Kış aylarında uygun zamanlarda hendekler 
açılarak köklü bitkiler çaplarına göre birinci boy, ikinci boy ve zayıf çöğürler 
olmak üzere boylara ayrılır. Bitkilerin boyları yaklaşık 40 cm üzerinden kesilir, 
bütün yan dallar kısaltılır. Dikimden sonra bol miktarda saçak kök yapmaları için 
kökler 5 cm uzunluğa kadar kısaltılır.  Daha sonra bitkiler 50-100’lük demetler 
halinde bağlanarak tekrar dikim zamanına kadar saklanmak üzere hendeklenirler.  
Bu şekilde kışı geçiren köklü bitkiler, ilkbaharda tıpkı tohum tavalarından alınan 
bir yaşlı çöğürler gibi aşı parsellerine şaşırtılır ve aşıya hazırlanır. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEYVE  FİDANI  YETİŞTİRİLMESİ 
 

 

 
 

AŞI PARSELLERİNDE FİDANLARIN BAKIMI 

Aşı zamanı gelinceye kadar anaçlar kuvvetli ve sağlam olarak büyümek zorundadır. 
Dikimin ardından verilen cansuyundan sonra, ihtiyaca göre sulamalara devam 
edilir. Her sudan sonra bitkilerin araları çapalanır ve otları alınır. Hastalık ve 
zararlılarla mücadele edilir. 
Aşılamadan önce anaçların boğaz kısımlarından çıkmış olan alt dallar kesilir 
sulamalar yapılır. Aşı uygulaması gerçekleştirilir. Şı bağları kesilir, Fidanlarda aşı 
sonrası uygulmaar ve bakım işlemleri yapılır.  
 

AŞI UYGULAMALARI 
 

Göz Aşıları – Teorik ve Uygulamalı olarak anlatılmaktadır. 
 

T göz aşısı, ters T göz aşısı, I göz aşısı, yama göz aşısı, yonga göz aşısı, levha göz 
aşısı, bilezik göz aşısı, flüt göz aşısı, boru (halka) göz aşısı vd. 
   

Kalem Aşıları - Teorik ve Uygulamalı olarak anlatılmaktadır. 



 

 

Yarma aşı, dilcikli aşı, dilciksiz aşı, kabuk (çoban) aşısı, kakma aşı, yanaştırma 
aşıları vd. 
 

Fidanların Aşılanması 
Kış sonları veya ilkbaharda aşı gözünün üst kısmında 10-12 cm kadar bir gövde 
kısmı bırakılarak anaçların tepesi vurulur. 
İlkbaharda tepesi vurulan anaçlar üzerindeki gözlerden yeni sürgünler meydana 
gelir. Bunlar içerisinden sadece anacın tepesine yakın olan bir tanesi bırakılır, 
diğerleri kopartılır. 
Bu arada aşı gözü de uyanmaya ve sürmeye başlar. Sürgünün doğru büyümesini ve 
kırılmamasını sağlamak için sürgün 3-4 yapraklı olur olmaz, rafya ile gözün üst 
kısmında bırakılmış olan 10-12 cm’lik gövde kısmına bağlanır. 
 

Aşı Zamanları – Aşı Kalemlerinin Alınış Zamanları 
 

 
 

AŞI SONRASI 

Aşılama döneminden sonra kışa kadar sulama, gübreleme, mücadele gibi bakım 
işleri yapılır.  



 

Kış sonunda veya erken ilkbaharda aşının hemen üzerinde ters istikamette meyilli 
olarak çöğür kısmı kesilir. Fidanlıklarda sürgün faaliyeti başlaması ile beraber aşı 
gözleri patlamaya ve sürmeye başlar ayrıca çöğürlerin üzerinden de filizler çıkar.  
Bu çöğürlerdeki filizler mutlaka zamanında koparılarak aşı filizlerinin çabuk 
büyümesine yardımcı olunmalıdır.  
 

 

TÜPLÜ – KAPLI MEYVE FİDANI ÜRETİMİ 

 

Çıplak Köklü Fidanlar: Yeteri miktarda kökleri ile sökülmüş, fakat kökleri toprak 
içinde olmayan, yani kökleri toprakla örtülü bulunmayan fidanlardır.  
Topraklı Fidanlar: Bunlar kökleri toprağıyla çıkarılarak saza, çuvala, naylona vb. 
materyale sarılarak satışa arz edilen fidanlardır.  
Kaplı Fidanlar: Saksı, katranlı mukavva, polietilen levha veya torba ve kutu gibi 
kap içinde yetiştirilmiş fidandır.  
Tüplü Fidanlar: Tüplü fidan gerek şaşırtma, gerekse ekim yolu ile muhtelif cins 
ve kaplar içinde yetiştirilen ve kabı ile ağaçlandırma sahasına taşınarak toprağı ile 
dikilen fidan demektir. 
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ÇEŞİT BİLİMİ 
 

SİSTEMATİK SINIFLANDIRMA 

Çift isimlendirme metodu : Her tür için cins adı ve tanım adından oluşan çift isim verilir. 
İlk yazılan ve büyük harfle başlayan canlının “cins adı” ikinci yazılan ve küçük harfle 
başlayan canlının “tanım adı” dır. 
 

 
Pistacia  vera (Antepfıstığı) 
Lycopersicon  esculentum (Domates) 

Fragaria  vesca (Çilek) 
Citrus  limoni (Limon) 

Citrus   sinensis (Portakal) 

Malus  communis (Elma) 

Pirus  communis (Armut) 

Prunus  avium (Kiraz) 

Prunus  domestica (Erik) 

Prunus  cerasus (Vişne) 

Prunus  armeniaca (Kayısı) 
Prunus  persica (Şeftali) 
Pinus   pinea 

Pinus  nigra 

SINIFLANDIRMA BİRİMLERİ 

Sınıflandırmanın en küçük birimi “Tür” dür. 
 

Bitkilerin sınıflandırılmasında kullanılan 
en yaygın sistem, sistematik bilimcisi 
Linne tarafından geliştirilmiş olan 
botanik sınıflandırmadır.  
Türler daha çok çiçek yapıları (çiçek tipi, 
çiçek organlarının yapısı, rengi, şekli) 
dikkate alınarak sınıflandırılmaktadır. 

•  Böylece bitkiler alemi  
• sınıfa ve alt sınıflara 

• sınıflar takımlara,  
• takımlar familyalara,  

• familyalar cinslere,  

• cinsler de türlere ve alt türlere 
ayrılmaktadır.  

 

 

Alem, Sınıf, Alt sınıf, Takım, Familya, Cins, Tür, Alt tür, Çeşit 

Botanik sınıflandırmada tür isimleri Latince olarak verilmektedir. Bu sınıflandırma şekli 
uluslararası bir sınıflandırma şeklidir. Bu nedenle botanik olarak sınıflandırılmış bir tür 
dünyanın neresine gidilirse gidilsin, aynı isimle bilinir. 
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ÇEŞİT  BİLİM  (POMOLOJİ) 
Meyve çeşitlerinin belirli özelliklerini dikkate alarak birbirinden ayırt etmeye çalışır.  
Meyve çeşitlerini belirlemek ve birbirinden ayırmak için üzerinde en çok durulan kriter, 
meyve özellikleridir. 
Çeşitlerin niteliklerinin belirlenmesinde dikkate alınan meyve özellikleri 

1.  İrilik 

2.  Şekil 
3.  Kabuk 

4.  Sap 

5.  Meyve eti 

6.  Çekirdek özellikleri bakımından ölçme, renk ıskalaları kullanılması, fiziksel ve 
kimyasal analizler yapılması, tat testleri gibi metotlar kullanılmaktadır. 

 

Meyve yetiştiriciliği ve ticaretini ilgilendiren bilgilerin de verilmesi zorunludur. 
1. Meyvelerin ticari değerleri bakımından: Meyvelerin ambalaja, taşımaya karşı 

dayanımları, depolamaya uygunluk durumları, türlü şekillerde değerlendirmeye 
(sofralık, kurutmalık, şıralık, konservelik, derin dondurmalık) uygunlukları 

2. Verimlilik bakımından: Kurağa, dona, hastalık ve zararlılara dayanma durumları, 
verimleri 

3. Yetiştiricilik ve bakım açısından: Ağaçların büyüme şekilleri (çalı, bodur, yüksek 
boylu, dik, yayvan veya sarkık dallı), sürgün kuvveti 

4. Çeşitlerin kesin ayrımları açısından: Çiçeğin morfolojik yapısı 
5. Verimlilik açısından : Döllenme biyolojisi 

 

MEYVE TÜRLERİNİN POMOLOJİK GRUPLARI 
1. Meyve özelliklerine göre pomolojik gruplar 

2. Meyve türlerinin ağaç şekillerine göre grupları 
 

Meyve türleri meyvelerin özellikleri (meyve ve çekirdek yapısı) yönünden gruplara 
ayrılmaktadır. 
a)Yumuşak çekirdekli meyveler (elma, armut, ayva, alıç, muşmula, yeni dünya, üvez, 
kuşburnu)  
b) Sert çekirdekli meyveler (kiraz, vişne, kayısı, şeftali, erik, kızılcık, iğde, badem, 
zeytin)  

c) Sert kabuklu meyveler (ceviz, kestane, fındık, Antep fıstığı)  
d) Üzümsü meyveler (üzüm, çilek, ahududu, böğürtlen, dut, incir, Trabzon hurması)  
e)Turunçgiller (limon,  portakal, altıntop,  mandarin, turunç) 
 

a)Yumuşak çekirdekli meyve türleri ve çeşitlerin tanıtılması 
Meyveler yalancı meyvedir. Meyve, yumurtalığı oluşturan karpellerden değil, 
hypanthium’un (çiçek tablası+erkek ve dişi organların dip kısımları) büyüyüp etlenmesiyle 
meydana gelir.  

Asıl gerçek meyveyi oluşturacak karpeller ise meyvenin içindeki kıkırdağımsı çekirdek 
evini oluştururlar. 
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b) Sert çekirdekli meyve türleri ve çeşitlerin tanıtılması 
 

 
 

b) Sert kabuklu meyve türleri ve çeşitlerin tanıtılması 
 

 
 

d) Üzümsü meyveler meyve türleri ve çeşitlerin tanıtılması 
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Gerçek meyve (gerçek üzüm):Meyve eti sulu ve yumuşaktır. Meyve içinde tohum 
(çekirdek) vardır. (Üzüm, Frenk üzümü) 
Toplu meyve (toplu üzüm): Bir çiçeğe ait çok sayıdaki ovaryumlardan oluşan meyvedir. 
Ufak bir çok üzümün bir meyve ekseni üzerinde toplanmasıyla meydana gelir. (Ahududu, 
böğürtlen) 
Yalancı meyve (yalancı üzüm): Çiçek sapı, çiçek tablası ve çiçek örtüsü gibi çiçeğin 
diğer organları da yumurtalıkta birleşerek meyveyi oluşturmaktadırlar. Çiçek tabanı 
etlenerek meyveyi oluşturur ve meyve üzerinde gerçek meyveler bulunur. (Çilek) 
 

e)Turunçgiller meyve türleri ve çeşitlerin tanıtılması 
 

 

MEYVE TÜRLERİNİN AĞAÇ ŞEKİLLERİNE GÖRE POMOLOJİK 
GRUPLANDIRILMASI 

a) Ağaçlar 
Kuvvetli  gövdeleri vardır. Dallar gövdeden çıkarak ağacın tacını oluşturur. 
Ağaçlar büyüme kuvvetlerine ve yüksekliklerine göre; 

- Bodur (60 cm) 

- Yarı bodur (Orta boylu) (1-1.5 m) 

- Yüksek boylu (1.80 m ve daha yukarısı) ağaçlar olarak gruplandırılır. 
b) Çalılar 
Kök boğazı veya gövdenin toprağa çok yakın yerinden birbirine denk kuvvette bir çok dal 
fışkırır. Böylece ağaç çalı şeklini alır. (Ocak şeklinde) (Frenk üzümü, Bektaşi üzümü, 
Fındık gibi) 
c) Yarı çalılar 
Kök boğazından fışkıran dallar, çalılardaki kadar uzun ömürlü değildir. Meyve verdikten 
sonra ikinci yılda boğaz noktasına kadar kurur.  (Ahududu, böğürtlen) 
d) Kökenler 
Daimi organlar toprak yüzeyinden pek az yükselir. (Çilek) 
 

Pazar Şartlarına Göre Meyve Çeşit Grupları: 
Standart çeşitler 

Yerli çeşitler 

Amatör çeşitler 

 

Olgunlaştıkları Döneme Göre Meyve Çeşit Grupları: 
Erkenci  çeşitler (çok erkenci, erkenci) 
Geççi çeşitler (orta geççi, çok geççi) 
Mevsimlik çeşitler (erkenci ve geççi çeşitler arasındaki uzun bir süre boyunca 
olgunlaşanlar) 
 

Değerlendirme Şekillerine Göre Meyve Çeşit Grupları: 
Sofralık çeşitler : İrilik, renk, koku, tat bakımından en yüksek kalitede çeşitler. 



5 

 

Kurutmalık çeşitler : Az sulu, fazla şekerli ve posalı, bu nedenle kuru randımanı yüksek 
olan çeşitler 

Şıralık çeşitler : Çok sulu, asit/şeker oranı uygun (çok tatlı olmayıp, bir miktar ekşiliği 
olan çeşitler) 
Konservelik çeşitler : Orta irilikte, düzgün şekilli, meyve eti güzel renkli ve aromalı, 
pişirilince eti dağılmayan, rengi değişmeyen, şurubu bulandırmayan çeşitler. 
 

 

MEYVE TÜRLERİNDE GÖZLER VE DAL YAPILARI 
Meyve ağaçlarında gözlerin bulunuş şekillerine göre dal yapıları farklılık göstermektedir.  
 

Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Dal Yapıları 
Obur dallar: Ağacın yaşlı kısımlarından çıkan, kuvvetli büyüyen, boğum araları uzun, 
gevşek dokulu çiçek gözü yapmayan dallardır. Budama sırasında çıkarılmalıdır. 
Odun dalları: Ağacın iskeletini kuran dallardır. Boğum araları uzun olmakla birlikte obur 
dallardaki kadar uzun değildir. Üzerlerinde odun gözleri vardır. 
İyi Meyve Dalları: Bu dallarda dal boyunca değişik aralıklarla üçer göz vardır. Bu 
gözlerden ortadaki ince ve sivri olanı odun gözüdür. Diğer iki göz ise çiçek gözüdür. Bu 
gözler uyandığı zaman her bir göz grubunda hem çiçek hem de sürgün oluşur. Vegetatif 
ve generatif faaliyet bu dallarda dengeli olduğu için iyi meyve dalı denir. 
Kötü Meyve Dalları: Bu dallarda dal boyunca ve değişik aralıklarla birer çiçek gözü 
vardır. Yalnız tepedeki göz odun gözüdür. Beslenme şartlarının kötü olması nedeniyle bu 
dallar az meyve verir, meyvenin kalitesi de iyi olmaz. 

Karışık Meyve Dalları: İyi meyve dalları ile kötü meyve dalları arasındadır. Böyle 
dallarda üçlü gözler tek tek odun ve meyve gözleri şeklinde yer almaktadır. 
Buket Dallar: Odun ve meyve gözlerinin birarada bulunduğu dallardır. Bazı türlerde 
mayıs buketi olarak da bilinir. Kiraz-vişnede yaygın görülür. Şeftalide bu tip dallara çok 
rastlanmaz. Daha çok tacın uygun olmayan yerlerinde oluşur. 
 

Kiraz – Vişne 
Odun Gözleri: Meyve gözlerine göre daha ince 
ve küçüktür. Sürgün ucunda veya dalcığın uca 
yakın kısmında meydana gelir. 
Meyve Gözleri: Odun gözlerine göre daha iri 
ve dolguncadır. Dalcıklarda yan gözler halinde 
bulunur. Buket dallarında ise ortada bir sürgün 
gözü bunun etrafında meyve gözleri sıralanır. 
 

 

 
Vişne ağacında mayıs buketi (1 ve 2)  
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Şeftali  
Odun Gözleri: Meyve gözlerine göre daha ince 
ve küçüktür. Üzerleri bol tüylüdür. 
Açıldıklarında bunlardan sürgün veya yapraklar 
meydana gelir. 

Meyve Gözleri: İri, uzunca, yuvarlak, dolgun 

gözlerdir. Üzerleri sık tüylüdür. Genellikle her 
gözde bir çiçek bulunur. Yaprak yeri bulunmaz. 
Meyve gözleri tek tek veya bir kaçı bir arada 
bulunur. Meyve gözleri odun gözlerine göre 
daha erken sürer. 

 
 

Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Meyve Dalları: 
 

Elma 

Topuz: Boğum araları birbirine çok yakın olan meyve dalıdır. Boyları 1-2 mm. den 8 cm.e 

kadar değişebilir. Genellikle odun gözleriyle son bulur. İlk oluştukları yıl içerisinde 
topuzların üzerinde rozet şeklinde 2-5 adet küçük yaprak vardır. Çeşit özelliğine ve 
bakım beslemeye bağlı olarak 1-10 yılda meyve gözüne döner. 
Lamburt: Topuzların uçlarındaki odun gözünün meyve gözüne dönüşmesiyle oluşur. 2-3 ya 

da daha yaşlı dallar üzerinde bulunur. 
Kese: Yedek besin maddelerinin depo edildikleri dallardır. Topuzların uç kısımlarında 
oluşur. Üzerinde topuz, lamburt ve kargılar bulunabilir. Meyveler, keseler büyükse büyük, 
küçükse küçük olur. 
Kargı: 5-20 cm. uzunluğundaki meyve dallarıdır. Üzerinde meyve gözü bulunanlar taçlı 
kargıdır. Kargıların ucunda bazen odun gözlerine bazen de bazı armutlarda dikenlere 
rastlanabilir. Bunların meyve gözüne dönüşmesi 1-10 yılda olur. Kargıların üzerindeki odun 
gözleri de zamanla topuz ve lamburtlara dönüşebilir. 
Dalcık: Kargı ile odun dalı arasında bir meyve dalıdır, meyve gözü ile sonuçlanır. 
Budamada zorunluluk olmadıkça dokunulmamalıdır. Meyve ağaçlarının ilk yıllarında taç 
yapısını oluşturmak için dalcıkların ucundaki meyve gözleri alınmalıdır. 
 



7 

 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_wrIgK5CDNIk/S6u1F8fnqNI/AAAAAAAABlQ/hhlpqtBshtk/s1600/Resim3_3.png


8 

 

KAYNAKLAR / KAYNAK KİTAPLAR 
 

Ağaoğlu Y.S., Çelik H., Çelik M., Fidan Y., Gülşen Y., Günay A., Halloran N., Köksal A.İ., 
Yanmaz R. 2012. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniversitesi Yayınları No:253. Yayın No: 
1579, Ders Kitabı: 531. Ankara Üniversitesi Basımevi. 369 s.  

Bozcuk S., 2006. Genel Botanik. Hatipoğlu Yayınları:82, Yükseköğretim Dizisi:22, Yayıncı 
Sertifika No:13777, ISBN 975-7527-61-0. Ankara. 190 s. 

Deveci M., 2007. Botanik Ders Notları. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat 
Fakültesi. Yayın No:281, Ders Notu No: 86. 141 s.  

Hartman H.T., Kester D.E. (Çevirenler: Kaşka N., Yılmaz M.). 1974. Ankara Üniversitesi 
Basımevi. Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Yayınları:79, Ders Kitapları:2. Ankara Üniversitesi Basımevi.  

Kobel F. (Çeviren Özbek S.). 1944. Meyvacılığın Fizyolojik ve Biyolojik Esasları. Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Basımevi. Neşriyat Müdürlüğü Genel Sayı:607. 251 s. 

Özbek S. 1977. Genel Meyvecilik. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:111 
Ders Kitabı:6. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara. 386 s. 

Tromp J., Webster A.D., Wertheim S.J. 2005. Fundamentals of Temperate Zone Tree 

Fruit Production. Backhuys Publishers, Leiden. ISBN 90-5782-152-4. 400 p.  

Westwood M.N. 1978. Temperate-Zone Pomology. W.H. Freeman and Company. New 

York. 428 p. 



1 

 

MEYVE AĞAÇLARINDA ÇİÇEK TOMURCUĞU OLUŞUMU 

 

Meyve ağaçlarından ürün alabilmenin ilk şartı bunlarda çiçek tomurcuklarının oluşmasıdır.  
Bu duruma göre, meyve yetiştiricilerinin, her şeyden önce, ağaçlarda yeteri kadar çiçek 
tomurcuklarının oluşumu için gerekli olan önlemleri almaları zorunludur.  
 

Bu önlemlerin neler olduğu ve hangi dönemde uygulanması gerektiği, meyve ağaçlarında 
çiçek tomurcuklarının ne zaman meydana geldiklerinin ve ne şekilde etki edilebileceğinin 
bilinmesine bağlıdır. 
 

Çiçek tomurcuklarının oluşumu ile ürün her zaman için garanti edilmiş sayılamaz, yani 
çiçeklerin normal olarak oluşmuş olmalarına karşılık ağaçlardan meyve alınmayabilir. 
Burada bir çok fizyolojik, ekolojik ve biyolojik sorunlar etkilidir.Bütün bunlara karşılık, 
meyve oluşumunun ilk şartı, çiçek tomurcuklarının oluşmasıdır.  
 

ÇİÇEK TOMURCUĞU OLUŞUMU ÜZERİNDE BUGÜNE KADAR YAPILAN 
ÇALIŞMALAR 

İlkbaharda, çiçeklerin açılmasından üç dört hafta sonra, meyve ağaçlarının dal ve 
dalcıkları üzerinde yeniden bir takım tomurcuklar meydana gelmektedir.  
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Ertesi yıl çiçek açacak ve sürgün yapacak olan tomurcukların bir yıl önceki ilkbahar 
gelişme periyodunun sonlarında ve bütün yaz boyunca oluştukları gerçeği çok eski 
zamanlarda izlenmiş ve tespit edilmiştir. Bu ilk izlenimlerin ne zaman yapıldığı 
bilinmemekle beraber bu konuda literatürlere geçen ilk tarih 1656 yılıdır. Bu tarihte, 
Biel gelecek verim yılında hangi dalın meyve vereceğinin tomurcukların dış görünüşlerine 
bakılarak tespit edilebileceğini söylemiştir. Buna göre, daha o zamanda, tomurcukların 
çiçeklerin açıldığı mevsimden önce meydana geldikleri bilindiği gibi, aynı zamanda, sürgün 
ve meyve gözlerinin de ayrı ayrı oldukları ve bu durumun hatta tomurcukların dış 
görünüşlerinden ayırt edilebileceği de anlaşılmış bulunuyordu. Bu tarihten sonra 

yayınlanan araştırmalarda da çiçek tomurcuklarının bir yıl önce oluştukları 
belirtilmektedir. Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuklarının oluşum zamanı üzerinde 
oldukça sistematik bir şekilde ilk çalışma Almanya'da Askenase tarafından yapılmış ve 

1877 de yayınlanmıştır. Ülkemizde ise 1938-1940 yıllarında Ülkümen elma, armut, 

kayısılarda; 1940-1943 yılları arasında Özbek elma, armutlarda; 1956-1958 yıllarında da 
Kaşka elma, armut ve kaysılarda bu çalışmaları sürdürmüşlerdir. 
 

MEYVE TÜRLERİNDE ÇİÇEK TOMURCUĞU ŞEKİLLERİ VE MEYDANA GELDİKLERİ 
YERLER 

 

Meyve ağaçlarında oluşan çiçek tomurcukları, yapılarına göre ikiye ayrılır. 
 

Saf Tomurcuklar, Karıık Tomuruklar 

 

Bazı tomurcuklarda sadece çiçekler bulunur. Bu tomurcuklara ‘basit tomurcuk’ denir. 

Kayısı, şeftali ve bademde bir tomurcuktan sadece bir çiçek çıkar; erik, kiraz ve vişnede 
ise birden fazla (2-4 adet) çiçek çıkar. Bazı çiçek tomurcuklarında çiçekli sürgünler 
oluşmaktadır. Bu tomurcuklara da ‘karışık tomurcuk’ denilmektedir. Çiçek ve yaprakların 

bir arada olduğu bu tomurcuklarda, ayvada olduğu gibi bir tek çiçek, ya da elma, armut ve 
kivide olduğu gibi 5-8 çiçek bulunmaktadır.  
Çiçek tomurcuklarının yapıları ve oluştukları yerler, türlere ve çeşitlere göre 
değişmektedir. Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde görülen karışık tomurcuk şeklinde 
gerek ilk gelişme safhalarında ve gerek sonradan çiçeklerin açılmaları sırasında farklar 
vardır. Bu durumun önceden bilinmesi çiçek tomurcukları içerisinde, çiçek yerlerinin 
oluşum seyrini takip etmek bakımından kolaylık sağlayacağı gibi ilkbaharda çiçeklerin 
açılması sırasında gerek meyve seyreltmeleri ve gerek meyve tutumları üzerinde önceden 
yapılacak tahminleri ve planlamaları da kolaylaştırır.  
Elmalarda bir çiçek tomurcuğu içerisinde çeşidine göre 2-13 çiçek yeri meydana 

gelmekte ve bunlar gelişmelerine devam ederek ilkbaharda tomurcuğun patlamasıyla 
birlikte dışarıya çıkmaktadırlar. Çiçek tomurcukları içerisinde ilk olarak beliren çiçek 
yeri orta çiçeğe ait bulunmaktadır. En erken oluşmaya başlayan bu çiçek genel olarak 

gelişmesini de öteki çiçeklerden daha önce tamamlar ve ilkbaharda da en erken olarak bu 
çiçek açar. Oluşma ve açılma bakımından orta çiçeği yan çiçekler takip eder ve en son 
olarak da dorukaltı (subterminal) dediğimiz çiçek yeri belirir. Yapılan incelemeler 
dorukaltı çiçeğinin en küçük ve çiçeklenmede de en geç olduğunu göstermiştir. Elmalarda 
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yan çiçeklerin belirmesi ve ilkbaharda açılmaları birbirine çok yakın bir zamanda 
olmaktadır. 
Yine çiçek tomurcukları karışık bulunan armutlarda durum elmalara göre oldukça 
farklıdır. Burada başlıca iki şekil ayrılabilir. Tıpkı elmalarda olduğu gibi huzmedeki tepe 
çiçek teşekkülü ve gelişmesi bakımından öteki çiçeklerden ileridir ve çiçeklenme de 
bunlarda  daha   önce  olmaktadır. Tomurcuk içerisinde ilk olarak tepe çiçek yeri 
belirmekle beraber, sonradan yan çiçeklerden birisi veya birkaçı gelişmelerini 
hızlandırarak tepe çiçeği geçmektedir. Bu gibi armutlarda çiçeklenme sırasında da yan 
çiçeklerden bir kısmı tepe çiçekten daha önce açılır. 
Çiçek tomurcukları içerisinde çiçek yerlerinin oluşmaya başlamaları ve gelişmeleri 
tesadüfe bağlı olmayıp bir kurala göre olmaktadır. Bu durum, tür ve dolayısıyla çeşit 
özelliği olarak dikkate alınabilir. 
Meyve ağaçlarımızda çiçek tomurcuklarının oluştukları yerler bakımından da farklar 
vardır.  
Genel olarak, yumuşak çekirdekli meyve türlerimizde (elma, armut) çiçek tomurcukları 
topuz, kargı ve dalcık denilen özel dalcıklar üzerinde ve tepe tomurcuğu olarak oluşur. 
Bunlarda, bazı çeşitlerde, yaprak koltuklarında da çiçek tomurcuğu oluşumuna rastlanır. 
Buna karşılık kaysı, badem, şeftali vb. gibi sert çekirdekli meyve türlerinde çiçek 
tomurcukları çoğunlukla bir veya iki yaşlı sürgünler üzerinde ve yaprak koltuklarında 
meydana gelir. 

 

MEYVE AĞAÇLARINDA ÇİÇEK TOMURCUKLARININ AYRIM ZAMANLARI 

Ayrım periyodu : Tomurcuklar içerisinde bunların sürgün veya çiçek tomurcuğu şekline 
dönüşmelerini tayin eden bir farklılaşmanın olduğu zamandır.  
Ayrım periyodunun iki kısımda incelenir:  
- Fizyolojik ayrım periyodu, 
- Morfolojik ayrım periyodu 

 

Fizyolojik ayrım periyodu: Bu ayrım periyodu mikroskop altında, tomurcuk büyüme 
konisinin şekline bakarak sürgün ve çiçek tomurcuklarını ayıramadığımız ve fakat böyle 
bir ayrımın gerektirdiği fizyolojik değişmelerin olduğu aşama anlaşılır. Yani, bu 

tomurcukların sürgün veya meyve tomurcuğu şekline dönmelerini sağlayacak bir kısım 
fizyolojik hazırlıkların yapıldığı periyottur. Bu hazırlık sonunda bu periyotta büyüme 
konisini oluşturan hücreler hızla bölünmekte ve tomurcuğun bir çiçek tomurcuğu olarak 

gelişmesini sağlamaktadır. Meyve ağaçlarındaki bu fizyolojik ayrım periyodu bugüne 
kadar herhangi bir metotla kesin olarak tayin edilememiştir. Bununla beraber, fizyolojik 
ayrım periyodunun elma ve armutlarda morfolojik ayrımdan 2-4, kaysılarda da 7-10 hafta 

önce olduğu tahmin edilmektedir. 
Morfolojik ayrım periyodu: Bu periyotta gerek tomurcuk içerisindeki büyüme konisinin 
şekline ve gerek büyüme konisinin anatomik yapısına bakılarak, sürgün tomurcuklarıyla 
çiçek tomurcuğu halinde gelişecek olan tomurcukları ayırmak mümkün olmaktadır.  
 



4 

 

 

Morfolojik ayırım periyodunun 
başlangıcında tomurcuklar içerisindeki 
büyüme konileri gözden geçirilecek olursa 
bir kısmında vegetasyon konisinin daha çok 
geniş ve kabarık diğer bir kısmında ise dar 
ve yayvan oldukları görülür. Geniş ve 
kabarık şekilli olanlar sürgün 
tomurcuklarına, dar ve yayvan olanlar ise 
çiçek tomurcuklarına ait büyüme konilerini 
temsil ederler. Çiçek tomurcuklarının 
büyüme konileri ancak biraz daha ileri 
safhada genişler ve kabarır ve bu kabarma 
sürgün tomurcuklarının büyüme 
konilerinden daha çok olur. 
Çiçek ve sürgün tomurcuklarında anatomik 
yapı bakımından farklara gelince, burada 
üzerinde en çok durulan kısım tunika 
tabakası olmuştur. Tunika tabakası büyüme 
konisinin üzerini kılıf gibi örten bir veya 

bir seri tabakadır ve daha çok köşeli 
hücrelerden oluşur.  
 

Brooks bademler üzerinde yaptığı araştırmalarda sürgün tomurcuklarıyla çiçek 
tomurcuklan arasında tabaka sayısı bakımından farklar belirlemiştir. Bu araştırıcıya göre 
incelenen Nonpareil badem çeşidinin sürgün tomurcuklarının büyüme konisi üzerinde dört 
sıra tunika tabakası oluştuğu halde, çiçek tomurcuklarında ancak iki sıra olarak meydana 
gelmiş ve çiçek tomurcuğunun ileri gelişme safhalarında bu tabakalardan birisi de 
kaybolarak yalnız bir tek tunika tabakası kalmıştır. Bu durumda, morfolojik ayrım 
periyodunun daha ilk safhalarında gerek büyüme konisinin şekline ve gerek tunika 
tabakalarının durumuna bakarak tomurcukların sürgün veya çiçek tomurcuğu olup 
olmayacağını büyük bir yakınlıkla tahmin ve tespit etmek mümkün olabilecektir.  
 

 

 

TOMURCUKLAR İÇERİSİNDE ÇİÇEKLERİN VE ÇİÇEK ORGANLARININ OLUŞUM 
SAFHALARI 

 

Çiçek tomurcuklarında da ayrım safhasından sonra organlar oluşmaya başlar. Gerek 
organların ve gerek karışık tomurcuklarda değişik çiçek yerlerinin oluşumları ayrı ayrı 
safhalarda gerçekleşir. Yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinde çiçek 
tomurcuklarının morfolojik ayrım periyodundan çiçeklerin açılmasına kadar geçen süre 
içerisindeki gelişmelerini çiçek yerleri ve organ taslaklarının gelişmeleri dikkate alarak 
XV safhada incelemek uygundur (Ülkümen, Özbek, Kaşka çalışmalarından derleme – 
Kayısı, saf tomurcuk) 
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Kayısılarda çiçek tomurcuklarının farklılaşma seyri 

Safha  

0 Büyüme konisi çiçek ve sürgün tomurcuklarında birbirinden farksız, küçük ve 
yassı, 

I Büyüme konisi genişleyerek ve kabararak sürgün tomurcuklarının büyüme 
konilerinden farklı bir şekil almış, 

II Büyüme konisi daha çok genişlemiş ve kabarmış, 
III Büyüme konisi üzerinde çanak yaprak taslakları belirmiş, 
IV Çanak  yaprak  taslakları  irileşmiş, 
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V Taç yaprakları taslakları teşekkül etmiş, birinci sıra erkek organ taslakları 
belirmiş, 

VI İkinci sıra erkek organ taslakları belirmiş , 
VII 

 

Çanak ve taç yapraklan taslakları irileşmiş, üçüncü sıra erkek organ taslakları 
belirmiş, 

VIII Büyüme konisi orta yerinden kabararak dişi organ taslağını meydana getirmiş 

IX Dişi organ taslağının ortasındaki yarık belirmiş, erkek organ, taslakları daha 
fazla irileşmiş, 

X Erkek organ taslaklarının ilk sırasında teka ve lukuli çizgileri görünmeye 
başlamış, ipçikler belirmiş; dişi organ taslağı büyüyüp uzamış, yarığı iyice 
teşekkül etmiş, 

XI Erkek organ taslağında başçıklar, ipçikler uzamış; yumurtalık teşekkül etmiş, 
XII Erkek organlarda tapet hücreleri ve çiçek tozu ana hücreleri görülmekte; 

yumurtalıkta   tohum  taslakları  belirmiş, 
XIII Başçıklarda tetratlar meydana gelmiş; tohum taslağı irileşmiş; 
XIII Başçıklarda tetratlar meydana gelmiş; tohum taslağı irileşmiş; 
XIV İpçikler uzamış, çiçek tozları meydana gelmiş; dişicik borusu uzamış, dişicik 

tepesi genişlemiş, tohum taslağı irileşmiş ve son şeklini almış, 
XV Tomurcuklar patlamış ve çiçekler görünmeye başlamış, 
  

Elmalarda çiçek tomurcuklarının farklılaşma seyri 
Safha  

0 Büyüme konisi küçük, sürgün ve çiçek tomurcuklarında birbirinden farksız, 
I Büyüme konisi genişlemiş, kabarmış, yan taraflarından yaprak yerleri meydana 

gelmekte. 

II Büyüme konisi fazla kabararak yükselmiş, ayrılan yaprak yerlerinin koltuklarında 
yan çiçeklerin yerleri  belirmeye başlamış, 

III Bütün yan çiçeklerin yerleri belirmiş, orta çiçekte çanak yaprakları taslakları 
gayet hafif bir çizgi halinde  görünmekte, 

IV Orta çiçekte çanak taslakları biraz daha irileşmiş ileri yan çiçeklerde çanak 
taslakları   belirmeye  başlamış, 

V Orta çiçekte çanak taslakları iri, yassılaşmış, taç yapraklarının taslakları ufak 
boncuk şeklinde görünmeye başlamış, yan çiçeklerde çanak taslakları kabartı 
halini almış, 

VI Orta çiçekte bütün erkek organ taslakları meydana gelmiş, yan çiçeklerde erkek 
organ taslaklarının birinci sırası teşekkül etmiş, 

VII Orta çiçekte beş karpel taslağı yükselmiş; yan çiçeklerde birinci ve ikinci sıra 
erkek organ taslakları teşekkül etmiş, 

VIII Orta çiçekteki karpel taslaklarının ortaları varılmaya başlamış, başçık taslak-

larında bölmeler hafif belli olmakta; ilk teşekkül eden yan çiçeklerde erkek 
organ taslaklarının teşekkülü tamamlanmış ve karpel taslakları meydana gelmeye 
başlamış, 

IX Orta çiçekteki başçıklarda lukuii ve tekaian birbirinden ayıran oluklar gayet iyi 
belli olmakta, ipçikler yok, karpelier uzun, iri ve ortaları yarık; yarı çiçekler 
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organ taslaklarının teşekkülü bakımından aynı safhada yalnız biraz daha ufak. 
X Başçıklar üzerindeki yarıklar daha derin, ipçikler meydana gelmiş, dişi organ 

taslakları uzamışlar, yarıkları daha derin yani her bir karpel taslağının iki kenarı 
ortada birleşmek üzere birbirine iyice yanaşmış, 

XI Erkek organ taslaklarında başçıklar irileşmiş, tapet ve ana hücreler meydana 
gelmiş, dişi organ taslakları uzayarak, dişicik boruları hasıl olmuş ve uçları 
yassılaşmış, yumurtalık kısmı şişkin, tohum taslağı gayet ufak 

XII İpçikler uzamışlar, başçıkların olukları iyice derinleşmiş, tetratlar ve bir kısım 
çiçek tozları hasıl olmuş, dişi organda dişicik borusu uzayarak incelmiş, dişicik 
tepesi genişlemiş, yumurtalık şişkin, tohum taslakları irileşmiş 

XIII 

XIV 

Tomurcuklar patlamış, orta çiçekte, çanak yapraklan açıldığından taç yaprakları 
görünmekte, erkek organda birinci  sıranın başçıkları dik bir şekil almış, 
çiçek tozları teşekkül etmiş, dişicik tepeleri tamamen teşekkül etmiş, dişicik 
boruları alt tarafta birbirleriyle kaynaşmış; yan çiçeklerin sapları uzamaya 
başlamış, 

XV Tomurcuk üzerindeki pulcuklar tamamen dökülmüş, çiçekler gelişme sırasına 
göre açılmaya başlamışlar. 

 

Sert ve yumuşak çekirdekli meyve türleri için bildirilen bu gelişme safhaları başlıca iki 
periyotta meydana gelmektedir: 

1-Yaz büyüme periyodu: Bu periyotta çiçek tomurcuklan normal olarak ayrım 
safhasından itibaren onuncu safhaya kadar gelişirler. Yani, tomurcuklar kış dinlenme 
periyoduna girdikleri zaman çiçeklerde eşey hücreleri hariç olmak üzere bütün organ 
taslakları teşekkül etmiş bulunur. Herhangi bir sebeple bu safhaya ulaşmamış olan çiçek 
tomurcuklarında noksan kalan gelişme ya kış aylarındaki uygun havalarda veya 
ilkbahardaki büyüme ile tamamlanır. 
2- İlkbahar gelişme periyodu: İlkbahar gelişmesinin başlamasından çiçeklerin 
açılmasına kadar devam eden bu periyotta tomurcuklar içerisinde bir yandan organlar 
tam iriliklerini alırken öte yandan da eşey hücreleri teşekkül ederek bütün safhaları 
tamamlanmış olur ve çiçekler açılırlar. 
Yapılan araştırmalara göre değişik meyve türlerinde çiçek tomurcuklarının ayrım zamanı 
değişik tarihlere rastlamakta ve türler arasında bu bakımdan oldukça büyük farklar 
bulunmaktadır. Aynı bir türün bir yerde yetiştirilen değişik çeşitleri de çiçek tomurcuğu 
oluşumuna ya aynı veya ayrı ayrı zamanlarda başlamaktadır. Zaman bakımından bu fark 
çeşitlerde, türlerde olduğu kadar büyük değildir ve genel olarak 10-12 gün içerisinde 
kalmaktadır. Bu nedenle, özellikle dölleme biyolojisi bakımından bir zorunluluğu da 
karşılamak için, çeşitlerin aynı parsel içerisinde karışık olarak dikilmeleri gerekir. 
 

Sonuç Olarak; 
Meyve ağaçlarında çiçek tomurcukları bir yıl önceki gelişme periyodunda oluşmaya 
başlamakta ve çiçeklerin açılması ertesi yılın ilkbahar gelişme periyodunda olmaktadır.  
Çiçek organları oluşumunun uzun bir zaman sürmesine karşılık tomurcukların sürgün veya 
çiçek tomurcuğu olarak ayrılmaları, belli ve kısa bir süre içerisinde olmaktadır.  
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Ancak, bu ayrım periyodu da türlere, çeşitlere, aynı çeşidin değişik ekolojik bölgelerdeki 
iklim ve toprak şartlarına ve kültürel şartlara göre de değişmektedir.  
 

ÇİÇEK TOMURCUĞU OLUŞUMU ÜZERİNDE TEORİLER 

Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuklarının hangi faktörlerin etkisiyle meydana geldiği 
üzerinde ilk düşünceler Julius Sachs (1865-1892) tarafından ortaya konulmuştur. Bu 
araştırıcı bitkilerde doğası bilinmeyen bazı maddelerin oluşumu sonucunda çiçek 
tomurcuklarının meydana gelebileceklerini kabul etmiş ve buna dayanarak ‘Çiçek 
tomurcuğu oluşturan maddeler’ teorisini kurmuştur.  
Müller-Thurgau ilk olarak organik maddeler üzerinde durarak çiçek tomurcuklarının 
oluşumunda esas rolü oynayan maddelerin karbonhidratlar olduğunu bildirmiş ve 
iddialarını boğma ve bilezik alma denemeleriyle ispata çalışmıştır. 
Alman Bitki Fizyologu Klebs'e göre çiçek tomurcuklarının meydana gelişinde, 
karbonhidrat oluşumu esas olmakla beraber bitki tarafından alınabilecek anorganik 
maddeler ve özellikle bunlardan azot önemli bir rol oynamaktadır. Araştırıcıya göre 
burada her bir besin maddesinin sadece miktarları değil bunların birbirlerine olan 
oranları önemlidir. Böylece eğer bitki tarafından hazırlanan karbonhidrat miktarının 
topraktan alınan besin tuzlarına (özellikle azot) oranı birden büyük olursa ağaçlar çiçek 
tomurcuğu oluşturmakta, aksi durumda ise vegetatif kalmaktadırlar. 
Klebs‘in elde ettiği sonuçlar üzerinde Birleşik Amerika'da da çalışmalar yapılmıştır. 
Domatesler üzerinde azotu belli miktarlarda vererek ve karbon asimilasyonunu da ışığı 
düzenlemek suretiyle istenilen şekilde değiştirerek çalışan Kraus ve Kraybili (1918) 

"Karbonhidrat-Azot orantısı" teorisini ortaya koymuşlardır. Bunlara göre, vegetatif 

gelişme ve çiçek tomurcuğu teşekkülü karbonhidratlarla azot miktarları arasındaki 
orantıya bağlıdır ve bu Karbonhidrat-Azot oranı şeklinde formüle edilebilir. 
Hooker'in (1920) elma ağaçlarından değişik zamanlarda alarak analiz yaptığı dalcıklardan 
elde ettiği sonuçlar yukarda bildirilen teoriyi teyit etmemiş, bunlar çiçek tomurcuğu 
teşkil eden dalcıklarda, daha yaz başlarında fazla miktarda nişastanın depo edildiğini 
görerek ve şekerli maddeler bakımından muhtelif dallarda bir farkın bulunmadığını tespit 
ederek "Nişasta-Azot" orantısını teklif etmişlerdir. 
Bunlardan sonra Heinike (1930) yirmi yıldan daha fazla süren çalışmalarına dayanarak 
çiçek tomurcuklarının oluşumu bakımından kesin rol oynayan kimyasal şartların adi 
deneme metodlarıyla tespit edilmeyeceğini, çünkü burada en önemli olan maddelerin 
ancak milyonda kısım olarak gösterilecek kadar az miktarda olduklarını bildirmiştir. 
Buna karşılık Harley, Magness ve çalışma arkadaşları (1942) periyodisite üzerinde 
yaptıkları geniş denemelere dayanarak çiçek tomurcukları oluşumu için iki sebep ileri 
sürmüşlerdir. Bunlardan birisi enerji kaynağı olan nişasta, diğeri de yapraklarda teşekkül 
eden hormona benzer bir maddedir. Harley ve arkadaşlarının bu sözleriyle Sachs'in 

tabiatı bilinmeyen maddeleri adlandırılmış olmaktadır. Literatürlere göre yapraklarda 

oluşan bu hormonlar ağacın soymuk tabakası içerisinde hareket etmekte ve henüz oluşum 
halindeki tomurcuklara gittikleri taktirde bunlarda gelişmeyi kuvvetlendirerek çiçek 
tomurcuklarının oluşumunu sağlamaktadırlar. Hormonun en fazla oluştuğu zamanın 
ağaçlarda vegetatif gelişmenin duraklamaya başladığı veya durduğu zaman olması 
gerekir. Çünkü, bu devrede gerek tek tek ve gerek topluca yaprak yüzeyi ağaçta en 
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büyük genişliğini almış bulunmaktadır. Kışın yaprağını dökmeyen herdem yeşil meyve 
ağaçlarında ise hormon teşekkülü en fazla olarak yılın belli bir gelişme periyodunda 
olmaktadır. Çiçek tomurcuklarının teşekkülünde bu hormonların rol oynadıkları kabul 
edilince, çiçek tomurcuklarının oluşumunu teşvik etme bakımından hormonların yapımında 
rol oynayan ekolojik ve fizyolojik faktörlerin önemli olacağını da kabul etmek gerekir. 
 

SONUÇ OLARAK; 
• Sachs‘ın tabiatı bilinmeyen maddeler diye adlandırdığı ve çiçek tomurcuklarının 

oluşumunda etkili olduğunu düşündüğü maddeler kısmen hormonlar olarak kabul 
edilebilir. 

• Klebs‘in "Karbonhidrat-Madensel maddeler", Kraus ve Kraybilfin "Karbonhidrat-

Azot" ve Hooker'm "Nişasta-Azot" teorileri indirekt de olsa çiçek 
tomurcuklarının oluşumları bakımından söz konusudur.  

• Burada hormonların oluşumu bakımından karbonhidratlar ve dolayısıyla nişasta 
önemli olduğu gibi sürgün ve yaprak oluşumu bakımından da madensel maddeler ve 
dolayısıyla azot önemlidir.  

• Buna göre bu yapı ve besin maddelerinin de çiçek tomurcuklarının oluşumu 
bakımından rollerini küçümsememek gerekir.  

• Bunlardan başka, çiçek tomurcuklarının oluşumu bakımından üzerinde en fazla 
durulan ışık ve sıcaklığın rolü madensel maddelerin alınmaları ve yapılmaları 
üzerine direkt veya indirekt olarak yaptıkları etkilerle açıklanabilir. 

• Bütün bu verilen bilgilerden şu sonuca varılabilir: Çiçek tomurcuklarının 
oluşumunda tek bir madde veya faktör yalnız basma rol oynamamakta, aksine 
olarak çeşitli maddeler grubu direkt veya indirekt olarak etki göstermektedirler. 

 

ÇİÇEK TOMURCUĞU OLUŞUMU İLE VEGETATİF GELİŞME ARASINDAKİ 
İLİŞKİLER 

Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuklarının bu şekilde türe, çeşide, yıla, ve ekolojik 
şartlara göre değişmesi karşısında araştırıcılar çiçek tomurcuğu ayrım periyodu ile 
ağaçların diğer organlarının gelişmeleri arasında bir ilişki bularak ve bu organlara bakmak 
suretiyle bu devrenin özellikle pratikte çalışanlar için daha kolaylıkla tespitini sağlayacak 
yollar aramışlardır. Bugüne kadar bu bakımdan üzerinde en çok durulan ilişki çiçek 
tomurcuğu oluşumu ile vegetatif gelişme (sürgün teşekkülü) arasındaki durum olmuştur. 
Yapılan incelemelere göre, çiçek tomurcuklarında morfolojik ayrım periyodu ağaçlarda 
sürgün büyümesinin durduğu veya durakladığı bir zamana denk gelmektedir. 
 

İKLİMİN ÇİÇEK TOMURCUĞU OLUŞUMUNA BAŞLAMA ZAMANI ÜZERİNE 
ETKİSİ 
Meyve ağaçlarında bütün gelişme olayları iklimle ve dolayısıyla bu iklimin meydana 

gelmesini sağlayan çeşitli iklim faktörleriyle sıkı sıkıya ilgilidir. Bu yüzden, değişik iklim 
bölgelerinde yetiştirilen meyve ağaçlarının sıcaklık, güneşlenme ve nem faktörünün etkisi 
altında değişik zamanlarda çiçek tomurcuğu oluşumuna başlamaları ve türlü safhaları 
aşarak yine değişik zamanlarda çiçek açmaları ekolojik şartların doğal sonucu olarak 
dikkate alınmalıdır. 
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Genel olarak söylemek gerekirse, meyve ağaçları, sıcak ve kurak bölgelerde serin ve 

nemli bölgelere göre çiçek tomurcuğu oluşumuna daha erken başlamaktadır. Değişik 
bölgelerde iklim şartlarının çiçek tomurcuğu oluşumu üzerine olan bu etkisini, aynı yerde 
yılların gidişine göre, iklim şartlarının az çok değişmesi sonucu olarak da görmek 

mümkündür. Gerçekten, araştırma yapılan bu yerlerde aynı tür ve çeşidin aynı yerde 
çiçek tomurcuğu teşkiline başlama bakımından değişik yıllarda az çok farklar gösterdiği 
ve bu farkların 10-15 gün içerisinde oynadığı bulunmuştur. 
 

ÇİÇEK TOMURCUĞU OLUŞUMU ÜZERİNDE KÜLTÜREL VE TEKNİK ÖNLEMLERLE 
ETKİ YAPMA OLANAKLARI 
1) Sulama 

2) Gübreleme 

3) Karbon Asimilasyonunu Artırmak veya Buna Engel Olmak  
 a) Gölgeleme 

 b) Yaprak koparma 

 c) Bilezik alma ve boğma 

4) Anaçlar 

 

1- Sulama İle Çiçek Tomurcuğu Oluşumu Üzerinde Etki Yapılması 
Genel olarak, arid (kurak) bölgelerde çiçek tomurcukları nemli bölgelere göre daha erken 

oluşmaya başlar. Bu durum aynı yerdeki sulanan ve sulanmayan ağaçlarda da tespit 
edilebilir. Sulanan ağaçlarda çiçek tomurcuğu oluşumunun sulanmayanlara göre biraz daha 
geç olması bol su ve suda erir madensel maddelerin vegetatif gelişme üzerine yaptıkları 
olumlu etki ile açıklanabilir.  
Çiçek tomurcuklarının oluşmaya başlamaları meyve ağaçlarında vegetatif gelişmenin 
durduğu veya durakladığı, yani ağaçlarda karbonhidratların yığılmağa başladığı bir 
zamana isabet etmektedir. Sulamalar vegetatif gelişmeyi teşvik ettiğinden sulanan 
ağaçlarda çiçek tomurcuğu oluşumunun biraz geç başlamasını doğal bir fizyolojik olay 
olarak karşılamak gerekir.  
Sulanmayan ağaçların çok susuz kalmaları sonucunda bunlarda çiçek tomurcuklarının hiç 
oluşmamaları da mümkündür. Yani burada su faktörünün minimum sınırının altına 
düşmemesi gerekir. Çok kurak bölgelerde, özellikle fazla kurak geçen ilkbahar ve 
yazlardan sonra, ağaçlarda çiçek tomurcuklarının oluşmadığı her zaman görülmektedir. 
Az suyun çiçek tomurcuğu oluşumu üzerine olan bu olumsuz etkisi yanında fazla suyun da 
özellikle kuvvetli büyüyen ağaçlarda vegetatif gelişmeyi uyartarak çiçek tomurcuklarının 
oluşumuna engel olduğu zaman zaman görülebilir.  
Bu nedenle, çiçek tomurcuklarının oluşmaya başladıkları devrelerde ağaçların su ve 
madensel maddelere olan ihtiyaçlarının yeteri kadar karşılanmaları en doğrusudur, 
burada her iki ekstremden de kaçınmak gerekir. 
Sulanan ve sulanmayan ağaçlarda çiçek tomurcuklarının oluşmaya başlamaları bakımından 
görülen bu farklar tomurcukların bundan sonraki gelişme safhalarında da kendisini 
göstermektedir. Genel olarak, sulanmayan ağaçlarda çiçek tomurcuklarının erken 
oluşmaya başlamalarına karşılık, sonradan kuraklığın ve sıcağın etkisiyle bunlarda organ 
yerlerinin gelişmelerinde bir duraklama veya yavaşlama olduğu ve ancak şartların 
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uygunlaşması ve sonradan gelişmenin hızlanmasıyla organ oluşumunun tamamlandığı 
görülmektedir. Halbuki, sulanan ve toprakta yeteri kadar suyun bulunduğu yerlerde 
yetişen meyve ağaçlarında çiçek tomurcuklarının bütün yaz boyunca ve düzenli olarak 
geliştikleri görülmektedir.  
Bu nedenle, nemli bölgelerde yetişen veya arid bölgelerde sulanan ağaçlarda çiçek 
tomurcuklarının nispeten geç oluşmalarına karşılık bunların kış dinlenme periyoduna 
düzenli bir gelişme ile ve bütün organları normal bir şekilde oluşmuş olarak tam vaktinde 
girdikleri görülmektedir. Kurak bölgelerde yazın çiçek tomurcuklarında gelişmenin 
duraklaması ve bunun çok uzun sürmesi halinde ancak sonbaharda suyun bollandığı bir 
zamanda sulama yapılarak tomurcuklarda bütün organların kış dinlenme periyoduna 
girerken tamamlanmaları sağlanabilir.  
Sonbahar sulamasının yapılmadığı yerlerde tomurcuklar içerisinde organların tam bir 
şekilde oluşamayarak kış dinlenme periyoduna girdikleri ve ertesi ilkbaharda da bu 
noksanı tamamlayamayarak bunların kısa iğneli anormal çiçekler halinde açıldıkları 
görülmektedir. Bu anormal yapıdaki çiçeklerde döllenme de normal olamadığından meyve 
oluşumu sekteye uğramaktadır. İşte kurak bölgelerde meyvecilerin sonbahar 
sulamalarına büyük önem vermeleri bundan ileri gelmektedir. Buna benzer gözlemler 
Amerika'da yapılmış ve bu gibi bölgelerde yaz sonlarında sulama devamlı olarak 

uygulanmıştır. 
Verilen bu bilgilere göre toprakta bulunan su, ister yağışlarla ister sulamalarla sağlansın, 
meyve ağaçlarında çiçek tomurcuklarının oluşmaya başlamaları ve gelişmeleri bakımından 
önemli bir rol oynamakta ve verimlilik bakımından suyun bir emniyet faktörü olarak 
dikkate alınmasını gerektirmektedir. 
 

2- Gübreleme İle Çiçek Tomurcuğu Oluşumunun Etkilenmesi 
Gübrelemenin çiçek tomurcuklarının oluşumu üzerine etkisi gübrelerin çeşidine, 
verildikleri zamana, gübre verilen ağaçların yaşına ve ağaçların verim veya dinlenme 
yılında olduklarına göre değişir. 
Azotlu gübrelerle çiçek tomurcuğu oluşumu üzerine olumlu veya olumsuz etki yapılmak 
isteniyorsa, bu gübrenin tam fizyolojik ayrım periyodunda etkisini gösterecek zamanda 
kullanılması gerekir. Yapılan denemeler, mart, nisan ve mayıs aylarında kullanılan azotlu 
gübrelerin meyve dallarını kuvvetlendirmek suretiyle olumlu bir etkinin elde 
edilebileceğini göstermiştir. Azotlu gübrelerin çiçek tomurcuğu oluşumu üzerine etkisi 
ağaçların durumları ve bünyeleriyle de ilgilidir. Mesela genç ve yaşlı ağaçların bu 
bakımdan istekleri ve gübreye karşı reaksiyonları başka başkadır. Genç bir ağaçta 
vegetatif gelişme kuvvetli olduğundan azotlu gübrelerin kullanılmasıyla bunlar daha fazla 
odun dalı meydana getirmeye teşvik olunur. Böylece gençlik kısırlığı periyodu uzamış olur. 
Halbuki yaşlı bir ağaçta vegetatif gelişme durgunlaşmış ve ağaç fazla sayıda meyve 
dallarıyla yüklenmiş bulunduğundan verilen azotlu gübreler bunlarda bir yandan meyve 
dallarının kuvvetlenmelerine yardım ederken öte yandan da sürgünlerin oluşumunu teşvik 
ederek bunların erkenden yaşlanmalarını önler. Zayıf büyüyen ağaçların durumu da yaşlı 
ağaçlarınkine benzemektedir. Kuvvetsiz olan ağaçlarda azotlu gübreler bir yandan meyve 
dallarını kuvvetlendirerek çiçeklenmeyi uygunlaştırdığı gibi öte yandan da odun dallarının 
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kuvvetlenmelerini ve bunlar üzerinde yeniden meyve dallarının teşekkülünü sağlayarak 
ağaçlarda meyve dalı sayısının da çoğalmasına hizmet etmiş olur. 
Çiçek tomurcuklarının teşekkülü üzerine fosfor ve potas da etkili olmaktadır. 
 

3- Karbon Asimilasyonunu Artırmak veya Buna Engel Olmak Yoluyla Çiçek Tomurcuğu 
Oluşumunun Etkilenmesi 
Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuklarının oluşumu için bunlarda yeteri kadar 
karbonhidratların yığılmış olması gerekir. Karbonhidratların oluşumu ise en başta karbon 
asimilasyonunun iyi ve düzenli bir şekilde olmasıyla sağlanabilir. Karbonhidratların çiçek 
tomurcuklarının oluşumu üzerine olan etkilerini gölgeleme ve yaprak koparma 
denemeleriyle karbon asimilasyonunu önleyerek, veya bilezik alma ve boğma suretiyle 
karbonhidratların bilezik alınan yerin veya boğulan kısmın üzerinde yığılmalarını 
sağlayarak olumsuz ve olumlu yönlerden incelemek mümkündür. 
 

a) Gölgeleme İle Çiçek Tomurcuğu Oluşumu Üzerine Etki Yapılması  
Sık bahçelerde gölgede kalan ağaçların ya hiç çiçek oluşturmadıkları veya pek az meyve 
verdikleri bilinmektedir. Yine budamanın ihmal edildiği bahçelerde ağaç taçlarının çok 
sıklaşması sonucunda tacın içerisinde kalan dalcıklarla fazla gölgede kalan alt dalların 
ince ve cılız kaldıkları ve yine gölgenin etkisiyle kısa bir zamanda kuruyarak çırpı halini 
aldıkları görülmektedir. Bu nedenle, çiçek tomurcuğu oluşumu ve dolayısıyla verimlilik 
bakımından bahçelerde fazla gölgelenmeye sebep olacak sık dikim, çift katlı taç oluşumu, 
çok sık taç oluşumu gibi elverişsiz durumların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla düzenli 
budamaların yapılması gerekmektedir. 
 

b) Yaprak Koparma İle Çiçek Tomurcuğu Teşekkülü Üzerine Etki Yapılması: 
Meyve ağaçlarında yaprakların türlü sebeplerle zararlandığı durumlarda verim de 
azalmaktadır. Ağaçlarda yaprak yüzeyinin azaltılmasıyla çiçek tomurcuğu oluşumunun da 
azaldığı ve bunun belli bir sınırdan aşağı düşmesi halinde ağaçların artık hiç çiçek 
tomurcuğu yapmadıkları bulunmuştur. Bu nedenle, meyve bahçelerinde böcek ve 
hastalıklarla savaş yalnız ağacın esenliğini korumak ve yüksek kaliteli ürün elde etmek 
bakımından değil, aynı zamanda ertesi yılda verimi sağlayacak olan çiçek tomurcuklarının 
oluşumu bakımından da büyük bir değer taşır. 
 

c) Bilezik Alma ve Boğma île Çiçek Tomurcuğu Teşekkülü Üzerine Etki Yapılması: 
Gölgeleme ve yaprak koparmanın çiçek tomurcuğu oluşumu üzerine yaptıkları olumsuz 
etkiye karşılık bilezik alma ve boğma, zamanında uygulandıkları taktirde, çiçek tomurcuğu 
oluşumunu arttırmaktadır. 
Bilezik almanın etkisi, bilezik alınan yerin yukarısında oluşan karbonhidratların aşağıya 
geçemeyerek yukarı kısımlarda toplanmasıyla, olur. Böylece çiçek tomurcuğu oluşumu 
artar. Ancak, bilezik almanın çiçek tomurcuğu oluşumu üzerine olan bu olumlu etkisini 

sağlayabilmek için bu işlemin belli bir zaman içerisinde yapılması da zorunludur. 
Araştırmalara göre çiçek tomurcuklarının normal ayrım periyotlarına uygun olarak bilezik 
almanın da mayıs başından haziran ortalarına kadar yapılması gerekmektedir. Bilezik 
almanın çok çabuk ulaşılan bu olumlu etkisine karşılık bu işlem meyve bahçelerinde çiçek 
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tomurcuğu oluşumunu sağlamak amacıyla geniş ölçüde uygulanan bir iş değildir. Bunun en 
önemli sebebi, bilezik alma ile ağaçlarda iyileşmesi kolay olmayan yaraların açılmasıdır. Bu 
yüzden, kuvvetli büyüyen ve çiçek tomurcuğu teşkil etmeyen ağaçlarda çiçek tomurcuğu 
teşekkülünü teşvik etmek için bilezik almaktansa boğma yapılması pratikte daha iyi bir 
uygulama olur. 

Çiçek tomurcuğu oluşumu üzerine boğma ile etkili olabilmek için bu işlemin bilezik alma 
zamanından çok daha önce yapılması gerekir. Hatta bazen boğmanın etkisi ancak sonraki 
yıllarda görülür. 
 

4- Anaçların Çiçek Tomurcuğu Oluşumu Üzerine Etki Yapılması 
Anaçların çiçek tomurcuğu oluşumu üzerine önemli etkileri vardır. Zayıf büyüyen anaçlar 
kalem üzerinde bilezik almanın veya boğmanın etkisine benzer bir etki yapar. Fakat, 
bunların etkisi diğerlerinden farklı olarak kendisini uzun zaman gösterir ve devamlı olur. 
Zayıf anaçlar üzerine aşılı olan ağaçlar erkenden  meyveye yatar. Kuvvetli anaçlar da 
üzerlerindeki zayıf kalemleri köklerden gelen bol besin maddeleri ile besleyerek bunların 
büyüme ve verimliliklerini arttırır. Anaçların büyüme ve verimlilik üzerine olan bu etkileri 
anaçla kalemden herbirinin gücüne ve bu değişik güçteki kısımların durumuna bağlıdır.  
 

 

MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME VE ÇİÇEKLERİN AÇILMASI 

 

Çiçek tomurcukları bir önceki yılın yaz büyüme periyodunda oluşmaya başlayıp gelişmekte 
ve bu gelişmelerini ertesi yılın ilkbaharında tamamlayarak çiçekler açılmaktadır. Kışa 
girerken çiçek tomurcuklarında bütün organ taslakları oluşmaktadır. Bu durumda olan 
tomurcukların yaprak dökümünden sonra bitkiler uygun ekolojik koşullara götürülseler de 
açmadıkları görülmektedir. Çiçek ve gözlerin açılmaları bazı engellerle önlenmektedir. Bu 
periyod dinlenme periyodudur.  

Bu dinlenme periyodu aşıldıktan, yani gelişmeyi engelleyen faktörler ortadan kalktıktan 
sonra sürgün ve yaprak tomurcukları açılabilir.  
Dinlenmeye yalnız mutedil iklim meyve türlerinde değil, hatta belki bir kaç tropik bitki 
istisna edilirse, diğer bütün türlerde rastlamaktayız. Ancak, çeşitli iklimlerde yetişen bu 
türlerde dinlenmenin zamanı ve süresi değişmektedir. 
Dinlenme, meyve ağaçlarımızda çiçek açma zamanını, çiçeklenme sırasını tayin eder ve 
bazı şartlarda tür veya çeşitlerin herhangi bir bölgede yetiştirilmesini sınırlandırır.  
Dinlenme, ağaçların sonbaharın erken donlarına ve kış soğuklarına karşı dayanmalarında 
etkilidir; ilkbaharın geç donlarına karşı korunmada da bu olayın sebepleri dikkate 
alınarak korunma şartları tespit edilebilir. 
 

Meyve ağaçlarında dinlenme birbirini izleyen Yaz, kış ve ilkbahar dönemlerinde 
gerçekleşir. Bu üç dinlenme periyodu başlama ve bitme zamanları bakımından kesin 
sınırlarla ayrılmış olmayıp iç içe girerek birbirini kovalamaktadır. 
 

YAZ  DİNLENMESİ: Bu dinlenme ilkbaharda yeni meydana gelen tomurcukların bir kış 
dinlenmesi geçirmeden, yazın sürmemeleri şeklinde olur. Dinlenmeye neden olan tepe 
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tomurcuğu ve yapraklardır. Tepe tomurcuğu kırılacak olursa veya diğer fizyolojik 
etkenlerle tomurcuklar yaz dinlenmesinden çıkarak sürebilir. Daha çok odun gözlerinde 
görülen bu dinlenme, fizyolojik ve ekolojik şartlara bağlı olarak, çiçek tomurcuklarında 
da sürmemeye sebep olabilir. Yaz dinlenmesi sürgünlerin iyice pişkinleşerek kışa 
girmelerine yarar. Mevsimsiz açan çiçekler de meyvelerini olgunlaştıramadıklarından 
pratik yönden bir fayda sağlamaz. 
 

KIŞ DİNLENMESİ: Ilıman iklim bölgelerinde ağaçlar sonbaharda yapraklarını 
döktükten sonra uygun çevre şartlarına konulsalar da bunlarda tomurcukların sürmediği 
görülür Bu durum, tomurcukların kış dinlenmesine girmiş olmalarından ileri gelir. İşte bu 
dinlenmeye kış dinlenmesi adı verilir. Kış dinlenmesi bitkinin kışa direncini arttırdığından 
gerekli ve faydalıdır. 
Kışın yaprağını döken meyve türlerinde tomurcukların kış dinlenmesinden çıkabilmeleri 
için belli bir süre soğuğa maruz kalmaları zorunludur. Soğuklama süresi +7 oC derecenin 

altında geçen saat olarak hesaplanır ve bu süre tür ve çeşitler için farklıdır.  
Örneğin ılıman iklim bölgelerinde yetiştirilen meyve türleri arasında ayva ve bademin 

soğuklama süresi en kısa, elma, vişne ve cevizlerinki ise uzun veya çok uzundur. Doğal 
şartlar altında ayva ve badem genellikle 1000 saatten az, elma, vişne ve ceviz ise 2000-

3000 saat dolaylarında bir soğuklama ister. Şeftalilerde bu süre 1250 saatle 250 saat 
arasında değişmektedir.Yaprak tomurcukları çiçek tomurcuklarına göre daha uzun bir 
soğuklamaya ihtiyaç duymaktadırlar. 
Meyve ağaçlarının soğuklama isteklerinin karşılanamadığı durumlarda bir takım 
aksaklıklar ortaya çıkar. 
Sert çekirdekli meyve türlerinde (özellikle kayısı,şeftali ve bazı erik çeşitlerinde) 
tomurcuk silkmeleri, görülür. Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde ise; çiçeklerin bir 
kısmı ölür, geriye kalan çiçeklerin açılmaları normale göre daha geç ve düzensiz olur, geç 
açan çiçekler döllenme noksanlığı yüzünden genellikle dökülürler, yaprak gözleri sürmez, 
ağaç çıplak kalır, 
süren gözler de tam bir gelişme göstermezler 

Kış dinlenmesi gerek ağacın ertesi yıldaki büyümesi ve gerek verimliliği bakımından büyük 
bir pratik önem taşır. 
Kış dinlenmesinin oluş sebepleri ile fizyologlar uzun bir süreden beri ilgilenmiş ve bu 
sorunun nedenlerini bularak pratikte bundan faydalanmayı düşünmüşlerdir. Çünkü 
sorunun nedeni bulunacak olursa pratikte bunu uzatarak veya kısaltarak türlü amaçlar 
için faydalanma olanakları olacaktır. Bu konuda geliştirilen bazı teoriler şu şekilde 
özetlenebilir:  
* Büyümeyi düzenleyici maddeler teorisi, 
* Solunum  teorisi, 

* Geçirgenlik teorisi, 

* Protein sentez merkezleri teorisi 

Bunlar arasında bugün üzerinde en çok durulan büyümeyi düzenleyici maddeler teorisidir.  

Gerek yaprak ve gerek çiçek tomurcuklarında bulunan ‘dormin’ veya ‘abscisin’ adı verilen 
büyümeyi engelleyici madde, tomurcuklarda yaz başından itibaren toplanmakta, kış 
başlarında maksimuma yükselmekte ve soğuklama süresinin artmasıyla ters orantılı 
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olarak azalmaktadır. Dinlenmenin kesilmesi sırasında tomurcuklarda yine bir miktar 
abscisin bulunmuşsa da bu periyotta büyümeyi teşvik eden gibberellin maddesinin hızla 
arttığı bulunmuştur. Buna göre, engelleyici olan Abscisin’in etkisi uyartıcı olan Gibberellin 
tarafından örtülmüş olmaktadır. Abscisin yalnız tomurcuklarda değil bazı tohumlarda da 
bulunmuş ve bunların dinlenmelerinde de gibberellin ile birlikte esas rolü oynadığı tespit 
edilmiştir. 
 

İLKBAHAR  DİNLENMESİ : Soğuk ihtiyacı karşılanmış olan tomurcuklar açılmaları için 
havaların ısınmasını bekler. Çünkü, bu periyotta ağaçlardan kesilerek seraya götürülen 
dalların veya dışarıda soğuklatılmış saksı ağaçlarının kısa bir zamanda sürdükleri görülür.  
O halde ilkbahar dinlenme periyodunda tomurcukların açmamasına sebep doğrudan 
doğruya çevre sıcaklığının bitkinin gelişmesi için yetersiz oluşudur. Buna göre, ilkbahar 
dinlenmesi doğrudan doğruya dış şartlarla ilgilidir. Böylece meyve tür ve çeşitlerimizde 
çiçeklerin açılma sırası ve zamanı bir yandan kış dinlenmesinin süresine öte yandan da 
ilkbaharda çiçeklerin açılabilmesi için gereken sıcaklık toplamına göre belli olmaktadır. 

Bu sıranın oluşunda çiçeklerin ve çiçek durumlarının yapısı ve oluşum şekli de önemli bir 
rol oynar. 

 

 

MEYVE AĞAÇLARINDAKİ DİNLENME MEKANİZMASINDAN PRATİK 
MEYVECİLİKTE FAYDALANMA İMKÂNLARI 

* Herhangi bir bölgede yetiştirilecek meyve türleri seçilirken bunların dinlenme 
yönünden olan isteklerinin göz önünde tutulması zorunludur. Kışları ılık geçen bölgelerde 
kış dinlenme isteği (soğuklama süresi) az, ilkbahar geç donlarının sık sık zarar yaptığı 
yerlerde ise dinlenme süresi uzun ve ilkbaharda çiçeklenme için fazla sıcaklık toplamı 
isteyen çeşitlerin seçilmesi gereklidir.  
* Meyvecilik pratiğinde halen yetiştirilmekte olan çeşitlerin dinlenme sürelerini 
kısaltmak veya uzatmak için de teknik ve kültürel önlemlere başvurulmuştur. Meyve 
ağaçlarında kışın daha çok ısınmaya sebep olan her türlü önlem kış dinlenmesini uzatır, 
aksi önlemler ise bunu kısaltır. Bir kısım kimyasal maddelerle (dinitro bileşikleri), yeteri 
kadar soğuklanmamış ağaçlarda tomurcukların düzenli olarak uyanmaları sağlanmıştır. 
Diğer bir kısım maddelerle de (Alar) kış ve ilkbahar  dinlenmesinin uzatılmasına 
çalışılmaktadır. 
* Dinlenme üzerinde elde edilen bulgular süs bitkileri yetiştiriciliğinde mevsim dışı çiçek 
elde edilmesinde uygulanmaktadır 

 

ÇİÇEKLERİN AÇILMASIYLA EKOLOJİK ŞARTLAR ARASINDA İLİŞKİLER 

* Kış dinlenmesini bitiren meyve ağaçları, sıcaklık durumuna göre, çiçek açmaya başlar. 
Böylece, değişik türlerin çeşitli iklim bölgelerindeki çiçek açma sıraları farklı olur. 
Bununla beraber, çeşitlerin çiçek açma sıraları bütün ekolojik bölgelerde değişmez, sabit 
kalır. 
* Çiçeklerin açılması üzerinde ilkbahardaki sıcaklık toplamı etkilidir, buna göre 
çiçeklenme zamanı yılın hava gidişatına, yerin enlem derecesine ve yüksekliğine göre de 
farklı  olacaktır. 
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* Aynı çeşidin çiçek açma zamanı yıldan yıla 15-20 gün fark edebilmektedir. Yine 
ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe aynı çeşidin çiçekleri arasında her bir enlem 
derecesinde 4, 6 günlük bir gecikme olmaktadır. Yükseklere doğru çıkıldıkça 
çiçeklenmede her 33 metrede bir hemen hemen bir gün gecikme olmaktadır. 
* Her bir meyve çeşidinde bir ağacın çiçeklenme süresi de hava şartlarına göre olur. 
Sıcak ve kuru havada ağaçta bütün çiçekler kısa bir zamanda hemen hep birden açılır. 
Halbuki, serin ve yağışlı havalarda aynı ağaçta çiçeklenme 2- 10 gün devam edebilir. Bu 

durum, döllenme bakımından olduğu gibi ıslah çalışmaları yönünden de önemlidir.  
* Uzun süren bir çiçeklenmede döllenme daha emin şartlarda meydana gelir. Aynı durum 
çiçek tozu çimlendirmeleri, keseleme, kastrasyon ve suni tozlama için daha kolaylıkla 
çalışmasını sağlar. 
* Bir ağaçta çiçeklerin uzun bir sürede açılması ilkbaharın geç donları bakımından da 
değer kazanır. Ağaçta çiçeklenme aşamalı olursa; bir ilkbahar donu açılan çiçeklerin bir 
kısmını öldürür, geriye kalan açılmamış çiçekler don tehlikesini atlatabilir. Böylece, don 

burada bir seyreltme etkisi yapmış olur. Kısa bir sürede hep birden açılmış olan çiçekler 
ise bir donda hep birden ölür ve böylece o yıl ürün alma imkânları da yok  olur. 
 

 

KAYNAKLAR / KAYNAK KİTAPLAR 
 

Avery Jr. G.S., Johnson E.B., Addoms R.M., Thomson B.F. (Çeviren Özbek S.). 1971. 
Hormonlar ve Bağ Bahçe Ziraatı – Özel Kimyasal Maddelerin Bitki Gelişmesini Kontrolda 
Kullanılmaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları : 418, Ders Kitabı:145. 316 
s.  

Ağaoğlu Y.S., Çelik H., Çelik M., Fidan Y., Gülşen Y., Günay A., Halloran N., Köksal A.İ., 
Yanmaz R. 2012. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniversitesi Yayınları No:253. Yayın No: 
1579, Ders Kitabı: 531. Ankara Üniversitesi Basımevi. 369 s.  

Bozcuk S., 2006. Genel Botanik. Hatipoğlu Yayınları:82, Yükseköğretim Dizisi:22, Yayıncı 
Sertifika No:13777, ISBN 975-7527-61-0. Ankara. 190 s. 

Eriş A. 1985. Bahçe Bitkileri Fizyolojisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Faküştesi Ders 
Notları No:11. Bursa. 137 s. 

Hartman H.T., Kester D.E. (Çevirenler: Kaşka N., Yılmaz M.). 1974. Ankara Üniversitesi 
Basımevi. Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Yayınları:79, Ders Kitapları:2. Ankara Üniversitesi Basımevi.  

Kobel F. (Çeviren Özbek S.). 1944. Meyvacılığın Fizyolojik ve Biyolojik Esasları. Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Basımevi. Neşriyat Müdürlüğü Genel Sayı:607. 251 s. 

Özbek S. 1977. Genel Meyvecilik. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:111 
Ders Kitabı:6. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara. 386 s. 



17 

 

Tromp J., Webster A.D., Wertheim S.J. 2005. Fundamentals of Temperate Zone Tree 

Fruit Production. Backhuys Publishers, Leiden. ISBN 90-5782-152-4. 400 p.  

Westwood M.N. 1978. Temperate-Zone Pomology. W.H. Freeman and Company. New 

York. 428 p. 



1 

 

MEYVE AĞAÇLARINDA ÇİÇEK YAPISI – CİNSİYET DAĞILIŞI  
 

Meyve türlerinde çiçekler yapı, büyüklük, renk ve koku yönünden farklıdır. 
 

Genel olarak;  

çiçek sapı (pedicel),  
çiçek tablası (receptacle, torus) ve 
onun üzerinde dıştan içe doğru  
çanak yapraklar (sepal),  

taç yapraklar (petal),  
erkek organlar ve  

dişi organ/organlar yer alır. 
 

 
 

 

 

 

Temel üreme organı olan çiçek; 
 

a) Üreme hücrelerinin oluştuğu yerdir. 
b) Mayoz ve haploid gelişmenin 
gerçekleştiği yerdir. 
c) Döllenmenin gerçekleşip embriyo ve 
endospermin oluştuğu yerdir 

d) Tohumun geliştiği yerdir 

e) Meyvanın oluştuğu yerdir. 
 

TAM ÇİÇEK – ÇİÇEK ORGANLARI 
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Erkek organ (Stamen)  

 

Erkek eşey hücrelerini (polen) 

üretmekle görevlidir. Başçık (anter) 

ve bunu çiçek tablasına bağlayan 
sapçıktan (filament) oluşmuştur.  
Anterlerin şekli, büyüklüğü, sayısı ve 
rengi bitki türlerine göre farklılık 
gösterebilir. Örneğin elmada 15-50, 

biberde 6-7 adettir. Çoğunlukla sarı 
renkli, fakat bazı türlerde kırmızı 
veya mor renklidir.  

Bir çiçeğin tüm erkek organlarına 
androceum denir.  

 
Başçıklar ikişer adet çiçek tozu kesesi 
(loculus) içeren iki teka’dan oluşmuştur  

 

 

Dişi Organ (Pistil)  

  
 

Dişicik tepesi (stigma), dişicik borusu (style) ve yumurtalık (ovaryum) 
kısımlarından oluşur. Yumurtalık (ovaryum) kısmında tohum taslağı embriyo kesesi 
oluşur. Dişi eşey hücrelerinin oluştuğu yerdir. Tozlanma ve döllenmenin 
gerçekleştiği yerdir. 
Bitkilerdeki dişi organ sayıları değişiktir. Domates, biber, bezelye, kayısı, erik, 
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kirazda 1 tane, çilek, ahududu, böğürtlende çok sayıdadır.  
Çiçekteki dişi organların tümüne gynoecium denir.  
 

 

Yumurtalıktaki karpel sayısı ve 
her karpeldeki tohum taslağı 
sayısı da farklılık gösterir.  
Kayısı, erik, kiraz, badem, 
şeftali türlerinde dişi organ 
tek karpelli, her karpelde 2 

tohum taslağı vardır. 
Elma, armut, ayva 5 karpelli, 

her karpelde 2 tohum taslağı 
bulunur. 

 

 

ÇİÇEKLERDE CİNSİYET 

 

Tam çiçek: Çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organların hepsine sahip 
çiçeklerdir. 
Eksik Çiçek: Bunlardan bir veya birkaçı olmayan çiçeklerdir. 

Kusursuz çiçek: Taç ve çanak yaprakları olmasa bile erkek ve dişi organı olan 
çiçeklerdir. 
Kusurlu Çiçek: Yalnız erkek veya yalnız dişi organı olan çiçeklerdir. 
İki eşeyli veya iki cinsli (erdişi, erselik, monoklin, hermafrodit, biseksüel) 
çiçekler : Hem erkek hem dişi organı olan kusursuz çiçeklerdir. (elma, armut) 

Tek eşeyli veya bir cinsli (uniseksual, diclin) çiçekler: Eşey organlarından 
sadece birine sahip olan kusurlu çiçeklerdir. 
Bunlar erkek çiçek ya da dişi çiçek olarak adlandırılır. Sadece erkek organı 
olanlara erkek çiçek, sadece dişi organı olanlara dişi çiçek denir. 

Erkek ve dişi çiçekler aynı bitki üzerinde ise bir evcikli tür (fındık, ceviz, 
kestane, dut) 

Erkek ve dişi çiçekler ayrı bitki üzerinde ise iki evcikli tür (antepfıstığı, incir, 
hurma, kivi) 

İki Eşeyli Çiçek (erdişi, erselik, hermafrodit, monoklin, biseksüel): Hem 

erkek, hem de dişi organlara sahip olan çiçeklerdir. 
Örnekler:  
Meyveler: Elma, Armut, Şeftali, Erik, Portakal 
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Sebzeler:  Domates, Biber, Patlıcan, Fasülye 

Asmalar:  Farklı çiçek yapılarına sahip olmakla birlikte Vitis vinifera L. türünde 
çiçek yapısı %99 erdişidir. 
Bazı erselik çiçeklerde dişi veya erkek organ fonksiyonel değildir. Erkek organı 
fonksiyonel olmayan çiçeklere “morfolojik erdişi fizyolojik dişi” denir. Kültür 
asmalarında bu yapıya rastlanabilir. Bu çiçek tipinde filamentler aşağıya doğru 
kıvrıktır. Örn: Çavuş, Karagevrek, Hönüsü, Tahannebi üzüm çeşitleri.  

 
 

 

BİTKİLERDE EŞEY DURUMU – MEYVE TÜRLERİNDE EŞEY DURUMU 

 

                
Hermafrodit Monoecious (Monoik: Bir 

evcikli) 

Dioecious (Dioik: İki 
evcikli) 

 

Monoik Meyve Türleri (Bir evcikli) : Erkek ve dişi çiçekler aynı bitki üzerinde 
fakat farklı yerlerde bulunurlar. (fındık, ceviz, kestane, dut) 
Dioik meyve türleri (İki evcikli) : Erkek ve dişi çiçekler ayrı ayrı bitkilerde 
bulunur. Yani erkek ve dişi ağaçlar ayrıdır. (Antepfıstığı, incir, hurma, papaya, 
kivi) 
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MEYVE TÜRLERİNDE GAMETLERİN OLUŞUMU (Gametogenesis) 

Erkek ve dişi eşey hücrelerinin (gametlerin) oluşum zamanı türlere, çeşitlere ve 
ekolojik koşullara göre değişmektedir. Örneğin, kayısılarda eşey hücreleri Şubat 
sonunda, elma ve armutlarda ise ilkbaharda oluşmaktadır. 
 

Erkek Gamet Oluşumu (Mikrosporogenesis) 
Tohumlu bitkilerin çoğalmasında rol oynayan iki gametten biri ‘mikrogamet'tir.  

Mikrogametler erkek organların anterlerinde bulunan çiçek tozu keselerinde 
(loculus, microsporangium) oluşmaktadırlar.  
Erkek organlar olgunlaşınca anterlerdeki polen keselerinde çiçek tozu ana 
hücreleri (microsporocyte) oluşmaktadır. Çiçek tozu ana hücrelerinin 
çekirdekleri (2n) önce meyoz (redüksiyon), sonra mitoz olmak üzere iki kez 
bölünerek 4 çekirdek oluşur.  
Daha sonra hücre zarları oluşarak bir ana hücreden haploid (x) kromozom 
sayısına sahip dört adet hücre (tetrat) oluşmaktadır. Bunların herbiri genç 
mikrosporlardır. 
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Mikrosporlar polen keseleri içinde gelişmeye başlarlar. Hücre zarları kalınlaşır ve 
çekirdekleri bölünerek (mitoz) iki çekirdekli çiçek tozları oluşur. Bu 
çekirdeklerden büyük olanı, çiçek tozu borusunun gelişmesinde rol alan vegetatif 
çekirdek, küçük olanı ise döllenme için gerekli olan generatif çekirdektir.  

Bazı bitkilerde generatif çekirdek tozlanmadan önce, çiçek tozları dinlenme 
halinde iken, bölünerek iki generatif (erkek gamet, microgamet) ve bir vegetatif 

çekirdekten oluşan üç çekirdekli polen tozları oluşur. İki çekirdekli polenlerde 
generatif çekirdeğin, çimlenmiş çiçek tozunda veya polen tüpünde bölünmesi ile 
erkek gametler oluşur. Bu nedenle çimlenen çiçek tozlarına erkek embriyo kesesi 
(male gametophyte) de denilmektedir  

 

 

Dişi Gamet Oluşumu  (Megasporogenesis - Macrosporogenesis) 

 

 

 

 

 

Tohumlu bitkilerin çoğalmasında rol oynayan ikinci gamet 
‘macrogamet'tir.  

Makrogamet'ler dişi organın yumurtalığında (ovary) bulunan 

tohum taslaklarında (ovule) oluşurlar.  
Tohum taslaklarının sayısı, karpel sayısına ve her karpeldeki 
tohum taslağı sayısına bağlı olarak değişmektedir.  
Genellikle her tohum taslağında bir tek yumurta ana hücresi 
(megasporocyte) oluşur. 
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Tohum taslağı, embriyo kesesinin oluşum yeridir. Yumurtalığın iç yüzünde, 
karpellerin "placenta" denen bir kısmı gelişerek tohum taslağını (ovul) oluşturur.  
Bir tohum taslağı, onu plasentaya bağlayan göbek bağı (funiculus), iç göbek 
(chalaza), nusellus (megasporangium) ve nusellusu dıştan saran (bir veya iki tane) 
yumurta zarı (integument) olmak üzere 4 kısımdan oluşmuştur. Integümentler 
arasında kalan açıklığa kapıcık (micropil) denilmektedir. 

 

 
 

Diploid nusellus hücrelerinden, mikropile yakın olan bir hücre daha fazla gelişerek 
yumurta ana hücresini (megasporocyte) oluşturur. Bu ana hücreden, çiçek tozu 
ana hücrelerinde olduğu gibi, ilk bölünme mayoz olmak üzere iki kez bölünme 
sonucu haploid (x) kromozom sayısına sahip bir sıra halinde 4 adet hücre oluşur. 
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Bu hücrelerin herbirine megaspor (gon) denir. Micropyl tarafındaki üç megaspor 
dejenere olur, 4. megaspor nusellus içinde gelişerek embriyo kesesini oluşturur. 
Bu nedenle bu megaspora embriyo kesesi ana hücresi (megagamet)  denir.  

Megagamet hacim olarak genişlerken çekirdeği ikiye bölünür ve her biri ayrı 
kutuplara çekilir. Bu çekirdekler de ikişer kez bölünerek her kutupta 4'er tane 
olmak üzere 8 çekirdekli embriyo kesesi (female gametophyte) oluşur. 
Kutuplardaki 4'er çekirdekten birer tanesi embriyo kesesinin ortasına doğru 
ilerler. Polar çekirdek denilen bu iki çekirdek bir süre sonra birleşip kaynaşarak 
diploid (2x) endosperm çekirdeğini oluştururlar ve döllenme oluncaya kadar 
çekirdek halinde kalırlar.  
Kutuplardaki çekirdekler etrafında sitoplazma toplanır ve zarları oluşarak 
hücreye dönüşürler. Micropyl tarafındaki kutup hücrelerinden iç taraftaki 
yumurta hücresi (oospher) olarak gelişir.  
Diğer iki hücre "sinergid" hücreleridir. Karşı kutuptaki hücreler "antipod" 

hücreleridir. Bunlar döllenmeden biraz önce kaybolurlar. Bu aşamalardan geçen 
embriyo torbasına sahip dişi organlar döllenme olgunluğuna erişmişlerdir.  
Bazı türlerde olgunlaşmış dişi organın stigmasında çiçek tozlarının çimlenmeleri 
için şeker içeren bir sıvının salgılanması, dişi organın tozlanmaya hazır (receptive) 

olduğunu göstermektedir.  

 

 

MEYVE AĞAÇLARINDA TOZLANMA VE DÖLLENME 
 

Meyve ağacı yetiştirmenin amacı, çok sayıda ve yüksek kaliteli meyve elde 
etmektir. Bu amaca ulaşılabilmesi için meyvecilikte teknik işler yanında ve bunlar 
kadar önemli olarak döllenme fizyolojisiyle ilgili sorunların bilinmesi ve ustalıkla 
uygulanması gerekir.  
Meyve türlerinden bazıları mesela muzlar, bir kısım turunçgiller, bazı 
yenidünyalar, Trabzon hurmaları ve sofralık incir çeşitleri döllenmeden de meyve 
vermektedirler. Buna rağmen, diğer meyve türlerinden, özellikle memleketimiz 

meyveciliğinde önemli bir yer tutan yumuşak ve sert çekirdekli meyve türleriyle 
sert kabuklu meyvelerden ve diğerlerinden iyi bir ürün alınabilmesi için 
tozlanmanın ve bundan sonra da döllenmenin olması şarttır. 
 

İyi bir tozlanma ve döllenme olmadığı taktirde  
• Meyveler gelişmelerini tamamlayamayarak dökülür. Bu döküm, ağaç 

üzerinde hatta tek bir meyvenin kalamayacağı kadar şiddetli olabilir.  
• Döllenmenin noksan olduğu durumlarda, birkaç tohum taslağının oluşumu 

sonucu meyveler ağaç üzerinde kalsalar bile, bunlarda da meyve şeklinin 
bozulduğu (elma, armut) ve sofralık değerlerini kaybettikleri görülmüştür. 
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Bu durum, herhalde, meyvenin döllenmiş olan tohum taslaklarının bulunduğu 
kısmının daha iyi beslenmesinden ileri gelmekte ve bu kısım nispeten daha 

iyi gelişmektedir.  
Bu duruma göre, tozlanma ve döllenme şartlarının uygun oluşu yalnız meyve 
tutumları bakımından değil, hatta meyvelerin kaliteli olmaları bakımından da önem 
kazanır. 
 

 

MEYVE AĞAÇLARINDA TOZLANMA 

Döllenmenin ilk koşulu tozlanmanın olmasıdır.  
Erkek organ başçığında (anter) olgunlaşan çiçek tozlarının, dişicik tepesi (stigma) 
üzerine taşınmasına tozlanma denir. 
Dişicik tepesi üzerine konan çiçek tozu dişiciğin olgunlaşması sırasında salgılanan 
bir sıvı içerisinde çimlenir ve bir çim borusu meydana getirir. Bu çim borusu, 
bundan sonra iğne dokusu içerisinde uzayarak ve buradan beslenerek yumurtalığa 
ulaşır.  
Çim borusunun iğne içerisindeki gelişmesi ve mikropile varma süresi, sıcaklığa, 
türe, çeşide ve çiçek tozunun yabancı çeşitten olup olmamasına göre değişir.  
* Sıcaklığın 15°C nin altına düştüğü hallerde çimlenme ve çim borusunun büyümesi 
yavaşlar.  
* Yabancı çeşitlerle döllenme durumunda olan çeşitlerde, çeşidin kendi çiçek tozu 
çim boruları, yabancı çeşidin çiçek tozu çim borularına göre çok yavaş hareket 
eder. 

* Sert ve yumuşak çekirdekli meyve türlerinde çim borusunun yumurtalığa 
ulaşması için tür ve çeşidine göre 2-12 güne ihtiyaç duyulduğu halde, (bu normal 
şartlarda 48 saatte olur) fındıklarda bu süre üç dört aya varır. 
 

Meyve türlerini tozlanmaları bakımından başlıca iki grup içerisinde toplayabiliriz. 
* Tozlanması rüzgârlarla olan meyve türleri (anemofil olan türler), 
* Tozlanması böceklerle olan meyve türleri (entomofil olan türler). 
 

Böceklerle Tozlanma  

Böceklerle tozlanan meyve türleri entomofil bitkiler olarak adlandırılırlar. 
* Bu türlerde çiçeklerin taç yaprakları iri ve türlü renktedir, güzel kokuludur, 

gösterişlidir ve genellikle birçoğunda erkek organlarla taç yapraklar arasında 
balözü (nektar) çıkaran bezler vardır. Nektar yalnız böceklerle tozlanan çiçekler 
tarafından salgılanır. Nektarı almak için çalışan böcek, çiçek üzerinde yaptığı 
türlü hareketlerle tozlanmayı da sağlar.  
* Böceklerle tozlanan meyve türlerinde çiçeklerde erkek ve dişi organ aynı 
çiçekte bulunur (erselik çiçek yapısı). 
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* Stigmaları ve anterleri küçük, çiçek tozları rüzgarla döllenenlere oranla az, iri 
ve yapışkandır. Çiçekler açıldığı zaman başçıklar ve bundan sonra da böceklerin 
tüylü bacak ve gövdeleri üzerinde yapışıp kalmaları için çiçektozlarının üzerleri 
girintili çıkıntılı, havlı ve aynı zamanda da yapışkandır. 
Meyve ağaçlarında çiçeklerin böceklerle tozlanmasında en önemli rolü bal arıları 
oynar. Bunların yanında çiçek arıları ile bir kısım sinekler de faaliyet gösterirler. 
Entomofil olan meyve türlerinin bazılarında tozlanmayı yapan böceklerle 
çiçeklerin yapısı ve böceğin hayat evrimi arasında hayrete değer ilişkiler 
kurulmuştur. Bu bakımdan en enteresan örneği erkek ve dişi incirlerle incir sineği 
(Blastophaga sp) arasındaki hayat ilişkileri teşkil eder. 
 

Rüzgarla Tozlanma  
Rüzgarla tozlanan bitkilere ‘anemofil (anemophyl) bitkiler’ denir. 
* Rüzgarla tozlanan bitkiler genellikle bir cinsli çiçek bulundurur. Fındık, ceviz, 

dut, kestane (tek evcikli=monoik) ile hurma ve antepfıstığı (iki evcikli=dioik 

türler) buna örnektir. 
* Bu bitkilerin çiçekleri gösterişli değildir, taç yaprakları ya hiç yoktur (ceviz, 
antepfıstığı) ya da çok küçüktür.  
* Nektar salgılamazlar, stigmaları çok parçalı pürüzlü ve geniştir. Erkek organları 
büyük ve polen sayısı oldukça fazladır. 
* Çiçek tozu bol miktarda (1 fındık püskülünde 6 milyon polen), çiçek tozlarının 
rüzgârlarla taşınmalarını kolaylaştırmak için düzgün yüzlü, hafif ve kuru, hatta 
bazılarında içerisi hava dolu iki tane baloncuğun da bulunduğu tespit edilmiştir. 
* Rüzgârla taşınan çiçek tozlarının dişi organ tarafından kolaylıkla tutulmalarını 
sağlamak için, bu türlerde dişi organın bu işe yarayacak şekilde geniş bir tepeciği 
vardır. Dişi çiçeklerde iğne uzun ve daima serbest, tepecik de bir tavus tüyü gibi 

geniş ve ince bölmelidir. İşte çiçek tozları bu ince bölmeler içerisinde kolaylıkla 
yakalanmaktadır. 
* Tozlanması rüzgârlarla olan meyve türlerinde çiçekler tek eşeylidir, yani ayrı 
ayrı erkek ve dişi çiçekleri vardır. Tek eşeyli olan bu çiçeklerin ağaçlar 

üzerindeki bulunuş şekline bakılaraktan bunları tek evli (monoik) ve iki evli (dioik) 
olarak ayırmak mümkündür. Tek evli olan meyve ağaçlarında, adından da 
anlaşılacağı gibi, ayrı ayrı olan erkek ve dişi çiçekler aynı bir ağaç üzerinde 
bulunur. Bunlara örnek olarak fındık, ceviz ve kestaneyi gösterebiliriz. Buna 
karşılık Antepfıstığı ve hurma iki evciklidir, yani bu türlerde ayrı ayrı erkek ve 
dişi ağaçlar vardır. 
Kendine Tozlanma : Bir çeşidin kendi çiçek tozu ile döllenebilmesi 
Yabancı Tozlanma : Bir çeşidin bir başka çeşidin/çeşitlerin çiçek tozları ile 
döllenebilmesi 
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Meyve türlerinin büyük çoğunluğu yabancı tozlanmaktadır. Bitkilerde erkek ve 

dişi organların (gametlerin) farklı zamanlarda olgunlaşmalarından dolayı da 
yabancı tozlanma olma olasılığı yükselir. 

: 

Homogamy: Erkek ve dişi organların aynı zamanda olgunlaşmasına denir. 
Dichogamy: Erkek ve dişi organların farklı zamanlarda olgunlaşmasına denir. İki 
çeşittir; 

a.Protandry: Erkek organların dişi organlardan önce olgunlaşmasıdır. 
b.Protogeny: Erkek organların dişi organlardan sonra olgunlaşmasıdır. 

Protoandry ve Protogeny özelliğini gösteren bitkiler kendine tozlanamadığı için 
yabancı tozlanma gösterir. Bu özelliği gösteren Fındık, Ceviz ve Antep fıstığı gibi 
meyve türlerinden ürün elde etmek için esas çeşitle aynı zamanda çiçek açan 
çeşitler yetiştirilmelidir. Bu çeşitlere tozlayıcı çeşit denir. 

 

 

MEYVE AĞAÇLARINDA DÖLLENME 
Çiçek tozunun çim borusu mikropilden içeriye girdikten sonra ucundaki zar erir ve 
borucuk içerisinde bulunan çekirdekler serbest kalarak bunlardan biri yumurtalık 
içerisinde bulunan yumurta çekirdeği ile birleşerek zigotu meydana getirir. Bu 

olaya döllenme denir.  
Bu arada öteki generatif çekirdek de yumurtalık içerisindeki diploid kromozomlu 
bir çekirdekle birleşerek endospermi meydana getirir. Erkek ve dişi eşey 
hücrelerinin oluşumu bir redüksiyon bölünmesiyle olduğu için, bu hücrelerin 
çekirdeklerindeki kromozom sayıları da çeşidin esas kromozom sayısının (2n) 
yarısına (n) inmiş olmaktadır. Döllenme sonucu zigot  oluştuğu zaman iki haploit 

kromozom grubunun birleşmesiyle, bitkiye özel diploit kromozomlu bir zigot 

meydana gelir. Buna karşılık endosperm bir haploit kromozom grubunun (çiçek 
tozu generatif çekirdeği) bir diploit kromozom grubu ile (yumurtalıktaki ikinci 
çekirdek) birleşmesi sonucu triploit bir yapıdadır. 
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Embriyo Oluşumu – Gelişimi 
 

 

Döllenme olayından sonraki ilk 
gelişme aşamasında, başlangıçta 
embriyonun geç kalmasına karşılık 
endosperm hızla gelişerek embriyo 
kesesini doldurur. Fakat sonradan 

embriyo endospermden beslenerek 

gelişmesine devam eder ve ondan 
boşalan yeri kaplar. Bundan sonra 
zamanla kotiledonların taslakları, 
kökçük, sürgüncük ile tohum 
içerisindeki iletken borular oluşur.  
Embriyo; minyatür bir bitkidir. 
Sürgün ucu (plumule), kök ucu 

(radicle), ve bu iki ucu birbirine 

bağlayan geçiş bölgesinde çenek 
yaprak veya tohum yaprağı denilen 
kotiledonlar bulunur.  

Sürgün ucu tarafındaki kısıma 
epicotyl, kök ucu tarafındaki kısmına 
ise hypocotyl denir. 

Zigotun bölünerek embriyoyu oluşturması 
(A-G) 

a) embriyo, b) çenek yapraklar,  
c) plumul, ç) radikul, d) besidoku  
e) endosperm çekirdekleri, f) süspansör,  
g-ğ) İç ve dış integümentler, h) mikropil 

Embriyo kesesi içinde embriyo oluşurken, tohum taslağı da gelişerek yumurtalık 
boşluğunu doldurur. İntegümentler gelişip tohum zarını (testa) oluştur. Böylece 
tohum gelişimini tamamlamış olur. 
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TOHUM  VE  MEYVE  OLUŞUMU 

Döllenmiş yumurta hücresi ve çevresindeki hücreler bölünüp çoğalarak tohumu 
oluştururlar. Tohum içindeki embriyoyu döllenmiş yumurta oluştururken, 
çevredeki hücreler de besin deposu olan çenekleri oluşturur. Embriyo; bitkinin 
kök, gövde gibi temel organlarının birer taslağını bulundurur. 
İçinde embriyoyu taşıyan tohum taslağıdır. Zigot, endospermin gelişmesi 
sırasında dinlenir, daha sonra ondan beslenerek embriyoyu oluşturur. Tohum 
taslağı gelişirken yumurta zarları (integüment) tohum kabuğunu (testa) 
oluşturarak tohumun gelişmesi tamamlanır.  
 

Tohum Kısımları Ve Görevleri 
 

Kabuk: 

1- Tohum taslağından gelişir 

2- Tohumu örter 

3- Kabuğu oluşturan hücrelerin çeperleri mantarlaşmış ve odunlaşmıştır 

4-Tohumu su kaybından, mekanik etkilerden,kimyasal ve biyolojik etkilerden 
korur.  Tohumun olumsuz dış etkilerden korunmasını sağlar.  
5- Kalınlığı şekli ve yapısal özellikleri türe göre değişir 

6- Kabuğu oluşturan hücreler 2n kromozomludur 

 

Çenekler (Kotiledonlar): 
1- Embriyoya bağlı olarak gelişir 

2- Endospermden besin alarak bitki çimleninceye kadar onu besler 

3- Çimlenmeden sonra bir süre fotosentez de yapar(Dikotillerde) 
4-Soğan,zambak vb.de tek çenek, sebzeler,çalılar,ağaçlar vb.de iki çenek, 
çamgillerde çok çenek bulunur 

 

Endosperm: 

1- Açık tohumlularda sadece polar nucleuslardan döllenmeden gelişir ve n 
kromozomlu hücrelerden oluşur 

2- Kapalı tohumlularda polar nucleusların döllenmesi ile oluşan triploid 3n 
kromozomlu hücrelerden oluşur 

3- Türe göre farklı yoğunluklarda olmak üzere karbonhidrat,yağ ve protein 
depolar 

4- Çimleninceye kadar hetotrof olan bitki embriyosunun madde ihtiyacını karşılar 

5-Çimlenince endospermin görevini yapraklar üstlenir 
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Embriyo: 

1- Ovumun spermle döllenmesi ile oluşur ve 2n kromozomludur. Yeni nesil bitkiyi 
oluşturur. 
2- Embriyonik gövde ve kök taşır. 

3-Tohum çimleninceye kadar yavaşca gelişir. 
 

 

MEYVE  VE  MEYVE  OLUŞUMU 

Dişi organın yapısındaki tohum taslağı tohum şeklini alırken, meyve yaprağı da 
gelişme ve değişiklikler gösterip etlenerek meyveyi meydana getirir. Tohum ve 
tohumu çevreleyen kısımların hepsine birden meyve denir. Meyvalar tohumun 
korunmasında ve yayılmasında rol alan önemli yapılardır. 
Normal olarak meyve, döllenmiş çiçeğin yumurtalığından veya yumurtalıkla birlikte 
diğer çiçek kısımlarından oluşur. Meyve oluşumuna bazen, çiçek sapı veya çiçek 
tablası da katılabilir. Örnek: Erik, kiraz, kayısı gibi meyvelerde meyve yaprağı 
etlenmiştir. Çilek, elma, armut gibi meyvelerde ise çiçek tablası veya sapı 
etlenmiştir. 
Döllenmeden sonra gelişmeye başlayan genç embriyo tarafından üretilen 
hormonlar (GA3, IAA) döllenmiş çiçeklerin ve genç meyvelerin dökülmelerini önler 
ve yumurtalık ve yumurtalığa yakın olan dokuların meyve halinde gelişmelerini 
sağlayarak meyve tutumu’nu gerçekleştirir.  
 

1-Gerçek meyve: Sadece ovaryumun gelişimi ile oluşan meyve (Örn: Erik, kiraz, 
kayısı, üzüm vb.) 
2-Yalancı meyve: Çiçeğin diğer organlarının (çiçek tablası, çanak yaprak, taç 
yaprak, erkek organ ve ovaryumun) birlikte meydana getirdikleri meyve. (Örn: 
Elma,armut, ayva, çilek, dut, incir vb.). Kalix, korolla ve androkeum (erkek 

organlar kümesi)’un birleşmesiyle oluşan ve hypanthium denilen çiçek tablasının 
yumurtalıkla birleşip kaynaşmasıyla oluşan yalancı meyvelerde yenen kısım etlenip 
sulanmış olan hypanthium’dur. Perikarpın iç tabakası kıkırdağımsı bir kılıf şeklinde 
çekirdek evini sarar. Buna core denir. 
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Meyve yapıları çiçek yapıları ile yakından ilişkilidir. 
Kayısı, Şeftali, Kiraz, Vişne, Elma, Armut, Portakal, Badem : Çiçeklerinde bir tek 
dişi organ (tek veya çok karpelli) vardır. Bu bir tek dişi organın yumurtalığından 
oluşan ve gelişen meyvelere basit meyve denir.  

Çilek, Ahududu, Böğürtlen : Çiçeklerinde çok sayıda dişi organ vardır. Çiçek 
tablası üzerinde toplu halde bulunan bu dişi organların yumurtalıkları gelişerek 
küçük meyvecikler oluşturur. Bu şekilde, bir çiçeğe ait çok sayıdaki 
ovaryumlardan oluşan meyveye toplu meyve (aggregate) – bileşik meyve denir.  

Dut, İncir, Ananas : Çiçek salkımı çiçek ekseni üzerinde birbirine çok yakın olarak 
yerleşmiş çok sayıdaki çiçeklerden oluşmuştur. Bu çok sayıdaki birbirinden 
bağımsız çiçeklerin ovaryumlarından oluşmuş meyveye çoklu meyve (multiple) 
denir.  
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MEYVE  GELİŞMESİ 
Yumurtalık duvarı  ------------- Meyve duvarını (perikarp) oluşturur. 
Perikarp 3 farklı tabaka halinde farklılaşır: 
En dışta -------- Exocarp (veya epicarp) 

Ortada ---------- Mesokarp 

En içte ---------- Endocarp 

Olgunlaşmış meyvelerde bu tabakaların gösterdiği özelliklere göre meyveler 
pomolojik olarak sınıflandırılırlar. 
 

Sert kabuklu meyve türleri : Perikarp farklılaşmamış ve sert bir yapı 
kazanmıştır. (ceviz, kestane, fındık, Antep fıstığı) 

 

 

Sert çekirdekli meyve türleri : Pericarp üç tabaka 
halinde farklılaşmıştır. Eksocarp "meyve eti"ni 
oluşturur. Tohumun üzerini sert bir kabuk gibi örten 
endokarpa sahip bu meyve türlerine "sert çekirdekli" 
(drupe) meyveler denir. (Kayısı, şeftali, erik, kiraz ve 
vişne, kızılcık, iğde, badem, zeytin, karayemiş, ünnap) 
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Üzümsü meyve (berry) : Endocarp yumuşak yapıdadır. (üzüm, çilek, ahududu, 
böğürtlen, dut, incir, Trabzon hurması) 
 

 

DÖLLENMEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

 

KENDİNE DÖLLENME (Autogamy): Bir çeşidin kendi çiçek tozları ile döllenmesi 
YABANCI DÖLLENME (Allogamy) : Bir çeşidin, başka bir çeşidin veya çeşitlerin 
çiçek tozları ile döllenmesi 
Nedenleri: 

* Erkek ve dişi gametlerin olgunlaşma zamanlarının farklı olması (dichogamy)  
(aynı zamanda olgunlaşmaları : homogamy) 
* Morfolojik, sitolojik ve genetik yapının etkisiyle düzenlenen kısırlık ve 
uyuşmazlıklar 

 

Kendine Döllenen Meyve 
Türleri : 

Kayısı, Şeftali, Nektarin, Vişne, Ayva, Portakal 

Yabancı Döllenen Meyve 
Türleri : 

Elma, Armut, Kiraz, Erik, Badem, Ceviz, Pikan, 

Zeytin, Muz, İncir, Hurma, Avokado, Böğürtlen, 

Ahududu, Çilek,Üzüm, Fındık 

 

 

MEYVE AĞAÇLARINDA KISIRLIKLAR 
Çiçeklerde erkek ve dişi gametlerin oluşum ve gelişmeleri her zaman, daha önce 
açıklandığı gibi normal olmamakta, kısırlık adı verilen bazı olumsuz gelişmeler de 
meydana gelmektedir. 

Kısırlık, eşey organlarındaki; morfolojik noksanlıklar veya yetersizlikler, genetik, 
sitoplazmik yapı nedeniyle, normal eşey hücrelerinin(gametlerin) oluşamaması, bu 
nedenle döllenme ve döllenme yeteneğinden veya her ikisinden birden yoksun 
kalma veya bazı bitkilerde embriyo ve endospermin gelişememesidir. 
 

Meyve ağaçlarında başlıca üç kısırlık şekli ile karşılaşılmaktadır: 
 1. Morfolojik kısırlık, 
 2. Gamet kısırlıkları, 
 3. Kendine kısırlık ve grup kısırlığı 
 

Morfolojik Kısırlık: Meyve türlerinde bu kısırlık eşey organlarının veya 
gametlerin normal oluşamamaları nedeniyle olur. Bu şekilde mesela erkek 
organların iyi oluşamaması yüzünden dişi formlar veya dişi organların iyi 
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oluşamaması yüzünden erkek formlar ortaya çıkar. Meyve yetiştiriciliğinde dişi 
formlar, yabancı çeşitlerle tozlanma önlemleri alındığı taktirde kullanılabilir.  
Çeşitler arasında bu türlü dişi formlar vardır. Şeftalilerden J.H. Hale ve June 
Elberta yetiştiricilikte önemli iki dişi formdur. Eriklerde ve üzümlerle çileklerde 
de kültür çeşitleri arasında bu gibi dişi formlar biliyoruz (örneğin Çavuş üzümü ve 
Osmanlı çileği). 
Morfolojik kısırlık dişi eşey organının anormal teşekkülü şeklinde olursa bu gibi 
erkek formlar meyve yetiştiriciliği bakımından değerlerini kaybetmiş olur. Bu gibi 

çeşitler ancak süs formları olarak kullanılabilir. 
 

Gamet Kısırlıkları: Çiçek tozu veya dişi eşey hücresinin herhangi bir sebeple 
döllenme veya dölleme yeteneğinde olmamasıdır. Bu kısırlığın sebebi sitolojik veya 
fizyolojik olabilir. 

 

Sitolojik kısırlık:  Bu kısırlık anormal kromozom sayısına dayanır. Yani oluşan 
çiçek tozları veya yumurta hücreleri çeşidin kendine özgü haploit kromozom 
sayısını taşımazlar. Kromozom sayısı esas sayıdan az veya çok olabilir. Bu durum 
indirgeme bölünmesi sırasında kromozomların eşit sayıda ayrılmamalarından ileri 
gelir. Somatik hücrelerinde türün haploit kromozom sayısının üç kat kromozomu 
olan triploit çeşitlerde görülür.  
Örneğin elmalarda n=17 dir. Diploit çeşitlerde 2n=34 kromozom vardır. Bunlarda, 
indirgeme bölünmesinde çift kromozomlar 17’şer 17’şer ayrıldığından çiçek tozu 
çekirdeklerinde de 17 kromozom bulunur. Halbuki triploit adını verdiğimiz elmalar 
2n=51 kromozomludur. 51 kromozomlu olan çeşidin indirgeme bölünmesinde 
kromozomlar eşit sayıda bölünmezler. Bu şekilde değişik sayıda kromozomlu olan 
çiçek tozları da çoğunlukla normal olarak çimlenemez, çim boruları iyi gelişmez ve 
dölleme gücünde değildirler. Dişi eşey hücresinin oluşum aşamaları düşünülürse, 
burada da bir indirgeme bölünmesinin esas olduğu görülür. Böylece triploit 
çeşitlerde yine çoğunlukla dişi eşey hücreleri normal olmadığından döllenme 
olmaz, ancak içi boş çekirdekler teşekkül eder. Bu eğilim kalıtsaldır ve hiç bir 
teknik ve kültürel tedbirle düzeltilemez. 
 

Fizyolojik kısırlık: Bu kısırlık şekli beslenme noksanlığından veya beslenmedeki 
arızalardan ileri gelir. Bu durumu aynı çeşidin yaşlı ve bol çiçekli bir ağacından 
alınan çiçek tozlarıyla orta yaşlı, iyi beslenme şartları altında bulunan bir 
ağacından alınan çiçek tozlarının karşılaştırmalı çimlendirme denemeleriyle 
ispatlamak mümkündür. Hatta bir şeftali çeşidinde bir dal üzerinde beslenme 
bakımından, az da olsa farklı olan çeşitli çiçeklerin de çiçek tozu çimlenme 
oranlarının dalın dibinden uca doğru gidildikçe azaldığı ve böylece örneğin dip 
taraftaki çiçeklerde çimlenme oranının % 89 olduğu halde uç tarafta % 38’e 
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düştüğü bulunmuştur. Yine buket dalları ile uzun dallardaki çiçeklerde çimlenme 
oranı oldukça farklıdır. Bu durum, değişik yerdeki çiçeklerden alınan çiçek 
tozlarının beslenme şartları ve içerdikleri depo maddeleriyle ilgilidir. Fizyolojik 
çiçek tozu kısırlığına yumuşak çekirdekli meyve türlerindense sert çekirdekli 
türlerde daha çok rastlanır. Bu kısırlık şekli beslenme şartları düzeltilerek büyük 
ölçüde etkisiz bırakılabilir. Fena beslenme şartları altında yumurtalığın da iyi 
gelişmemesi söz konusudur. Bu durum çiçek tozu çimlenmesinde olduğu kadar açık 
ve kolay ispat edilemezse de bu olasılığı da dikkate almak yerinde olur. 
 

 

MEYVE AĞAÇLARINDA EŞEYSEL  UYUŞMAZLIK 

Eşey organları ve gametleri normal yapıda oldukları ve yaşama gücünde döllenmiş 
tohum oluşturabilme yeteneğinde bulundukları halde, genetik yapı nedeniyle, 
çiçek tozu ve dişicik borusu (veya bazı hallerde dişicik tepesi) arasındaki 
karşılıklı etkileşme sonucu, çiçek tozlarının çimlenmesinin veya çiçek tozu 
borularının dişicik borusu içindeki gelişmelerinin engellenmesine eşeysel 
uyuşmazlık (incompatibility) denir.  

Belli bir kombinasyonda eşeysel uyuşmazlık gösteren bir bitki, bir başka 
kombinasyonda uyuşabilir ve normal döllenme olayını ve tohum oluşumunu 
gerçekleştirebilir. 
Bir bitkinin çiçek tozları kendi dişi çiçeklerinin veya aynı çeşide ait diğer 
bitkilerin dişi çiçeklerini dölleyemiyorsa buna kendiyle uyuşmazlık (self-
incompatibility) denir. 

Bir çeşidin çiçek tozlrı aynı tür içindeki diğer bir çeşidi dölleyemiyorsa buna 
karşılıklı uyuşmazlık – birbiriyle uyuşmazlık (cross-incompatibility) denir.  

Kendine kısırlık ve grup kısırlığı (uyuşmazlık): Birçok meyve türlerinde çiçek 
tozları kısır olmadıkları halde bunların kendi yumurta hücrelerini dölleyemedikleri 
görülür. İşte buna kendine kısırlık veya kendine uyuşmazlık denir. Eğer bir çeşidin 
yumurta hücresi diğer bir çeşidin çiçek tozu ile döllenemezse bu da grup kısırlığı 
veya yabancılarla uyuşmazlıktır. 
Gerek kendine kısırlıkta ve gerek yabancılarla uyuşmazlıkta kısırlığa sebep olan 
çiçek tozu çim borusunun iğne dokusu içerisinde ilerleyememesi ve yumurtalığa 
ulaşamamasıdır. Buna sebep kromozomlarda yerleşmiş bulunan kısırlık genleridir. 
Grup kısırlığı kalıtsal yapıları bakımından birbirine çok yakınlık gösteren 
çeşitlerde olacağı gibi bu kısırlık şekli aynı nedenlerle karşılıklı olacaktır. Yani A 
çeşidinin çiçek tozu B çeşidini dölleyemezse B çeşidinin çiçek tozu da A  çeşidini  
dölleyemeyecektir. 
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FARKLI MEYVE VE TOHUM OLUŞUM MEKANİZMALARI 

Partenokarpi (Vegetatif partenokarpi, Stimülatif partenokarpi, Fakültatif 
partenokarpi) 

Stenospermokarpi 

Boş çekirdeklilik 

Apomiksis 

 

PARTENOKARPİ 
Bitkilerde döllenme olmadan tohumsuz (çekirdeksiz) meyve oluşumuna 
partenokarpi denir.  

Bir kısım portakallar (örneğin Yafa, ve Washington), mandarinler (Satsuma), 
limonlar (Lamas limonu), altıntoplar (Marsh Seedless), muzlar, yenidünyalar, 
Trabzon hurmaları, bazı incir çeşitleri döllenmeden, partenokarp olarak meyve 
bağlamaktadırlar. Yumuşak çekirdekli meyve türlerimizden elmalarda ve biraz 
daha geniş ölçüde olmak üzere armutlarda da partenokarp olarak meyve 

teşekkülüne rastlanmaktadır. 
Partenokarpi genel olarak, yumuşak çekirdekli meyvelerde memnunluk verici bir 
ürün sağlanmasına yetmez. Bu meyve türlerinde partenokarpi ancak ilkbaharın geç 
donlarıyla erkek ve dişi organların zararlanması halinde meyve oluşumunu kısmen 
de olsa sağlamakla pratikte faydalı olur. 
Partenokarpinin istenilmediği durumlar da vardır: Antepfıstığı, ceviz, fındık, 
kestane, badem vb tohumu yenilen meyve türlerinde partenokarpi hiç istenmez. 
Çünkü partenokarpi bu türlerde sert kabuktan ibaret içi boş meyvelerin 
oluşmasına sebep olur. 
Partenokarpiye eğilim, genel olarak, türlere ve çeşitlere özgü bir durum olmakla 
beraber, uygun iklimlerde ve elverişli beslenme şartları altında bu eğilimin arttığı 
ve böylece daha çok sayıda partenokarp meyve oluştuğu görülmüştür. 
 

Asmalarda partenokarpi tohum taslaklarının anatomik yapısı ve erkek organların 
morfolojik yapısına göre 3 farklı tipte ortaya çıkmaktadır. 
Stimülatif Partenokarpi: Embriyo kesesinin kusurlu olması nedeniyle, döllenme 
olmaksızın çekirdeksiz tane tutumuna stimülatif partenokarpi adı verilmektedir. 
Örnek: Siyah Korint üzüm çeşidi  
Vegetatif Partenokarpi: Beyaz ve kırmızı Korint üzüm çeşitlerinde görülen bu 
olayda tohum taslaklarının şekli tamamen bozuk olup, sadece dış integümentler 
gelişmiştir.İç integümentler nusellus dokusunun bazal kısmında şişkin bir 
meristematik doku yığını halinde bulunur. Nusellus aşırı bir gelişme gösterir. 
Embriyo kesesi bulunmaz. 

Fakültatif Partenokarpi: Normal embriyo kesesine sahip olduğu halde, çiçek 
yapıları anormal ve polen tozu çimlenme kabiliyetleri düşük asma çeşitlerinde 
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rastlanan bir durumdur. Çavuş, Karagevrek, Hönüsü, Tahannebi, Erolan gibi 

morfolojik erdişi fizyolojik dişi çiçek yapısına sahip çeşitlerde, uygun 

tozlayıcıların kullanılmadığı durumda görülür. 
 

STENOSPERMOKARPİ: Asmalarda çekirdeksiz tane tutumunun farklı bir şekli 
olan stenospermokarpi, tipik olarak Sultani çekirdeksiz, Pembe çekirdeksiz, 
Yuvarlak çekirdeksiz ve Perlette üzüm çeşitlerinde görülür. Stenospermokarpik 

tane bağlayan çeşitlerin çiçeklerinde morfolojik bir noksanlık bulunmamaktadır. 
Ayrıca çimlenme gücü yüksek polenler ile yüksek oranda fonksiyonel embriyo 

keselerine de sahiptirler. Döllenme normal olarak meydana gelmekte ancak 
döllenmeden sonra normalde 2 hafta süre ile zigotta meydana gelmesi beklenen 
bölünmelerin olmaması sonucunda, embriyo gelişmesi dumura uğramaktadır. 
Ardından endosperm dejenerasyonu da ortaya çıkmaktadır. Tohum sertliğini 
meydana getiren taş hücreler de gelişmediğinden tanelerde iz halinde yumuşak 
bir çekirdek kalıntısına rastlanmaktadır. 
 

BOŞ ÇEKİRDEKLİLİK 

Çekirdeğin gelişmesi ile ilgili bir meyve tutum şeklidir. Çavuş üzüm çeşidinde 
görülür. Tozlanma ve döllenme normal olarak meydana gelmekte, zigot ve 
endosperm gelişmesi ise tamamen dumura uğramaktadır.  
 

APOMİKSİS 

Döllenme olmadan tohumlu (çekirdekli) meyve oluşumu 

Apomiksis pratikte üç şekil gösterir.  
* Partenogenesis : Partenogenetik tohum oluşumunda embriyo haploid veya 
diploid bir yumurta hücresinden ve döllenme olmadan meydana gelir. 
* Apogami : Embriyo oluşumu indirgemeye uğramamış bir sinerjit veya antipot 
hücresinden meydana gelir. 
* Poliembriyoni : Tohum içerisinde, değişik sayıda ve diploid nusellus 
hücrelerinden meydana gelen embriyolar vardır. Burada meydana gelen tohumlar 

döllenme olmadan ana bitkiye ait bir hücrenin gelişmesiyle meydana 
geldiklerinden tamamen ana bitkinin özelliklerini gösterir.  
Avantajları 
Tohumdan standard anaç materyalinin yetiştirilmesi,  
Tohumla klonal çoğaltma olanakları 
Virüsüz nusellar embriyonlarla bir çeşidin çoğaltılması 
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DÖLLENME İLİŞKİLERİNDEN ÇIKARILACAK PRATİK SONUÇLAR 

Bahçe kurarken döllenmeyle ilgili bütün koşulların daha önceden bilinmesi ve 
gereken önlemlerin alınması zorunludur.  
Yetiştirici bahçe kurarken döllenme bakımından şu sorunlar üzerinde duracaktır: 
1. Dikeceği çeşitler kendine verimli midir, kendine kısır mıdır, grup  kısırlığı  var  

mıdır? 

2. Karşılıklı döllenme söz konusu olduğu taktirde: 
a. Çeşitlerin çiçek açma zamanları birbirine denk gelmekte midir? 

 b. Tozlayıcı çeşit meyve tutumu üzerine ne oranda olumlu bir etki 

yapacaktır? 

 c. Tozlayıcı ve tozlanacak çeşitlerde çiçek tozu kısırlığı varmıdır? 

 d. Tozlayıcı çeşidin elde edilecek meyvenin kalitesi üzerine bir etkisi 
varmıdır? 

 e. Çeşitlerin periyodisite bakımından durumları nedir? 

 f. Çeşitlerin tozlanması rüzgârla mı yoksa böceklerle mi olmaktadır ve 

buna göre ne gibi önlemler alınmalıdır? 

 

1- Dikilecek çeşitler kendine verimli midir, kendine kısır mıdır, grup kısırlığı 
var mıdır? 
Bu sorunun cevabını verebilmek için meyve tür ve çeşitlerimizin bu yönden 
özelliklerinin bilinmesi gerekir. 
Elma ve armutlar: Bu iki meyve türü içerisine giren meyve çeşitleri genel olarak 
kendine kısırdırlar. Bazı çeşitler kendi kendini dölleyerek bir miktar meyve 

bağlarlarsa da bu hiç bir zaman pratikte yeterli olmaz. Bu yüzden, bu türlerden 
tek çeşitli bahçeler kurulamaz. Bu duruma göre döllenmenin sağlanması için çeşit 
karışımı yapılması gerekir. Bu zaman da grup kısırlığı sorusu ortaya çıkar. Genel 
olarak, elma ve armutlarda, grup kısırlığı yaygın değildir ve standard olarak kabul 
edilen çeşitler arasında böyle bir sorun yoktur.  
Ayvalar: Kendi kendilerini döllediklerinden burada döllenme şartları kolaylıkla 
sağlanmaktadır. 
Şeftaliler: Bu türe giren kültür çeşitleri kendi kendilerini döllerler. Ancak, 
standart çeşitler arasına giren J.H. Kale ile June Elberta morfolojik çiçek tozu 
kısırlığı gösterdiklerinden bu çeşitlerle bahçe kurarken tozlayıcı çeşitlere ihtiyaç 
vardır. 
Erikler: Prunus domestica grubuna giren (2n=48) bütün erik çeşitleri kendine 
verimli olmakla beraber aralarında kendine kısır olanlar da vardır. Buna karşılık 
Prunus cerasifera grubuna giren (2n=16) erik çeşitleri kendine kısırdırlar, iyi bir 
verim için çeşit karışımı yapılmalıdır. Grup kısırlığı bazı çeşitler arasında 
bulunmuşsa da yaygın değildir. 
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Bademler: Kendine kısırdırlar, grup kısırlığı da vardır. Çeşit karışımı zorunludur. 
Grup kısırlığına dikkat edilmesi gerekir. 
Kirazlar: Kendine kısırdırlar. Çeşit karışımı yapılması şarttır. Grup kısırlığı 
yaygındır. Yabancı çeşitlerde şimdiye kadar 17 grup kısırlığı bulunmuştur. 
Vişneler: Vişnelerde kendine verimli ve kendine kısır çeşitler vardır. Dikilecek 
çeşidin özel durumu bilinmediği taktirde çeşit karışımı yapılmalıdır. Bu türde grup 
kısırlığı şimdiye kadar görülmemiştir. 
Çilekler: Çoğu çeşitler kendine kısırdır. Ayrıca erkek çiçeklerle dişi çiçeklerin 
olgunlaşmalarının da farklı olduğu durumlarda kısırlık görülür. Bu yüzden çeşit 
karışımı yapılmalıdır. 
Fındık: Çoğu çeşitler kendine kısırdır. Ayrıca erkek çiçeklerle dişi çiçeklerin 
olgunlaşmalarının da farklı olduğu durumlarda kısırlık görülür. Bu yüzden çeşit 
karışımı yapılmalıdır. 
Ceviz: Cevizler kendine verimlidirler. Ancak burada da erkek ve dişi çiçeklerin 
ayrı ayrı zamanlarda olgunlaşma durumu problem yaratır. Erkek ve dişi çiçeklerin 
aynı zamanda çiçek açan çeşitlerin karışık olarak dikimi ürün emniyetini sağlar. 
Apomiksize eğilim de meyve tutumunda olumlu bir etki yapar. 
Kestane: Kültür çeşitlerinin çoğu hiç değilse kısmen kendine kısırdırlar.  

Antepfıstığı: Erkek ve dişi ağaçları ayrı ayrı olduğundan meyve tutumu için erkek 
ağaçların bulunması gereklidir. Erkek ağaçların toz verme zamanları ve tozlama 
yetenekleri farklı olduğundan en uygun olanları seçilmelidir. 
Hurma: Erkek ve dişi ağaçları ayrı ayrıdır. İyi dölleyen erkeklerin çiçekleri dişi 
ağaçlar üzerine asılarak tozlanma sağlanır. 
Turunçgiller: Kendi kendine verimlidirler. Bir çoğu da daha önce belirtildiği gibi 
partenokarp olarak meyve tutar. 

Zeytin: Birçok çeşitleri hiç değilse kısmen kendine verimlidir. Kendine verimlilik 

hava şartlarına göre değişmektedir. Bu sebeple en iyisi hiç değilse iki çeşidi bir 
arada dikmektir. 

İncir: Sofralık çeşitleri partenokarp olarak meyve verir. Kurutmalık çeşitler 
ileklemeye ihtiyaç gösterir.  
 

2- Karşılıklı Döllenmede Üzerinde Durulacak Sorunlar 
 

a) Çiçek Açma Zamanları:  
Çeşitlerin birbirlerini dölleyebilmeleri için ilk şart, bunların aynı zamanda çiçek 
açmalarıdır. Aksi durumda, bir çeşidin çiçekleri açılıncaya kadar öteki çeşit 
çiçeklerini savabilir ve böylece her iki çeşit de döllenemez. Meyve ağaçlarında 
çiçek açma zamanları yılların iklim şartlarına göre değişebilir. Bununla beraber 
çeşitlerin çiçek açma sıraları sabittir. Bu bakımdan döllenme şartlarında da bir 
fark olmaz. Döllenmede, çiçek açma zamanları bakımından üzerinde en fazla 
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durulması gereken meyve türleri elmalarla armutlardır. Özellikle elmalarda en 
erken açan çeşitlerle en geç çiçek açanlar arasında 20 günden fazla bir fark 
vardır. Böylece bu gibi çeşitler döllenme bakımından birbirine kavuşamazlar. 
Antepfıstıkları, fındık ve cevizlerde de bu durum önem kazanır 
 

b) Tozlayıcı ve Tozlanacak Çeşitlerde Çiçek Tozu Kısırlığı var mıdır? 
Çeşitlerin karşılıklı olarak birbirlerini dölleyebilmeleri için bunlarda çiçek tozu 
kısırlıklarının bulunmaması ve böylece iyi bir çimlenme göstermeleri gerekir. Bu 
bakımdan çeşitlerin diploid mi yoksa triploid mi olduklarının bilinmesi şarttır. 
Gerek elma ve gerek armutlarda diploit çeşitlerde çiçek tozu çimlenme oranı % 
50'nin üzerinde olup, birçoklarında % 85-95’dir. Triploit çeşitlerde ise çimlenme 
oranı % 30 dan da düşüktür ve bu oran % 6 ya kadar düşer. Bu durumda triploit 
çeşitlerin hiç birisi tozlayıcı olarak kullanılamazlar. Diploid çeşitlerle bahçe 
kurarken iki çeşidin bulunması yeterlidir. Eğer çeşitlerden birisi triploid ise ikinci 

bir dipioid tozlayıcı çeşide gerek vardır. 
 

c) Tozlayıcı Çeşit Meyve Tutumu Üzerinde Ne Oranda Olumlu Bir Etki 
Yapacaktır? 
İyi bir meyve tutumu için tozlayıcı çeşidin (baba çeşit) diploid olması, yani yüksek 
oranda çimlenen iyi çiçek tozları vermesi yeterli değildir. Çünkü, bir çeşidin 
değişik baba çeşitlerle tozlanmasından farklı oranlarda meyve tutumu olmaktadır. 
Fındıklarda tozlayıcı çeşitler ve antepfıstıklarında değişik erkek tipler de meyve 
tutumu üzerinde çok önemli etki yapmaktadır.  
 

d) Tozlayıcı Çeşidin Elde Edilecek Meyvenin Kalitesi Üzerine Bir Etkisi Olacak 
mıdır? 
Botanikte yabancı çiçek tozlarının bir bitkinin tohumunda meydana getirdiği 
değişikliğe Xenien adı verilir. Eğer çiçek tozunun bu etkisi meyveler üzerinde 

olursa buna da Carpoxenien veya Matexenien denir. Meyvecilik pratiğinde Xenien 
olayı bizi doğrudan doğruya ilgilendirmez. Ancak metaxenien önemli olabilir.  
 

e) Çeşitlerin Periyodisite Bakımından Durumları Nedir?  

Bazı meyve ağaçları bir yıl çok meyve verip bir yıl az meyve vermekte veya 
dinlenmektedirler (Periyodisite). Karşılıklı olarak birbirini döllemek üzere seçilen 
çeşitlerden birisinin her yıl meyve vermesine karşılık ötekisi bir yıl meyve verip 
ertesi yıl dinleniyorsa, dinlenme yılında çiçek tozu bulunamayacağından diğer 
çeşidin de verimi tehlikeye düşer. Elma, armut, zeytin ve fındıklarda yaygın olan 
periyodisite durumu dolayısıyla özellikle bu türlerle çalışılırken daha dikkatli 
hareket edilmelidir. 
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f) Çeşitlerin Tozlanması Rüzgârla mı Yoksa Böceklerle mi Olmaktadır ve Buna 
Göre Ne Gibi Önlemler Alınmalıdır ? 
Rüzgârla tozlananlarda: Tozlayıcı çeşitler veya erkek ağaçlar bahçede, 
çiçeklenme zamanında rüzgârların en çok estiği yöne bir sıra halinde dikilmelidir. 
Böylece rüzgâr, önüne kattığı çiçek tozlarını, bahçe içerisine sürükler ve 
tozlanmayı sağlar. Tozlayıcı çeşitlerin veya erkek ağaçların tozlanacak çeşitlere 
olan mesafesi çok uzun olduğu zaman ikinci bir sıra daha yapılır. Rüzgârlarla 
tozlanan hurmalarda tozlanmanın sağlanması için erkek çiçek salkımları dişi 
ağaçlar üzerine asılır. Antepfıstıklarında da aynı şekilde hareket edilerek 
tozlanmaya yardım  edilebilir. 
Böceklerle tozlananlarda: Tozlanmada baş rolü bal arıları oynamaktadır. Bu 
nedenle bahçede yeteri kadar arı bulundurulması önemlidir. Bahçelerde 
bulundurulacak arı miktarı iklim şartları ve arazinin topografik durumu ile 
yakından ilgilidir. Çiçeklenme sırasında havaların serin gittiği (12 °C den aşağı), 
olumsuz rüzgârların arıların uçuşunu güçleştirdiği ve yine bahçe içerisinde uçuşu 
zorlaştıran engellerin bulunduğu yerlerde arı kovanı sayısını arttırmak gerekir. 
Önerilen: 2 - 5 fenni kovan / hektar 

Kovanların 250 metreden daha fazla uzakta bulunanları, özellikle kötü havalarda, 
tozlanmanın yetersiz olmasına neden olur. Böceklerle tozlanan meyve türlerinde 
birbirini dölleyecek çeşitler bahçe içerisinde karışık olarak dikilebilir. İstenilirse 
iki sıra tozlanacak ve bir sıra tozlayıcı çeşitten olmak üzere sıralar halinde de 
düzenlenebilir. Önemli olan nokta, tozlayıcı çeşitlerle tozlanacak çeşitler arasında 
çiçeklenme sırasındaki hava şartlarına göre 30-75 metreden daha fazla bir 

açıklığın bırakılmamasıdır. 
 

 

MEYVE DÖKÜMLERİ 

Meyve ağaçlarında açılan çiçeklerin hepsi meyve bağlamaz. İyi döllenme ve bakım 
şartlarında bile çiçeklerin ve küçük meyvelerin büyük bir kısmı dökülmektedir. 
Elmalarda açılan çiçeklerin % 15-20‘si, armutlarda ise % 8-5’i olgunluğa kadar 
ağaçta kalarak meyveleri oluşturur. Bazı erik çeşitlerinde açılan çiçeklerin % 3,5-

4,5’i ağaç üzerinde meyve olarak kaldığı zaman iyi bir meyve tutumu olarak kabul 

edilir. Öteki meyve türlerinde de durum aşağı yukarı bunlara benzer. Açan 
çiçeklerden az bir kısmının meyve oluşturmasına karşılık, birçok hallerde, üstün 
kalitede meyve elde edebilmek için bunlar da seyreltilmektedir.  
Meyve ağaçlarında başlıca üç döküm periyodu vardır. Bu periyotlar bazen 
birbirlerinden bir ile iki hafta aralıklarla kesildiği halde, bazen de birbiri 
peşinden devam ederek başlıca iki periyot gösterirler.  
• 1- Çiçek dökümü,  
• 2- Küçük meyve dökümü  
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• 3- Haziran dökümü olarak adlandırılmıştır. 
Meyve ağaçlarında görülen bu dökümlerin başlıca iki nedeni vardır:  
• 1- Döllenme noksanlığı  
• 2- Beslenme noksanlığı 

 

1. Döküm (Çiçek dökümü): Çiçeklenmeden çok kısa bir süre sonra meydana 
gelmektedir. Bu dönemde dökülen çiçekler incelendiğinde, dişi organların kusurlu 
olduğu görülmektedir. 
2. Döküm (Çiçek ve küçük meyve dökümü): Birinci dökümden iki hafta veya 
biraz daha uzun bir süre sonra meydana gelen bu dökümde, birinci döküm ile bazı 
benzerlikler olmasının yanında, kesin olarak ilk dökümden ayrılmaktadır. Çünkü 
dökülen meyvelerde dişi organ tamamen normal yapıdadır. Yumurta içinde yapılan 
incelemeler bu dönemde dökülen çiçeklerde ve küçük meyvelerde, döllenmenin 
olmadığını göstermektedir. Dökülen çiçeklerde tozlanmaya rağmen, polen tüpü 
gelişmesi engellendiğinden döllenme gerçekleşmemektedir. 
3. Döküm (Haziran dökümü): İkinci dökümden yaklaşık bir ay sonra meydana 
gelmektedir.  

Haziran dökümüne neden olarak su ve besin maddeleri noksanlıkları 
gösterilmektedir. Döllenmeyi takip eden periyotta meyvelerde tohum oluşumu 
hızlı olduğundan ağaçlar bu periyotta özellikle azot ve fosfora ihtiyaç gösterirler. 
Bu nedenle bol çiçek açan ve döllenme şartları iyi olduğu halde meyve tutmayan 
ağaçlarda azotlu gübreleme önemlidir ve bu gibi durumlarda çiçeklenmeden üç 
hafta önce nitratlı gübrelerin verilmesi çoğunlukla dökümü azaltır veya önler. 
Haziran dökümünde ağacın beslenme durumu ve özellikle su düzeni önemli bir rol 
oynar. Yaz başında meyvelerin et kısmı hızla geliştiğinden bu zamanda ağaçlar çok 
miktarda karbonhidratlara ve suya ihtiyaç gösterir. Karbonhidratla iyi beslenme 
meyvelerin dalda daha iyi tutunmalarını sağlar. Su şartları da, özellikle arid 
bölgelerde, dökümler üzerinde büyük etki yapar.  
Bu bölgelerde haziran ayı genellikle su düzeninin kurulması bakımından kritik bir 
periyottur. Çünkü bir yandan topraktan suyun alınması güçleşirken öte yandan da 
hava nisbî nemi oranının düşmesi ve sıcaklığın artmasıyla transprasyon 
şiddetlenir. Yaprakların ozmotik güçleri meyvelere göre daha yüksektir. Suyun 
azalmasıyla yapraklar meyvelerdeki suyu çekerek bunların dökülmelerine sebep 
olur. 

 

Çiçek ve küçük meyve dökümü ile haziran dökümü arasında bir korelasyon vardır. 
İlk iki döküm şiddetli olduğu zaman haziran dökümü azalır. Döllenme ve beslenme 

şartlarının iyi olması sonucu olarak çiçek ve küçük meyve dökümü az olursa 
haziran dökümü artar. Haziran dökümünden sonra ağaçlarda, genellikle hastalık 
ve zararlılardan olan dökümler dışında bir meyve dökümü olmaz. Ancak olgunluk 
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başlayınca toplanmayan meyveler dökülürler. Bütün dökümlerde, meyve sapı ile 
dalcık veya meyve ile meyve sapı arasında bir ayırma tabakası meydana gelir. 
Böylece meyveler daldan veya saplarından ayrılır. 
 

 

MEYVE AĞAÇLARINDA PERİYODİSİTE 

Meyve ağaçlarımızdan bir kısmı bir yıl meyve verir ertesi yıl ya hiç meyve vermez 
veya pek az meyve verirler. Bu olaya periyodisite denir. 

Periyodisiteye fazla eğilim gösteren meyve türleri : elma, armut, fındık, 
Antepfıstığı, zeytin ve mandarinler dinlenmeye en çok eğilim gösterirler. 
Periyodisiteye çok eğilimli olan türler içerisinde de çeşitlere göre farklar vardır. 
Örneğin elmalar içerisinde Amasyalar mutlak periyodisite gösterdikleri halde 
Hüryemez kısmi bir periyodisite gösterir, yani bir yıl çok ertesi yıl az ürün verir. 
Jonathan ve Golden Delicious çeşitleri ise her yıl normal bir ürün verirler.  
Periyodisiteye eğilim bir çeşit özelliğidir. Meyve ağaçlarında periyodisiteye 
eğilim, türlere hatta tür içindeki çeşitlere göre farklılık gösterebilmektedir.  
"mutlak periyodisite" : Antep fıstığı ve Zeytin, Elmalardan Amasya çeşidi  
"kısmi periyodisite" : Elmalarda Hüryemez çeşidi bir yıl çok, ertesi yıl daha az 
meyve vermekte 

Periyodisite’nin ağaç açısından sakıncaları:  
Periyodisite gösteren bir ağaç verim yılında çok fazla meyve ile yüklü olduğundan 
bütün gücünü meyvelerini büyütmeğe ve olgunlaştırmağa harcar ve kışa yeteri 
kadar depo maddesi toplamadan girer. Bu ağaçlar, üzerinde meyve 
bulunmayanlara göre, yapraklarını güz içlerine kadar dökmeyerek bu noksanlarını 
kapatmağa çalışırlar. Fakat, yine de şiddetli bir kış donundan bunlar daha çok 
zarar görürler. Periyodisite gösteren ağaçlarda sürgün büyümesi de kararsızdır. 
Verim yılında çiçek tomurcukları oluşamaz veya çok az sayıda olur. Genel olarak, 

bu ağaçların fizyolojik bir dengesizlik içinde bulundukları görülür. 
Periyodisitenin ekonomik sakıncası:  
Hem üretici ve hem de tüketici yönündendir. Periyodisite gösteren ağaçların 
meyve miktarı ve meyve kalitesi, her yıl düzenli meyve veren ağaçlardan az ve 
düşüktür. Çünkü çok verim yılında ağacın bütün gücü meyveleri tam olarak 
beslemeye yetmez. Meyveler ufak kalır, renksiz ve tatsız olurlar. Buna karşılık, 
her yıl orta derecede meyve veren ağaçların meyveleri iri, renkli ve nefis olur ve 
daha iyi gelir getirir. 

Periyodik meyve verimi belli bir bölgede hep aynı yıllara (verim ve dinlenme yılı) 
rastladığından çok verim yıllarında fiyatlar düşer ve üretici bundan zarar görür. 
Ayrıca yetiştirici her yıl düzenli bir gelir elde edemediğinden ekonomik durumu 
bozulur. 
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Periyodisiteden tüketici de zarar görür. Verim yıllarında düşük kalite, 
periyodisite yıllarında yüksek fiyatlarla karşılaşmak zorundadır. İhraç edilen 
meyvelerde olay ülkenin dış ticaret dengesini bile etkileyebilir.  
 

Mutlak periyodisite gösteren tür veya çeşitlerde, genetik yapıdan kaynaklanan bu 

olay tam olarak ortadan kaldırılamamakta, ancak bazı kültürel uygulamalar ile 
şiddeti azaltılabilmektedir. 
Periyodisite Nedenleri: 

Birçok meyve türünde periyodisite, fazla meyve yılında çiçek tomurcuğu 
oluşumunun aksaması sonucu meydana gelmektedir.  

- “karbonhidrat / azot" dengesi, 

-  meyvelerdeki besin elementleri rekabeti,  

-  gelişen embriyonun çiçek tomurcuğu oluşumunu engelleyen bir madde 
meydana getirmesi  

Özellikle genç tohumlarda sentezlenen gibberellinler birçok bitkide çiçeklenme 
başlangıcını engelleyen bir hormon olarak bilinmektedir. Bazı büyümeyi 
düzenleyici maddelerin dışsal uygulamaları ile sağlanan seyreltmenin ardından 
gibberellin sentezinin de azaldığı belirlenmiştir. Çünkü, meyve (ve gelişen tohum) 
çiçek tomurcuğu oluşumu başlamadan önce ağaçtan ayrılmakta ve azalan embriyo 
sayısı nedeniyle gibberellin sentezi de azalmaktadır. 
Periyodisite – Alınacak Önlemler 
* Bahçeler kurulurken periyodisite göstermeyen veya bunda az ısrarlı olan 
çeşitlerin seçimi  
* Bodur anaçlar (örneğin elmalarda EM IX veya armutlarda ayva anacı) 
kullanılarak düzenli bir verimin elde edilmesi 
* Çeşitlerin en iyi yetiştiği ekolojik bölgelerin seçilmesi  
* Periyodisite gösteren çeşitlerle kurulan bahçelerde sulama ve gübrelemenin 
dengeli olarak yapılması,  
* Hastalık ve böceklerle savaş periyodisitenin başlamasını önler ve ağacın 
fizyolojik dengede (normal bir meyve verimi yanında düzenli bir sürgün gelişmesi) 
uzun zaman kalmasına yardım eder. 
* Periyodisite gösteren bahçelerde bozulmuş olan fizyolojik dengeyi kurmaya 

yarayacak önlemleri almak. Bu bakımdan budama, gübreleme ve meyve 
seyreltmesi en başta gelir.  
Periyodisite gösteren ağaçta fizyolojik denge bozulur.  
VERİM YILINDA: çok meyve, az sürgün teşekkülü ve çiçek tomurcuklarının 
meydana gelmemesi;  

DİNLENME YILINDA: şiddetli bir sürgün ve bol çiçek tomurcuğu oluşumu  
Bu durumda yetiştirici verim yılında çiçek ve küçük meyve seyreltmesi yaparak 
ağacı sürgün ve çiçek tomurcuğu oluşumunu teşvik edebilir. Verim yılından önceki 
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kışta şiddetli bir budama ile meyve veren dallar azaltılır ve sürgün oluşumu 
arttırılır. Her yıl yapılacak düzenli gübrelemelerle periyodisitenin şiddeti 
azaltılabilir.  
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MEYVE BAHÇELERİNDE DON OLAYI 
 

Kış Donları:  
Kış donlarının zararı, her bir meyvecilik bölgesinde yetiştirilen meyve 
türüne göredir. Herhangi bir meyvecilik bölgesinde kış iklimine iyice uymuş 
yerli meyve türlerinde veya bu yerli bitkilere benziyen yabancı meyve 
türlerinde kış donlarının zararlı etkileri görülmez. Fakat, o yeri yadırgayan 
yabancı meyve türleri, her iklim bölgesi için olağanüstü sayılacak şidetli 
donlardan fazla zarar görür.  
►Akdeniz bölgesinde normal olan, sıcaklığın sıfırın üstünde kalmasıdır.  
Burada sıcaklık 0°C dereceye düşüp don yapınca muzlar, -5° ye düşünce 
portakallar, -3.5° ye düşünce limonlar zarar görür.  
► Ege'de sıcaklık —7° den, —8° den aşağı düşerse incirler ve zeytinler 
zararlanır.  
► Güney-Doğuda sıcaklık —-10°C den aşağı düşerse narlar, -15° den aşağı 
düşerse fıstıklar zararlanır. Bu bölgede sıcaklık zaman zaman —8° veya —
10° ye düştüğünden incir ve nar ağaçları Ege'de olduğu gibi tek gövdeli 
olmayıp ocak şeklini almışlardır,  
► İç Anadolu'da sıcaklık —20° den aşağı düşerse asmalar, -20 °C veya -
25° den aşağı düşerse dutlar,  
► Doğu Anadolu'da sıcaklık —30°C den aşağı düşerse elma, armut cevizler 
zarar görür.  
► Karlı bölgelerimizde şiddetli kışlarda sıcaklık —28°C ile —35 °C arasında 
olduğu zaman ceviz, armut, elma gibi ağaçların gövdeleri çatlar ve 
buralarda sonradan uzunlamasına yarıklar ortaya çıkar, 
Doğu Anadolu dışında diğer iklim bölgelerimizde değişik meyve türlerinin 
yetişmesini belli eden iklim faktörü çoğunlukla büyüme zamanındaki sıcaklık 
toplamından daha çok, kışın bu düşük sıcaklık dereceleri, yani donlardır.  
Bu nedenle ülkemizin yabancı meyve türleri olup, asıl anavatanları tropik ve 
subtropik iklim bölgeleri olan turunçgiller veya muz gibi bitkilerin sıcak 
iklimli bölgelerimizde yetişmelerini bu kış donları sınırlandırmış 
bulunmaktadır. 
Aynı bir meyve türünde çok veya az sıcak iklimlere uymuş çeşitlerin kış 
donlarına dayanma dereceleri aynı değildir.  
► Ülkemizin subtropik iklim, şartları gösteren bölgelerinde asma —16°C de 
soğuktan zarar gördüğü halde serin iklimli bölgelerimizde —24 °C ye kadar 
dayanabilen çeşitleri vardır.  
► Ege'nin ve Güney Doğu Anadolu'nun incir çeşitlerinin soğuğa dayanma 
dereceleri de bir değildir. Elâzığ'dan Aydın'a getirilen erkek incirlerin 
donlara karşı Aydın'dakilerden çok daha fazla dayanıklı oldukları 
görülmüştür. 



İlkbahar Geç Donları:  
► Meyvecilik bakımından en tehlikeli ve en büyük zarar yapan iklim 
olayıdır.  
► Geç kalmış hafif donlar yalnız ürüne zarar verdiği halde, erken 
uyanmaların arkasından gelen şiddetli donlar çiçekleri veya tomurcukları 
yaktıkları gibi, ağaçların ince ve hatta kalın dallarına da zarar verir.  
► Bu gibi tehlikeli donlar, iklimi çok oynak olan Orta Anadolu ile bunun, 

kuzey, güney, doğu ve batıdaki diğer bölgelere geçit teşkil eden çok 
değişik ve çeşitli iklim alanlarında en fazla görülmektedir.  
► Bunun için, İç Anadolu'da erken çiçek açan badem ve kaysı yetiştiriciliği 
çoğunlukla ekonomik olmamakta hatta elma, armut bile zaman zaman 

ilkbahar don tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. 
 

Erken Sonbahar (Güz) Donları:  
► Bu donlarda her iklim bölgemizde o bölgeyi yadırgayan, yani yetiştirildiği 
bölgeye göre daha sıcak yerlerden getirilmiş olan meyve türleri üzerinde 
zararlı etkiler yapmaktadır. Bu da, bu gibi, meyve türlerinin dallarını iyice 
olgunlaştırmaya vakit bulamadan bastıran güz donlarıyla yanıp kurumaları 
şeklinde kendisini gösterir. 
► Birçok yayla yerlerimizde cevizler, asmalar, şeftaliler, bademler ve 

iğdeler bu şekilde erken güz donlarından zarar görmektedir.  
► Aynı şekilde, incir fidanlıklarında da erken donların zararları ile sık sık 
karşılaşılmaktadır.  
► Bunun nedenleri, ekolojik şartlar yanında, kısmen de teknik ve kültürel 
hatalara dayanır. Fakat, meyve ağaçlarında güz donları ilkbahar ve kış 
donları gibi büyük zarar yapmamaktadır.  
 

İlkbahar geç donları 2 nedenle meydana gelmektedir. 
Sözü edilen bölgeye öteki bölgelerden soğuk hava dalgalarıyla soğuğun 
gelmesi ve oturması şeklindedir. Bu soğuk hava dalgalarının değişik 
yıllardaki geliş yönleri belli ve aynı ise buna karşı korunmuş yöneyler 
seçilerek ve siper ağaçları dikilerek, soğuk dalgasının yönü kısmen 
değiştirilerek korunulabilirse de, genellikle bu gibi soğuklardan korunmak 
güç ve hatta imkânsızdır. 
Radyasyonla soğuk hava oluşumu toprak türüne, işleme şekline, üzerinde 
bitki örtüsü bulunup bulunmadığına ve toprağın yaş veya kuru oluşuna göre 
değişir.  
► İşlenmiş topraklar, işlenmemiş olanlara,  
► üzeri bir bitki örtüsü ile örtülü topraklar üzerleri açık olanlara,  
► nemli topraklar kuru olan topraklara göre daha şiddetli radyasyonla 
soğuk hava oluşumuna sebep olurlar.  



Bu nedenle, ilkbaharın geç donları tehlikesi bulunan yerlerde kışlık yeşil 
gübre bitkileri ekilmiş veya bahçe çok otlanmışsa çiçekden çok önce bunlar 
sürülerek gömülmeli, böyle yerlerde altları çayırlık olan bahçeler 
kurulmamalıdır. 
Soğuk hava, sıcak havaya göre ağır olduğundan meyile göre akar. Bundan 
faydalanılarak çok defa meyilli yerlerde soğuk havanın bahçe içerisine 
akmasını önlemek için sık çitler yapılmıştır. Fakat bahçenin üst kısmında 
yapılacak bu türlü çitler belli bir ölçüde soğuk havanın akışını tutsa ve 
yönünü değiştirse bile bu durum bahçeye komşu üst sınırda bulunan 
bahçede soğuk havanın yığılmasına sebep olur. Böylece biribirine komşu 
bahçelerin yapacakları çitler kendi bahçeleri için faydalı olsa bile 
kendinden önceki bahçeyi zararlandıracağı açıktır. Bu nedenle soğuk hava 
dalgalarını kesmek için çit yapmaktansa bunun akışına engel olmamak, 
kolaylıkla akıp gitmesini sağlamak daha etkili ve faydalı olur.  
Yine bu amaçla bahçeler kurulurken sıralar ve sıralar arasındaki mesafeler 
soğuk havanın akıp gitmesini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmelidir. Soğuk 
havanın oturduğu yerlerde bahçe tesis edilirken zararlanmayı kısmen de 
olsa azaltmak için yüksek boylu ağaçların tercih edilmesi önerilir.  
 

 
 

 

 



DONLARDAN KORUNMA YOLLARI 

 

►PASİF YÖNTEMLER 
 

 a) Yer Seçimi 
Don riski taşıyan bölgelerde mümkün oldukça meyvecilik yapılmamalıdır. 
Eğer tarım yapılması düşünülen bölge don tehlikesine maruz ise, farklı 
mevsimlerde don hadisesinin görülme olasılığı, muhtemel şiddeti ve havada 

dağılımı araştırılmalıdır. 

Bu konu ile ilgili olarak, don boşlukları (=frost hollows) veya don çukurlarına 
(=frost pockets) konusu değerlendirilmelidir. Don boşlukları herhangi bir 
yükseklik seviyesinde meydana gelebilir ve genellikle doğal veya yapay 
olarak oluşmuş şiddetli rüzgarlardan korunan ve içine soğuk hava hareketi 
olmayan, küçük vadiler (oluklar) veya alçak basınç merkezleridir. Bu don 
bölgeleri özellikle don zararlarına açıktır ve bu bölgelerde tarımsal 

faaliyet yapılmamalıdır. Bir eğim veya nehir kenarı boyunca yer alan 

ağaçlar, çalılar ve engebeli mera soğuk hava akışına engel olabilir ve don 
olukları meydana getirebilirler.  
Alçak bölgelere doğru akan soğuk havanın doğal ve yapay engellerle önü 
kesilmelidir. Eğer bu tip engeller yoksa, don çukurları olarak tanımlanan 
düşük rakımlı bölgelerde, soğuk havanın çökmesiyle don olayı görülür ve 
hava olaylarına bağlı olarak birkaç gün sürebilir.  
♠ Doğal engeller ağaç sıraları, çalılar, bodur ağaçlar, asma bitkileridir.  

♠ Yapay engeller ise, binalar, duvarlar, tahta perdeler, yoğun çalılar, 
demiryolu ve otoyol duvarlarıdır.  
Soğuk hava, eğim yönünde aşağı doğru akarken engeller tarafından tutulur 
ve yönü değiştirilerek bitkilerden uzaklaştırılır. Köşeli ve eğimli doğal bir 
engel soğuk havanın yönünü değiştirir ve bu şekilde hassas bitkiler korunur. 
Sık ağaçlar ve çalılar tarafından tutulan soğuk hava akımını uzaklaştırmak 
için uygun doğal ortam yoksa, ağaç ve çalılar arasında eğime uygun küçük 
boşluklar bırakılarak soğuk havanın uzaklaştırılması gerekir. Yakın 
çevredeki geniş su yüzeylerinde don riski daha düşüktür ve kuzey 
yarımküre için güneye bakan eğimlerde dikilen çit bitkileri, kuzeye bakan 
eğimlerdeki çit bitkilerine göre don zararına daha az maruz kalır.  
Güney yarımkürede bu durumun tersi söz konusudur.  
♠ Vadi tabanlarında, dar havzalarda, çukur bölgelerde dona hassas 

bitkilerin yetiştirilmesinden kaçınılmalıdır. Dağlık bölgelerde ve tepelerde 

güneye bakan daha sıcak eğimler; bağ, meyve ve erkenci patates için en 

uygun yetiştirme alanlarıdır. 

♠ Göl, rezervuar, nehir gibi geniş su kütlelerine yakın bölgelerde don riski 

daima azdır 



♠ Ağaçlık alanlar soğuk havayı saptırarak eğim aşağı uzaklaştırırlar. Bu 

nedenle ağaçlık alanların korunması önemlidir 

 

b) Bitki İdaresi 
Bitkilere uygulanacak farklı işlemler, bitkilerin don olayına karşı direncini 
arttırabilir ve en az zararla kurtulmasını sağlayabilir. Bu işlemlerin 
uygulanabilir ve ekonomik olması önemlidir. Bu işlemlerden bazıları aşağıda 
belirtilmiştir. 
 ♠ En fazla hava akımına imkan verecek bitki dikimi; 

♠ Önerilen tarihlerden önce bitki dikimi yapılmaması; 
♠ İyi toprak verimliliği ve uygun su kaynaklarının yararlı etkilerini 

sürdürmek; 

♠ Don olayına karşı dayanıklılığı arttırmak için kimyasallar ve bitki 

hormonları kullanılabilir.  
 

c) Bitki seçimi ve üretimi 
Aynı tarihte çiçeklenen belirli meyvelerin çeşitleri, dayanıklılık konusunda 
belirgin farklılıklar gösterir. Bundan dolayı hassas olanların çıkartılması ve 
dirençli olanların üretilmesi don riskini azaltacaktır.  
Daha geç çiçeklenen elma türleri (çeşitleri), sert kışlık buğday, yulaf 
çeşitleri ve dona daha dayanıklı çilek çeşitlerine, don olayına hassas 
bölgelerde her zaman ihtiyaç duyulur.  
Yapılacak çalışmalarda başarı, hassaslık veya dayanıklılık ile ilgili nedenlerin 
açıklanmasında sağlanacak gelişmelere bağlıdır.  
♠ Don meydana gelen bölgelerde ve şiddetli iklimlerde uzun boylu gelişen 

bitki türleri seçilerek; hassas çiçekler veya meyveler yer seviyesindeki 

soğuk havadan uzaklaştırılarak korunur. 

♠ Dona hassas bitkilerin yetiştirildiği arazilerde toprak işlemesinden 
kaçınılmalıdır. 
♠ Don riski olan bölgelerde, dona hassas bitkilerin özellikle yonca arazileri, 

çayır, tahıl, çalılık, fidanlık yakınlarında yetiştirilmesinden kaçınılmalıdır. 

♠ Don riskinin arttığı zamanlarda herhangi bir şekilde toprağın 

gevşetilmesinden kaçınılmalıdır. 
♠ Don olayına hassas bitkilerin yetiştirildiği yerlerde, don tehlikesi 

başlamadan önce yabancı otlar temizlenmeli, ancak başka hiçbir kültürel 

işlem yapılmamalıdır 

 

Bölgelerin özellikleri ve yetiştirilmesi uygun olan ürünler: 
☺İlkbaharda hemen hemen don olayı görülmeyen bölgeler (Akdeniz 

kıyıları): Turunçgiller; 



☺ Seyrek olarak don olayı görülen bölgeler (Doğu Karadeniz kıyıları): 
Bölgenin yüksek kesimlerinde turunçgiller ve sert çekirdekli meyveler, 
bölgenin alçak kesimlerinde don olayına hassas çeşitler; 
☺ Don olayının orta sıklıkta görüldüğü bölgeler (Ege ve Marmara kıyıları): 
Bağ çeşitleri; 
☺ Dona açık bölgeler (Ege, Marmara, Karadeniz, Akdeniz iç kesimleri): Don 
olayına daha dirençli bağ, armut ve elma çeşitleri; 
☺ Don etkisi altında olan bölgeler(İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu): Don 
olayına en dayanıklı bağ, armut ve elma çeşitleri. 
Don zararlarına karşı koruma yöntemlerinin hiçbirisi güvenli dönemin 
uzunluğundan daha önemli olamaz. Bitki yetişme döneminin ortalama 
uzunluğu, ilkbahar geç donlarının en son tarihi ile sonbahar erken donlarının 
ilk tarihi arasındaki zaman olarak açıklanabilir. 
Bitki yetişme döneminin uzunluğu ile ilgili bilgiler, don tehlikesine açık 
bölgeler için uygun ürün tür ve çeşitlerinin seçiminde tarım ile uğraşanlara 
önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Bu verilerden belirli ürünler için ortalama 
güvenli dikim tarihleri elde edilebilir. 
 

►AKTİF YÖNTEMLER 
 

a) Atmosfere giden radyasyonun durdurulması ( Dumanlama ve Sisleme) 
Amacı radyasyonu azaltmaktır. Radyasyondan ileri gelen donlar sıcak 
gündüzlerden sonra havanın açık olduğu gecelerde olur. Kapalı havalarda 
genellikle şiddetli radyasyon donları olmaz. İşte dumanlama ve sisleme ile 
bir türlü kapalı hava şartları yaratılmak istenmektedir.  
►Havaya su buharı püskürtülerek yapay bulut oluşumu (sis) ile atmosfere 
giden radyasyon engellenebilir.  

► Duman perdesinde oluşturulan parçacıklar yerden uzaya giden uzun 
dalga radyasyonu yakalayabilmelidir. Bulut içerisindeki su damlacıklarının, 
yapay olarak oluşturulan duman perdesindeki çok küçük parçacıklardan 
daha etkili olduğu belirlenmiştir  
Dumanlama ve şişlemeden fayda sağlanabilmesi için havanın çok durgun 
olması, topografik durumun elverişli bulunması ve radyasyonla meydana 
gelen soğukların —3 ile —4°C den daha aşağıya düşmemiş olması gerekir. 
 

b) Havayı karıştırma 

Sıcak hava, atmosfer içerisinde yükselir, soğuk hava bunun yerini alarak 
oturur. Böylece bu iki tabaka arasında bir tavan meydana gelir. İşte bu 
tavan yüksek olmazsa yukarıdaki sıcak hava aşağıdaki soğuk hava ile 
karıştırılarak bahçenin sıcaklık derecesi yükseltilebilir. Tipik radyasyonlu 
geceler boyunca, yer ile temas halinde olan hava soğur ve yüzeye yakın 
seviyelerde soğuk bir hava tabakası oluşur. Yerden 150 m yükseklikteki bir 



hava tabakasındaki sıcaklık, yer seviyesindeki sıcaklıktan fark edilecek 
derecede daha sıcaktır. Sıcaklığın yükseklikle arttığı bu gibi özel durumlar 
sıcaklık terselmesi (=inverziyon) olarak adlandırılır.  
Normal günlerde yükseklik ile sıcaklık azalır. Don zararı soğuk hava 

tabakası ile ilgilidir, fakat üst seviyelerdeki daha sıcak hava ile aşağıdaki 
daha soğuk havanın karıştırılmasıyla don zararını en aza indirilebilir. Yere 
yakın seviyedeki soğuk hava ile üst seviyelerdeki daha sıcak havanın 
karıştırılması sonucu inverziyon bozulur ve yere yakın soğuk hava 
tabakasının sıcaklığı birkaç derece arttırılır. Bu durum rüzgar makineleri, 
fanlar ve hatta helikopterler kullanılarak başarılabilir. 
Pratikte bu iş için bahçelere 10-15 m yükseklikte monte edilen kuvvetli 
vantilatörlerin kullanılmaları önerilmişse de bu tedbir ekonomik olmamıştır. 
Rüzgar makineleri ile don mücadelesinde başarıya ulaşmak için don 
beklenen gecelerde öncelikle inverziyonun şiddeti belirlenmeli ve daha 
sonra rüzgar makineleri kullanılmalıdır. Zayıf inverziyon şartları altında, 
rüzgar makinelerinin kullanımı sınırlandırılır. Şiddetli inverziyonların 
meydana geldiği bölgelerde don ile mücadele maliyetleri, korunan ürünün 
ekonomik değeri dikkate alınarak belirlenmelidir.  
 

c) Isıtma 

Amaç bahçeler içerisinde testere talaşı, kullanılmış motor yağları, biriket, 
kok ve linyit kömürü gibi maddeleri yakarak sıcaklık elde etmek ve bununla 
bahçenin havasının sıcaklığını tavan seviyesine kadar yükselterek don 
tehlikesini gidermektir.  

Bu ısıtmada, başarı, tavanın yüksekliğine bağlı olup, alçak tavanda çok daha 
uygun sonuçlar alınır. Yakıtlar ağaçlar arasında yığınlar yapılarak veya 
sobalar kurularak yakılır. Önemli olan sıcaklığın belli bir dereceye 
yükseltilmesi için gerekli yakıt miktarını tesbit etmek ve bunun bahçe 
içerisinde en rasyonel bir şekilde  dağıtılmasını sağlamaktır. 
Isıtma suretiyle dondan korunmada bahçe sahiplerinin bir arada çalışmaları 
gereklidir. Böylece belli bir alan hep birden ısıtılacak olursa daha çok 
başarı elde edilir. Öte yandan, ısıtmanın başarısı ısıtılan yerde hava 
hareketlerinin azlığına bağlıdır. Topografik şartlar da ısıtmanın yeterliliği 
üzerine etki yapar. 
Isıtma suretiyle dondan korunmada, özellikle sobalar kullanılıyorsa, burada 
en büyük masrafı tesis masrafları teşkil eder. Bu nedenle ısıtma şekli 
üzerinde karar verirken yakıt, işçi ve tesis masrafları iyi hesaplanmalıdır. 
Isıtıcılar bütün araziye etkili olacak şekilde dağıtılmalı (75-200 adet/ha), 

fakat arazinin daha soğuk kesimlerinde ısıtmanın iyi yapılabilmesi için 
rüzgarın geliş yönüne daha fazla ısıtıcı konulması uygun olacaktır.  



Bitki için gerekli olan hava sıcaklığının artmasıdır, fakat aynı zamanda 
ısıtıcılarla yayılan ısınında önemi büyüktür. Yağ ve gaz ısıtıcıları havayı 
konveksiyon (ısınarak yükselme) yoluyla ısıtırlar, fakat ısıtıcının tipine bağlı 
olarak ekipmanların sıcak yüzeyleri tarafından meyve bahçelerine yayılan 
ısı toplam ısının %10-30'unu oluşturmaktadır. Çok sayıda yakılan küçük 
ateşler, az sayıdaki büyük ateşlere göre havayı ısıtmada daha etkilidir.  

Eğer bir bölgede bir mevsim boyunca 2-3 defadan fazla don olayı 
görülmezse ısıtma yöntemi uygun ve ekonomiktir. Daha fazla don görülen 
bölgelerde ısıtma ekonomik değildir. 
 

d) Yağmurlama  

Yağmurlama yönteminde, bitki su soğuduğu ve donduğu zaman, radyasyonla 

kaybolan ısıyı kazandırmak için eritme ısısını ortama verir. Suyun donması 
sırasında sıcaklık yayınlaması esasına dayanır. 1 gr veya 1 cm3 suyun 1°C 
soğuması için 1 kalori ısı açığa çıkar, fakat bitki için daha önemli olan 
durum 1 litre suyun donması için 80 kalorinin açığa çıkmasıdır. Bu donma 
ısısı sayesinde bitkide sıcaklık —0.5 °C ile —1°C de tutulur. 
Yağmurlamaya, bahçede hava sıcaklığı 0°C ye kadar yükselinceye kadar 
devam edilmeli ve bu arada yağmurlama hiçbir şekilde kesilmemelidir. Bu 

işlem bitki dokularının dayanabilmesi için mümkün olduğu kadar 
sürdürülmelidir. Uygulama hava sıcaklığı 0 °C'nin üzerine çıkıncaya kadar 
devam ettirilmelidir.Aksi durumda ağaçlar üzerinde teşekkül eden buzun 
çözülmesi sonucu olarak bitkilerden çok fazla ısı alınır ve bu da donun 
şiddetini artırır.  
Yağmurlama taç yüksekliğinden yapılmalıdır. 
 

e) Isı yalıtımı 
Ürünleri dumanla kaplamak için toksik olmayan protein köpükleri kullanılır. 
Bu yöntem mekanize olması nedeniyle bazı avantajlara sahiptir ve köpük 

bitkiler üzerinde uzun süre kalabilir ve beklenen ardıl don olayları için 
koruyucu olur. 

 

f) Toprak işleme ve idaresi 
Don zararlarını en aza indirebilmek için; toprak nemli, yabancı otları 
temizlenmiş, düzeltilmiş ve pekiştirilmiş olmalıdır.  
Don tehlikesi olan dönemlerden önce toprak üzerindeki ürünler, organik 
madde artıkları, gübre artıkları ve yabancı otlar sürülmeli ve toprak 
sıkıştırılmalıdır. Bu işlemlerden sonra toprak sulanmalı ve kuru kalmasına 
fırsat verilmemelidir.   
 

 



g) Kumlama 

Bu yöntem hem pahalı, hem yüksek işçilik, hem de toprağın yapısını 
etkilemesi nedeniyle uygulanması güç bir yöntemdir. Kum materyalinin 
kolay ısınması ve radyasyon yoluyla yavaş soğuması bu yöntemin olumlu 
yanıdır. Her yıl ince bir kum tabakasının don riskli alanlara serilmesi 

şeklinde yapılır. İnce kum aynı zamanda buharlaşmayı (kendi bünyesindeki 
su miktarı çok az olduğundan) en alt seviyeye indirir  
 

h) Çiçeklenmeyi geciktirme 

İlkbaharda meydana gelen son don olaylarının çok sık görüldüğü yerlerde, 
meyve ağaçlarının çiçeklenme devresinde don olayından fazla zarar 
görülmemesi için çiçeklenmenin geciktirilmesi amacıyla ağaç dipleri 1 m 
çapında açılarak kar veya buz kalıpları konulur. 
 

ı) Zorlanmış hasat 
Birçok durumda geniş bir ürün topluluğunu zorunlu hasat yoluyla dondan 

korumak mümkündür. Don veya donma sıcaklıkları ile ilgili bir tahmin 
önceden kullanıcılara ulaştırılmış ise, bölgedeki çiftçiler olgun meyveleri, 
sebzeleri ve diğer ürünleri acil olarak toplayabilir, aksi takdirde arazi 
üzerinde kalır ve don tehlikesine hedef olur. Bu durum geceleri bile devam 

edecek uzun saatler süren bir ekip çalışmasını gerektirir. Toplanan 
ürünlerin korumalı yerlerde depo edilmesi zorunludur.  
 

► Sonbaharın erken donlarına karşı  teknik ve kültürel tedbirlerle 
büyük ölçüde korunmak mümkündür. Bu yönden alınacak tedbirler 
arasında;  
♣ Geç sulamalardan kaçınmak,  

♣ Geç azotlu gübrelemelerden kaçınmak,  

♣ Vegetatif gelişmelerini geç bitiren anaç ve çeşitleri seçmemek,  
♣ Meyvelerin erken sonbahar donlarından zarar gördükleri yerlerde ise 

kışlık çeşitlerden daha çok yazlık ve güzlük çeşitler üzerinde durulması 
yerinde olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEYVE TÜRLERİNİN ÖZEL İKLİM İSTEKLERİ 
 

Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri: Elma, Armut, Ayva 

Sert Çekirdekli Meyve Türleri: Kayısı, Şeftali, Erik, Vişne, Kiraz 

Sert Kabuklu Meyve Türleri: Fındık, Antepfıstığı, Badem, Kestane, Ceviz 

Subtropik Meyveler: Turunçgiller, İncir, Zeytin, Nar, Muz, Çay 

Üzümsü Meyveler: Dut, Çilek, Ahududu, Böğürtlen, Frenk üzümü, Bektaşi 
üzümü  
 

Elma: Soğuk ılıman iklimin en önemli meyve türü olan elma, kış soğuklarına 
son derece dayanıklıdır. Gövde ve ana dalları -35°C hatta -40°C'ye, bir 
yaşlı dalları ise -20°C'ye kadar dayanabilir. Çiçek tomurcukları da kapalı 
durumda iken düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. Ancak, erken ilkbaharda 
gelişmenin başlaması ile çiçek tomurcuklarının soğuğa karşı dayanımı hızla 
azalır. Tomurcuklar, açılmadan hemen önceki devrede -3.9°C, açılmış halde 
-2.3°C ve küçük meyveler -1.7°C'ye yarım saat süre ile 
dayanabilmektedirler. Olgun meyveler ise -2°C ve -3.5°C'de zarar 
görmektedir. Elma +9°C'de çiçek açmaya başlar. Periyodik olarak çiçek 
açtığından ilkbahar donlarından fazla zarar görmez. Yaz döneminde yüksek 
sıcaklıklardan hoşlanmaz. Gelişme dönemi süresince en uygun ortalama 
sıcaklık 13°-18°C'dir. Soğuklama isteği +7°C'nin altında 2300-2700 saattir. 

Armut: Elmaya göre soğuklara dayanımı daha düşüktür. Gövde ve yaşlı 
dallar -25°C ve -30°C'ye kadar dayanabilir. Buna karşılık açılmış çiçekler -
2.2°C, küçük meyveler ise -1.1°C'ye yarım saat süre ile 
dayanabilmektedirler. Ankara armudu gibi partenokarpiye eğilimli olan 
çeşitlerde ilkbahar geç don zararına rağmen tatminkar bir ürün 
alınabilmektedir. Armut gelişme döneminde elmaya göre daha yüksek bir 
sıcaklık toplamı ve daha düşük nispi nem ister. Soğuklama isteği 1000-2300 

saattir. 

Ayva: Ayva için en uygun iklim ılıman deniz iklimidir. Ancak ülkemizin iç 
kısımlarında da önemli ölçüde ayva yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kış 
soğuklarına dayanım armuta yakındır. Çiçekler yeni sürgünlerin ucunda 
oluştuklarından ilkbahar geç donlarından zararlanma olasılıkları daha 
düşüktür. Sürekli ve etkili rüzgar alan yöreler ayva yetiştiriciliği için 
elverişli değildir. 
Kayısı: Kışları nisbeten soğuk, yazları sıcak ve kurak yerlerde yetişir. 
Meyvelerin yüksek kaliteli olmaları için yaz aylarında hava oransal neminin 
düşük olması istenir. Aksi halde meyveler Sclerotinia spp.'nin neden olduğu 
çil hastalığına yakalanır. Kış soğuklarına şeftaliden fazla dayanır. Gövdesi -
20°C ve -25°C'lere dayanabilir. İlkbahar geç donlarından çok sık zarar 
görür. Tomurcuk kabarması döneminde -15°C, pembe tomurcuk döneminde -



10°C ve tam çiçeklenme döneminde ise -5.6°C sıcaklıkların %90 oranında 
zarara neden olduğu belirlenmiştir. Küçük meyveler -0.6°C'de zarar 
görürler. Şiddetli sağanaklar çiçeklenme döneminde döllenmeyi aksatır; 
seller ise, kökboğazını doldurarak kayısının zamk hastalığına yakalanmasına 
neden olur. Kayısılar genel olarak +7°C'nin altında 900-1200 saatlik bir 

soğuklama isteğine sahiptirler. 

Şeftali: Bir ılıman iklim meyvesi olmasına karşın, değişik iklim koşullarına 
uyum sağlayabilir. Kışın -18°C ve -20°C'lerde yıllık sürgünler ve bunlar 
üzerindeki gözler zarar görürken, -25°C de gövdenin bile donduğu 
görülmektedir. Kayısıya benzer şekilde erken çiçek açtığı için ilkbahar geç 
donlarından sık sık zarar görür. Çiçeklenme öncesinde tomurcuklar -6.7°C 
ve -5°C’ ye dayandıkları halde, çiçekler -3.1°C'de donmaktadır. Çeşitler 
arasında kış dinlenme isteği açısından önemli farklılıklar vardır. Soğuklama 
istekleri 250-1150 saat arasında değişir. 
Erik: Subtropik ile soğuk ılıman iklim kuşağı arasındaki alanlarda 
yetiştirilebilen, yani farklı iklim koşullarına adaptasyon yeteneği yüksek bir 
meyve türüdür. Erik çiçekleri, kayısı ve şeftaliden geç açtıklarından bu iki 
türe göre ilkbahar geç donlarından nispeten daha az etkilenirler. Ancak 
Japon grubu erikleri (Prunus simonii ve Prunus triflora) Prunus domestica 

grubundan 10-15 gün daha önce çiçeklenirler. Bu nedenle, söz konusu 
türlere ait çeşitlerin yetiştiriciliğinde ilkbahar geç donları açısından 

dikkatli olmak gerekir. Eriklerde gövde -20°C ile -25°C'ye 
dayanabilmektedir. Tam çiçeklenme sırasında sıcaklığın -5°C'ye düşmesi 
halinde %90 zarar meydana gelmektedir. Kış soğuklama gereksinmeleri 

genellikle 600-1000 saat arasında olmasına karşın, "Santa rosa" ve 
"Formosa" gibi Japon grubu çeşitlerin Akdeniz sahil kuşağında başarı ile 
yetiştirildikleri bilinmektedir. Erikler, yıllık yağışı 750 mm'yi bulan 
ekolojilerde sulanmadan yetiştirilebilirler. 

Vişne: Daha çok kışları soğuk, yazları sıcak geçen ekolojilere iyi adapte 
olmuştur. Kış soğuklarına karşı oldukça dayanıklıdır. Kirazdan daha geç 
çiçeklendiklerinden ilkbahar geç donlarından zarar görme olasılıkları 
düşüktür. Soğuklama istekleri 1000-1200 saat olmasına karşın, "Mont 
Morency" çeşidinin soğuklama isteği 2650 saattir. Yıllık yağışı 400 mm 
dolayında olan yörelerde bile sulanmadan yetiştirilebilir. 
Kiraz: Vişneye göre kışları daha az soğuk, yazları ise daha az sıcak ve 
nemli yörelere daha iyi adapte olmuşlardır. Kiraz yetiştiriciliği özellikle 
kışın sıcaklığın sık sık -20°C'nin altına düştüğü alanlarda başarılı 
olmamaktadır. Kayısıdan daha geç çiçek açmasına karşın, ilkbahar geç 
donlarından sık sık zarar görmektedir. Tam çiçeklenme döneminde sıcaklık 
-3.9°C'ye düştüğünde %90 oranında zarar oluşmaktadır.  
Kış dinlenme isteği 1000-1700 saat arasındadır. 



Fındık: Ülkemizde fındık iklimi denildiğinde kışları ılık, yazları orta 
derecede sıcak ve nemli Karadeniz iklimi akla gelmektedir. Karadeniz sahil 
kuşağında kış süresince sıcaklık -5°C'nin altına nadiren düşmektedir. Fındık 
ağacının gövdesi dinlenme durumunda iken -25°C ve -30°C'ye dayanabilirse 
de, çiçeklenme dönemi bütün kış süresince devam ettiğinden, ürün 
açısından, kış ve ilkbahar donlarının büyük önemi vardır. Dişi çiçekler -8°C, 
erkek çiçekler ise -2°C ve -2.5°C'den sonra zararlanmaya başlamaktadır. 
Yine ilkbaharda fındıklarda vegetatif gelişmenin başlamasından sonra, 
sıcaklığın 0°C'nin altına düşmesi zarara neden olmaktadır. Bu meyve 

türünün soğuklama ihtiyacı 1200 saat dolayındadır. Yazın sıcaklığın 
+32°C'nin üzerine çıktığı durumlarda verim ve kalitenin düştüğü 
gözlenmektedir. Ülkemizin fındık ekolojisinde yıllık yağış miktarı 1000-

1200 mm (Ordu, Giresun, Trabzon) dolayında olduğu için fındık 
bahçelerinde sulama yapılmamaktadır. Ancak yeterli bir ürün için özellikle 
Haziran-Temmuz dönemindeki yağışların önemi büyüktür. 
Antep fıstığı: Ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesi koşullarına son 
derece iyi adapte olmuştur ve kışları nispeten soğuk, yazları ise uzun, sıcak 
ve kurak iklimleri tercih etmektedir. Yüksek sayılabilecek bir soğuklama 
isteğine karşın, yaz döneminde meyvesini olgunlaştırabilmek için yine 
oldukça yüksek bir sıcaklık toplamına gereksinme göstermesidir. Antep 
fıstığı yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt 
illerimizde Mayıs-Eylül döneminde aylık ortalama sıcaklık 25°C'nin 
üzerindedir. Antep fıstığı -20°C'ye ulaşan düşük kış sıcaklıklarına 
dayanabilmektedir. Nisan ayında sıcaklığın 0°C'nin altına düşmesi, henüz 
açılmamış çiçeklerde hafif ölçüde zarara neden olmaktadır. Bu meyve türü, 
yaz gelişme döneminde düşük hava nemi istediği halde, çiçeklenme 
döneminde hemen hiç yağış almayan Güneydoğu Anadolu bölgesinde sulama 
yapılmadan yetiştirilmektedir. Bu durumu, kullanılan anaca göre ağacın 
köklerinin yaklaşık 5 m derinliğe ulaşması ile açıklamak mümkündür. 
Badem: Sıcak ılıman iklim bitkisidir. Kurağa dayanıklı ve soğuklama 
isteğinin düşük oluşu nedeniyle, farklı ekolojik şartlara adaptasyon 
yeteneği oldukça yüksektir. Özellikle meyvelerin olgunlaşması için yüksek 
yaz sıcaklıkları ister. Kış soğuklarına dayanımı, hemen hemen şeftali ile 
aynı düzeydedir. Kışın sıcaklığın -18°C'ye düştüğü dönemlerde, 
tomurcukların zararlandığı bildirilmektedir. Badem için düşük sıcaklıklar 

arasında en önemlisi ilkbahar geç donlarıdır. Çiçekler, çiçeklenme 
döneminin başlangıcında -3°C ve -4°C'ye kadar dayanabildikleri halde, taç 
yaprakların dökülmeye başladığı dönemde -1.5°C ve -2.0°C'de, küçük meyve 
döneminde ise -1.0°C ve hatta -0.5°C'de zararlanmalar söz konusudur. 
Badem, ılıman iklim meyve türleri arasında en erken çiçek açan tür olması 
nedeniyle, özellikle ülkemizin iç ve yüksek kesimlerinde ilkbahar geç 



donlarından sık sık zarar görmektedir. Soğuklama isteği oldukça düşüktür. 
Badem çeşitlerinin +5°C'nin altındaki soğuklama isteklerinin 90-427 saat 

arasında değiştiği belirtilmektedir. Kurak koşullara iyi adapte olmasına 
rağmen, yıllık yağış toplamı 300 mm'nin altındaki alanlarda verim düşük 
olmaktadır. 
Ceviz: Farklı iklim koşullarına adaptasyon yeteneği yüksek olmakla birlikte, 
ılıman iklim kuşağının, kara iklimine sahip olan kesimlerinde yaygın olarak 
yetiştirilmektedir. Ceviz ağaçları -25°C'ye kadar olan kış soğuklarına 
dayanabilmektedir. Ancak dişi çiçekleri ilk sürgünlerin ucunda oluştuğu için 
ilkbahar geç donlarına karşı oldukça duyarlıdır. Bazı yörelerde sonbahar 
erken don zararı da söz konusudur. Çeşitlere göre değişen soğuklama 
gereksinmesi 800-1800 saat arasındadır. 
Kestane: Ülkemizin Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinin sahil 
kesimlerindeki orman alanlarında değişik orman ağaçları ile birlikte 
kendiliğinden yetişmektedir. Bu yüzden, fazla sıcak ve kuraklıktan 
hoşlanmaz. Doğal yayılış alanı içinde kış soğuklarından genellikle 
etkilenmemektedir. Dinlenme halinde -30°C hatta -36°C'ye kadar dayanıklı 
olduğu bildirilmektedir. Ancak ilkbahar geç ve sonbahar erken donlarına 
karşı duyarlıdır. Kestane, yıllık yağış toplamı 600-1600 mm arasında 
bulunan alanlarda yetiştirilen ve düşük ışık yoğunluğundan hoşlanan bir 
gölge ağacıdır. 
Turunçgiller: Turunçgiller genel olarak 15° - 40° güney ve kuzey enlemleri 
arasındaki alanlarda yetiştirilirler. Ancak bazı ekstrem durumlarda 
Kırım'da olduğu gibi 45° kuzey enlemine kadar çıkabilmektedir. Ülkemizin 
Rize yöresi de turunçgillerin normal yetiştiricilik sınırlarının dışında 
kalmaktadır. Turunçgillerde minimum gelişme sıcaklığı 12.8°C'dir. Ancak 
limonların 7-8°C'de, üç yapraklının ise 15°C'de gelişmeye başladıkları 
bilinmektedir. Optimum sıcaklık isteği 26-28°C olan turunçgillerin 
yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli iklim etmeni düşük sıcaklıklardır. 
Sıcaklık isteği yönünden en ilginç tür limondur. Bu meyve türü, gelişme 
döneminde diğer turunçgillere göre nispeten daha serin hava istediği 
halde, düşük sıcaklıklara daha duyarlıdır. Buna karşılık altıntop yaz 
döneminde 52°C'ye kadar dayanabilmektedir. Yüksek sıcaklıklara dayanım 
açısından altıntopu, laym, mandarin ve portakal izlemektedir. Sıcaklık 
toplamı yönünden limon en düşük, altıntop ise en yüksek isteğe sahiptirler. 
Turunçgiller hava oransal neminin %60-70 dolayında olmasını tercih 
ederler. Daha düşük hava oransal nemi, kabuğun kalınlaşmasına, meyve 
şeklinin bozulmasına ve renginin matlaşmasına, kalitenin düşmesine ve 
Haziran dökümlerinin artmasına neden olur. Ancak daha yüksek nem de 
özellikle mantari hastalıklar açısından zararlıdır. 



İncir: Kışları ılık, yazları sıcak ve kurak geçen ekolojilerde daha iyi sonuç 
verir. Kışın sıcaklığın -9°C'den aşağı düştüğü yerlerde ekonomik anlamda 
incir yetiştiriciliği yapılamaz. Çünkü, bu sıcaklıkta genç sürgünler zarar 
görmektedir. Sıcaklığın -13°C ve -14°C'ye düştüğü durumlarda ise toprak 
üstü organları tümüyle donmaktadır. Temmuz-Eylül dönemi kurutmalık 
incirlerde hasat ve kurutma mevsimi olduğundan bu devrede kurak ve sıcak 
bir hava arzu edilir. Yıllık yağışı 550 mm'den düşük olan yerlerde sulama 
gereklidir. 

Zeytin: Zeytin yetiştiriciliği için en uygun ekoloji 30°-45° enlemleri 
arasında kalan kuşaktır. -7°C'ye kadar dayanıklı olduğu halde kış 
sıcaklıklarının -4 ve -5°C'nin altına sık sık düştüğü alanlarda zeytin 

yetiştiriciliği risklidir. Zeytinin, çeşitlere göre büyük ölçüde değişmekle 
beraber önemli sayılabilecek düzeyde bir soğuklama isteğine sahip olması, 
bu meyve türünün, tropik iklim kuşağında yetiştiriciliğini sınırlamaktadır. 
İyi su tutan topraklarda yıllık yağışın 200 mm, hatta altında olduğu 
yörelerde bile zeytinden ürün alınırsa da yıllık yağışın 400 mm'den düşük 
olduğu yörelerde zeytin yabanileri yetişememektedir. 
Nar: İklim koşullarına adaptasyon yeteneği oldukça yüksek bir meyve 
türüdür. Yıllık dallar ve üzerlerindeki gözler -10°C'ye, iki ve daha yaşlı 
dallar -15°C'ye kadar dayanmaktadır. Geç çiçek açtığından ilkbahar geç 
donlarından genellikle etkilenmez. Özellikle ilkbahar döneminde yoğun 
olmak üzere yıllık 500 mm yağış yeterli olmaktadır. 
Muz: Aslında bir tropik iklim meyvesi olan muz, ülkemizde Alanya-Anamur 

arasında oluşmuş bazı mikroklimalarda yetiştirilebilmektedir. Ülkemizde 
yetiştirilen meyve türleri arasında düşük sıcaklıklara en duyarlı olanı 
muzdur. Muz bitkisi sıcaklık 0°Cye düştüğünde zarar görmeye başlar. 
Sıcaklığın -1.5 ve -2.0°C'ye 10-15 dakika süre ile düşmesi muzun toprak 
üstü aksamının donmasına yol açmaktadır. Kış minimum sıcaklığının 12°C'nin 
altına düşmemesi gerekir. Sıcaklık toplamı isteği çok yüksektir. Düzenli ve 
yüksek bir yağış rejimi ister. Aylık toplam yağışın 100 mm dolayında olduğu 
yörelerde sulanmadan yetiştirilebilir 

Çay: Aslında bir yarı tropik bahçe bitkisi olan çay, ülkemizin en kuzey 
noktasına son derece yakın olan Rize ili ve çevresinde (41°40' enleminde) 
ekonomik anlamda yetiştiriciliği için elverişli iklim koşullarını bulmuştur.  
Çay yetiştiriciliği için en uygun iklim koşullarını; sürekli olarak 10°C'nin 
üzerinde aylık ortalama sıcaklık, yıl içinde düzenli bir dağılım gösteren 
toplam 2000-2500 mm yağış olarak özetlemek mümkündür. Bu koşullarda 
çay bitkisinden yıl boyunca ürün alınabilmektedir. Oysa ülkemizin çay 
tarımı yapılan Doğu Karadeniz bölgesinin doğu yöresinde çay için 



vegetasyon süresi 5-6 aydır. Bunun yanısıra bazı yıllarda hava sıcaklığı çay 
bitkisi için kritik değer olan 5°C'nin altına düşmektedir. Çay bitkisi aynı 
zamanda diğer bahçe bitkilerine göre daha düşük ışık yoğunluğu istemesi 
nedeniyle "Gölge bitkisi" olarak da nitelendirilmekte ve 30°C'nin 
üzerindeki yüksek sıcaklıklardan pek hoşlanmamaktadır 

Dut: Uygulamada asma ve incirin yetiştirilebildiği ekolojiler, dut için de 
elverişlidir. Vegetasyon süresi uzun ve bu süre içinde ortalama sıcaklığın 
13°C'nin altına düşmediği yöreler, dut yetiştiriciliği için daha uygundur. Bir 
yıllık sürgünleri ve üzerindeki gözler -20°C'ye kadar dayanabilmektedir. 
Çilek: Düşük soğuklama isteği ve örtüleme yoluyla kış soğuklarından 
kolaylıkla korunabilmesi nedeniyle dünya üzerinde geniş bir iklim kuşağında 
yayılmıştır.  Bazı melez kültür çeşitleri (Chyenne ve Wyoming gibi) -

40°C'ye kadar dayanabildikleri halde, kültür çeşitlerinin çoğu -9°C'den 
sonra zararlanmaya başlar. Yine kültür çeşitlerinde çiçeklerin -2.2°C'de 
öldükleri belirtilmektedir. Çilekler için en uygun gelişme sıcaklığının 21°-
23°C olduğu kabul edilmektedir. Çilekler genellikle "Kısa gün" bitkisi 
olduklarından 12 saat ve altındaki gün uzunluğunda çiçeklenirler. 14 saatin 
üzerindeki gün uzunluğunda ise kol oluşturmaya yönelirler. 
Ahududu ve Böğürtlen: İklim istekleri birbirlerine oldukça yakın olan bu 
üzümsü meyvelerden ahududular kışları ılık, yazları ise güneşli ancak serin 
geçen yerleri tercih ederler. Kırmızı ahududular, siyahlara göre düşük 
sıcaklıklara daha dayanıklıdır. Sıcaklığın -18oC nin altına düşmesi ile 
sürgünlerde zararlanma başlar. Böğürtlenler ise ahududulara göre kış 
soğuklarına daha duyarlı, ancak sıcaklık ve kuraklığa karşı daha 
dayanıklıdırlar 

Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü: İklim istekleri yönünden fazla seçici 
değildirler. Kış soğuklarına dayanımları yaklaşık yumuşak çekirdekli meyve 

türleri düzeyindedir. Meyveleri kısa bir vegetasyon süresinde 
olgunlaştığından, uzun ve sıcak yaz periyodundan hoşlanmazlar. 
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ÜZÜMLERİN 
SINIFLANDIRILMASI



• BOTANİK SINIFLANDIRMA

TAKIM: Rhamnales

Familya:Vitaceae

Cins:Vitis
Alt cins: 

Euvitis (2n=38)
Muscadinia (2n=40)

Tür: Vitis vinifera ssp. Sativa
( %90’dan fazla ürününden faydalanılan tür)



YAYILIŞ ALANLARINA GÖRE 
SINIFLANDIRMA

• Eski dünya üzümü (Avrupa üzümü)
Vitis vinifera L.

Anavatanı (gen merkezi): Türkiyenin kuzeydoğu 
bölgesini de içine alan, Karadeniz ve Hazardenizi
arasındaki alan

Alt türleri: 
Vitis vinifera ssp. sylvestris Gmel

Vitis vinifera ssp. caucasia Vav.

Vitis vinifera ssp. sativa D.C. (kültür formu)

YAKIN DOĞU VE AVRUPA TÜRLERİ



AMERİKAN TÜRLERİ

Öncelikli olarak Vitis vinifera L. için anaç olarak kullanılmaktadırlar.

Filokseraya dayanıklı: V.riparia, V. rupestris, V. berlandieri

Nematoda dayanıklı: V. champini, V. candicans, V. longii (V.

solonis)

Ürününden yararlanılan türler: V. Labrusca, V. aestivalis, V. vulpina

***Vitis rotundifolia

Zararlı ve Hastalıklara tümüyle bağışıklık gösteren tek türdür.
Muscadinia alt cinsinin bir üyesidir. Doğrudan anaç olarak
kullanılamaz. Ancak Islah amaçlı çalışmaların en önemli gen
kaynaklarından biridir.



ASYA TÜRLERİ

En önemli tür:

Vitis amurensis

Soğuklara dayanıklılık ıslahında
ana materyal



DEĞERLENDİRME 
ŞEKİLLERİNE GÖRE
SINIFLANDIRMA



SOFRALIK ÜZÜMLER

Razakı, Hafızali, Müşküle, Sultani 
Çekirdeksiz, 

Yuvarlak Çekirdeksiz, Ata sarısı,

Yalova İncisi,  Trakya İlkeren, Barış,

Cardinal, Alphonse Lavallée,

Italia, Perlette, Red globe

Gösterişli

Salkımı düzenli

İri  taneli

Sık olmayan

Fiziksel özellikleri olumlu

Tane üzerinde pus tabakası 



KURUTMALIK ÜZÜMLER

Sultani Çekirdeksiz (Syn. 
Thompson Seedless), İskenderiye 
Misketi, Besni, Dımışkı, Rumi, 
Dimrit, Çal Karası, Horozkarası, 
Banazı siyahı.

Kuru üzüm yumuşak bir 
yapıya sahip olmalı, hasat 
sırasında kuru madde oranı 
yüksek (%22-23) olmalıdır. 
Kurutulduğunda nem 
oranı%10-13 ‘e indirilmeli, en 
fazla %17 olmalıdır. 
Naturel kuru üzüm

Bandırılmış kuru üzüm

Bandırma eriyiği (Potasa): %5-6 
potasyum karbonat ve %0.5-1.0 

zeytin yağı



ŞARAPLIK VE ŞIRALIK ÜZÜMLER
Kalecik Karası, Öküzgözü, 
Boğazkere, Adakarası, Emir, 
Narince, Sungurlu,......

Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, 
Merlot, Syrah, Alicanthe Bouchet, 
Chardonnay, Riesling, ......

Şıralık üzümler, taze üzüm suyunun yanısıra, 
pekmez, bastık, orcik (sucuk),köfter, samsa, 
pestil gibi geleneksel ürünlerin yapımında 
kullanılırlar.

Taze üzüm suyuna işlenen başlıca çeşitler

Aramon, Carignane, Riesling, Chasselas doré, 

Kabarcık, Dökülgen, Dimrit,…..



SOFRALIK ÜZÜMLER

Razakı, Hafızali, Müşküle, Sultani Çekirdeksiz, 
Yuvarlak Çekirdeksiz, Ata sarısı, Yalova İncisi, 
Trakya İlkeren, Barış, Cardinal, Alphonse Lavallée, 
Italia, ..... 

KURUTMALIK ÜZÜMLER

Sultani Çekirdeksiz (syn. Sultani, Sultanina, 
Sultana, Thompson Seedless)

İskenderiye Misketi, Besni, Dımışkı, Rumi, Dimrit, 
Çal Karası

ŞARAPLIK VE ŞIRALIK ÜZÜMLER

Kalecik Karası, Öküzgözü, Boğazkere, Adakarası 
Emir, Narince, Sungurlu,......

Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Syrah, 
Alicanthe Bouchet, Chardonnay, Riesling, ......



Dünya Bağcılık Bölgeleri

Ekonomik anlamda bağcılık dünya üzerinde 
30-50 kuzey ve güney enlem dereceleri arasındaki

Ilıman iklim kuşağında yapılabilmektedir.



SICAKLIK

• Yıllık Ortalama Sıcaklık            9o C 

• En Sıcak Ay Ortalaması          18o C 

• En Soğuk Ay Ortalaması           0o C 

• Yaz Ayları Ortalaması             20o C 

• Gelişme Dönemi Ortalaması    13o C

Yıllık Ortalama Sıcaklık: 11-16o C



ETKİLİ SICAKLIK TOPLAMI (EST)

Tomurcukların kabarmaya başladığı tarih ile üzümlerin
olgunlaşma tarihi arasındaki dönemde 10 oC’nin
üzerindeki günlük ortalama sıcaklıkların toplanması ile

elde edilen değerdir.

Birimi: Gün-Derece

Ekoloji Çeşit

1. Soğuk : 900-1400 gd (Sivas, Ağrı,Van..)

2. Serin : 1401-1700 gd (Kayseri, Konya, Ankara…)

3. Ilıman : 1701-1950 gd (Sakarya, Amasya, Tekirdağ…)

4. Sıcak-Ilıman: 1951-2250 gd (Bursa, Kocaeli, Muğla…)

5. Sıcak : 2251≥ (Denizli, Manisa, Diyarbakır, Antalya…)



Düşük Sıcaklıklar

1. Soğuklama isteği

Asmanın soğuklama isteği :

0-10 oC arasındaki sıcaklıklarda 100-400 saat



2. Don Olayları
-12 oC Kış gözleri

-16 oC Dallar

-20 oC Kollar ve gövde

Kış Donları,

İlkbahar Geç Donları,

Sonbahar Erken Donları

-3.5 oC açılmak üzere 
olan kış gözlerinde primer 

tomurcuklar

-2.5 oC taze sürgünler



İlkbahar Geç Donlarından Korunma

• Geç süren çeşitlerin
seçilmesi,

• Bağların kuzeye bakan

yönlerde kurulması,
• Bağların don yatağı

oluşturan çukur alanlar

yerine meyilli arazilere

kurulması,

• Budamanın olabildiğince
geciktirilmesi,

• Bağlarda gövdenin
yükseltilmesi,

• Sürmeyi geciktirici

maddeler kullanılması.

Dolaylı Etkili Önlemler



İlkbahar Geç Donlarından Korunma

• Isıtarak sıcaklığı yükseltme,
• Havayı karıştırma,
• Dumanlama-sisleme,

• Yağmurlama,
• Örtü altına alma.

Doğrudan Etkili Önlemler



Yağış

600 mm sulamaya gerek duyulmaz

300-600 mm sulama başarıyı arttırır

300mm ve altında mutlaka sulama gereklidir

900 mm üzerinde de ekonomik anlamda Vinifera bağcılığı
yapılamaz.

Nedeni: Mantari hastalıkların kontrol altına alınamaması
(Vitis labrusca mantar hastalıklarına dayanıklı tür)



• Asma farklı toprak tiplerini en iyi değerlendiren bahçe 
bitkisi türlerinden biri olmakla birlikte, pek çok bahçe 
bitkisi için ideal kabul edilen, “tınlı, kumlu-tınlı, hafif 
çakıllı, orta düzeyde kireçli, su tutma kapasitesi ve 
havalanması iyi olan derin topraklar” asma için ideal 
toprak tipi olarak kabul edilebilir.  

• 70 cm ve daha fazla toprak derinliği, sağlıklı bir kök 
gelişimi için idealdir. 

• Toprak reaksiyonu nötr ve nötre yakın (pH 6.5-8) topraklar 

bağcılık için ideal topraklardır. 
• Yüksek asitli (pH 6 ve daha düşük) ve fazla alkali (Ph 9 ve 

üzeri) topraklar besin maddesi alımında güçlükler 
yaratması nedeniyle bağcılık için uygun değildir. 

Asmanın toprak istekleri



TOPRAK TUZLULUĞU

Toprakta eriyebilir tuz içeriği:

Yüzey katmanda %0.05 + Alt katmanda %0.1 =   YOK

Yüzey katmanda %0.15 + Alt katmanda %0.3 =  TUZLU

Hassas

V.rupestris<, V.berlandieri- V. riperia <, V.candicans,

V.champini V.longii <, V.cinerea, V.cordifolia

<,V.vinifera

Na+, Cl-,CO3
--, SO4

—

Bilinen anlamda en önemli tuzluluk 
kaynağı NaCl

En dayanıklı tür (NaCl: 3 g/kg)



KİREÇ

Total 

Kireç
Aktif Kireç

Fe, Mn veya Zn elementlerinin
bitkiye yarayışlı formlarda
alınamayışından doğan besin
noksanlıkları: KLOROZ

V.vinifera türü kendi kökleri üzerinde %40 düzeyinde aktif
kirece dayanım göstermektedir.

Amerikan asma anaçlarının aktif kirece dayanım düzeyleri
%4-40 arasında değişmektedir.

Günümüzde kirece yeterli düzeyde dayanım göstermeleri
nedeniyle asma anaçları arasında 41 B, 1103 P, 140 Ru, 110
R, 44-53 M öne çıkmaktadırlar.

Fercal % 60‘a kadar aktif kirece dayanıklı olarak
tanımlanmaktadır.



ASMANIN ÇOĞALTILMASI



TOHUMLA (EŞEYLİ) ÇOĞALTMA
• Asmalar biyolojik olarak yabancı döllenmeleri nedeniyle, 

tohumdan elde edilen bitkiler çok yüksek oranda alındıkları 
bitkiden farklı özelliklere sahiptir.

• Bu nedenle tohumla çoğaltma bağcılıkta pratik bir değer 
taşımamaktadır.

• Ancak “Melezleme Islahında” tohum, çoğaltma materyali 
olarak kullanılır.

Asmalar başlıca iki yolla çoğaltılır;
Eşeyli (tohumla)
Eşeysiz



VEJETATİF (EŞEYSİZ) ÇOĞALTMA

• Bağcılıkta yaygın olarak kullanılan eşeysiz çoğaltma
yöntemleri çelik, aşı, daldırma ve doku kültürü ile

çoğaltmadır.



ÇELİKLE ÇOĞALTMA

• Asma çeliği:
• Uygun koşullar sağlandığında kök ve sürgün

oluşturarak yeni bir asma oluşturma
yeteneğine sahip herhangi bir gövde, sürgün,
dal, kök ve yaprak parçasıdır.

• Bağcılıkta çelik denildiğinde genellikle

asmanın bir yaşlı dal parçaları anlaşılır



Asmanın bir yaşlı dallarından hazırlanan çelikler:

• Filoksera ile bulaşık olmayan ya da zaralının etkili

olamadığı alanlarda doğrudan “yerli asma fidanı”
üretiminde

• Filoksera ile bulaşık alanlarda aşısız ve aşılı asma

fidanı üretiminde anaç (aşılanabilir anaçlık çelik) ve

kalem olarak kullanılmaktadır



Çelik alırken dikkat edilecek konular:

• Çelik alınacak omcanın seçimi:
Çelikler sağlıklı ve kuvvetli gelişme gösteren omcalardan
alınmalıdır

• Çelik alma zamanı:
Omcalar dinlenme halindeyken

• Çelik alınacak bir yaşlı dalın özellikleri:
Normal gelişmiş, boğum araları anaç ve çeşide özgü
normal uzunlukta olan dalların, orta kısmından çelik
hazırlanmalıdır



AŞI İLE ÇOĞALTMA

• Aşı, eşeysiz iki bitki parçasını birleştirip
kaynaştırmak ve tek bir bitki gibi gelişmesini
sağlamaktır. Aşılı bir bitkinin toprak üstü kısmını,
yani tacını oluşturan kısmına kalem veya çeşit; kök
sistemini oluşturan kısmına anaç denir.



Bağcılıkta Aşılamanın Amaçları

1. Vitis vinifera türüne ait üzüm çeşitlerinin filoksera
ve nematodlara dayanıklı anaçlar üzerinde
yetiştirilmesi

2. Karışık çeşitlerle kurulu bir bağda çeşit saflaştırma
3. Çeşit değiştirme (çevirme) “kurulu bağ ve

bahçelerde çeşitlerin değiştirilmesi”
4. Filoksera ve nematodlarla bulaşık alanlarda yeni

elde edilmiş veya nadir bulunan üzüm çeşitlerinin
çoğaltılması

5. Uygun anaçlar kullanılarak kuraklığa, kirece ve
tuzluluğa dayanıklı bir kök sisteminin
oluşturulması



Aşıda başarıyı etkileyen etmenler:

1. Anaç ve kalem arasında uyuşmazlık olmamalıdır
2. Kullanılan materyalin (özellikle kalem) genç

olması (bir yaşlı dal yada yeşil sürgün)
3. Anaç ve kalemin sağlıklı olması
4. Anaç ve kalemin kambiyum dokularının mümkün

olduğu kadar geniş bir yüzeyde çakışması
5. Anaç ve kalemin kaynaşması tamamlanana kadar

kalemin anaca sıkıca tutturulması
6. Aşıdan sonra aşı yerinde kallus oluşabilmesi için

uygun sıcaklık nem ve havalanma koşullarının
sağlanması



Bağda aşılama teknikleri

• Kullanım: Çeşit değiştirme
• Zaman: İlkbaharda omcalara suyun yürüdüğü, ancak

gözlerin henüz kabarmadığı dönem.

• Kalem aşıları
-Yarma aşı
-Kakma aşı
Göz aşıları
- Yongalı göz aşısı





Yongalı göz aşısı



Makine İle Aşılama

• Bağcılıkta, aşılı asma fidanı üretiminde
kullanılır. Bu amaçla değişik şekillerde aşı
kesiti açarak kalem ve anacı birleştiren aşı
makineleri kullanılmakla birlikte, en yaygın
olarak kullanılan omega (Ω) harfi biçiminde
aşı kesiti açan makinelerdir. Bu makinelerle

saatte 500-800 aşı yapılabilir.



Aşılı Asma Fidanı Üretimi

1. Makine ile, anaç damızlık parsellerinden alınan ve gözleri
köreltildikten sonra 35-40 cm uzunluğunda hazırlanan 6-12

mm kalınlığındaki anaçlık çelikler üzerine kalem damızlık
parsellerinden alınan tek gözlü kalemler aşılanır.

2. Aşı yeri parafinlendikten sonra uygun sıcaklık (25-30oC),

nem (%85-90) ve havalandırma koşullarında katlanarak aşı
yerinde kaynaşma sağlanır.

3. Aşılı çelikler fidanlıklarda köklendirilerek açık köklü,

seralarda köklendirilerek kaplı aşılı asma fidanları üretilir.



Aşılanabilir anaçlık çelikler 
ve kalemler

Aşı kesitleri



Daldırma ile çoğaltma
Bağcılıkta daldırma yerli bağlarda boş kalan yerlerin doldurulması
ve çelikleri köklendirilemeyen Vitis rotundifolia çeşitlerinin çoğaltılmasında 
kullanılır 

Yerli bağlarda boş kalan yerlerin doldurulması:
Bu amaçla “basit daldırma” yöntemi uygulanır.
Çelikleri zor köklenen Vitis rotundifolia çeşitlerinin çoğaltılmasında
Basit daldırma, hendek ve tepe daldırma yöntemleri ile çoğaltma yapılabilir 

Basit daldırma



DOKU KÜLTÜRÜ İLE ÇOĞALTMA

• In Vitro Mikro Çoğaltma: Çok küçük eşeysiz bitki

dokularının, dezenfekte edildikten sonra, aseptik

koşullarda ve yapay besi ortamlarında
çoğaltılmalarıdır. Bu amaçla en yaygın olarak

kullanılan dokular sürgün ucu meristemleridir. Bu

nedenle, söz konusu yöntemler Sürgün Ucu Kültürü
veya Meristem Kültürü olarak bilinir.



Doku Kültürü İle Çoğaltmanın Sağladığı Yararlar

1. Virüs ve Virüs Benzeri Organizmalardan Ari Bitki Eldesi:

2. Klonal mikroçoğaltma
3. Bitki Karantinasında Kolaylık
4. Asma Gen Kaynaklarının Korunmasında Kolaylık
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Morfoloji, asmanın dış organları ile bunların
şekil ve işlevleri arasındaki ilişkileri konu alan
bir bilim dalıdır. 

 Asmanın organları görevlerine göre; beslenme 
ve üreme organları

 Bulundukları yere göre ise;
toprak altı ve toprak üstü organları olarak 
sınıflandırılabilir. 
Bağcılıkta genellikle ikinci grup sınıflandırma 
kullanılmaktadır.



 Asmanın toprak altı organlarını oluşturan 
kökler, topraktan su ve suda erimiş besin 
maddelerinin alınmasını sağlayarak, asmanın 
beslenmesinde doğrudan görev almaktadır. 

 Toprak üstü organları ise, yapraklar yardımıyla 
asmanın beslenmesine hizmet ederken, 
çiçekleri vasıtasıyla meyve ve tohum 
oluşturarak üremelerini sağlamaktadır.



ASMADA ORGANLAR



 Omcanın (asmanın) toprağa bağlanmasını ve 
ayakta durmasını sağlayan köklerin temel 
görevi, omca için gerekli su ve mineral 
maddeleri almak ve bunları iletim demetleri 
vasıtasıyla yapraklara kadar ulaştırmaktır.

 Diğer yandan, yapraklarda yapılan özümleme 
maddelerinin önemli bir bölümü köklerde 
depolanmaktadır.



 Asmanın toprak altında bulunan köklerinin 
tümüne kök sistemi denilmektedir. 

 Kökler, kökenleri bakımından çim kökleri ve 

adventif kökler olmak üzere iki gruba 
ayrılmaktadır.



ASMADA KÖK SİSTEMİ

Çim Kökleri Adventif Kökler

Boğaz kökleri

Yan kökler

Dip kökleri



 Aslında bir üreme organı olan asma 
tohumunun, çimlenmesiyle oluşan köklerdir.

 Asma tohumlarının çimlenmesiyle elde edilen 
genç bitkilerde oluşan köklere çim kökleri adı 
verilmektedir.

 Asma tohumu çimlendiği zaman bir kazık 
kökçük oluşmakta, zamanla bundan sekonder
ve tersiyer kökler çıkmaktadır.



 Asmanın vejetatif organlarından oluşan 
köklerine adventif kökler adı verilmektedir.

 Bu köklerin pratik açıdan önemi büyüktür. 
Çünkü asmaların çoğaltılmasında kullanılmak 
üzere bir yaşlı dallarından hazırlanan çeliklerin 
toprak içinde kalan boğum ve boğum 
aralarından oluşan köklerdir.



 Çelikler köklenirken kazık kök 
oluşumu görülmemektedir. 

 Bu kökler, toprak içerisinde bir 
kök demeti oluşturmaktadır. 

 Kök gövdesinin üzerinde oluşan 
bu kökler; boğaz, yan ve dip 
kökler olmak üzere üçe 
ayrılmaktadır. 



 Toprak yüzeyine en yakın olan köklerdir.
 Üst toprak tabakasının alt kısımlara göre daha fazla ısınması ve 

havalanması, ayrıca toprağın işlenen kısmının besin maddelerince 
daha zengin olması nedeniyle bu köklerin gelişmesi diğer köklere göre 
daha hızlıdır. 

 Aslında boğaz köklerinin varlığı, yan ve dip köklerin aleyhine 
olmaktadır. 

 Boğaz köklerinin en istenmeyenleri, aşılı asmalarda aşı kalemlerinden 
çıkanlardır. 

 Aşı kaleminden oluşan boğaz kökleri, zamanla aşıların anaçla 
ilişkilerinin kesilmesine neden olmaktadır.

 Daha sonra filokseradan ve/veya kuraklıktan zarar gören bu kökler, 
omcanın ölmesine sebep olmaktadır. 

 Bu nedenle, aşı kalemlerinden boğaz köklerinin oluşmaması için, 
bağda aşılamanın toprak seviyesinin 8-10 cm üzerinden yapılması,

 Aşılı fidanların ise, aşı yeri toprak yüzeyinin üzerinde kalacak şekilde 
dikilmesi gereklidir.



 Kök gövdesinin orta kısmından çıkan köklerdir.

 Bu kökler, toprağın her yıl işlenen ve gübrelenen, 
dolayısıyla besin maddelerince zengin bölümünde 
yer almaktadırlar. 

 Özellikle, topraktan su ve erimiş besin maddelerini 
alan kılcal kökler, bu köklerin üzerinde 
gelişmektedirler. 

 Yan kökler, geçirimsiz bir tabakaya rastladıklarında 
yana doğru gelişmelerini sürdürürler.



 Asmanın en önemli kökleridir. 

 Kök gövdesinin en ucunda, yani çeliğin dip kısmında 
oluşmaktadırlar. 

 Bu köklerin derine gitmesi ve iyi gelişmesi, asmaların dona ve 
kurağa karşı dayanımını arttırmaktadır. 

 Köklerin iyi gelişmesi ve derine gitmesi için bağ kurulacak yerin 
sonbaharda derin işlenmesi (krizma) gereklidir. 

 Normal olarak dip köklerin 2 m derine gitmesi asmanın yaşamını 
sağlıklı sürdürebilmesi için yeterlidir. 

 Ancak,bazen toprak yapısı geçirgen olan bağlarda, bu köklerin 
12 m'ye kadar indiği görülmektedir.



 Asma topraktan suyu ve 
erimiş haldeki mineral 
besinleri, kılcal kökleri 
(saçak kökler) vasıtasıyla 
alır. 

 Bu kökler, morfolojik olarak 
dört bölgeden oluşmaktadır.

 Bunlar, kök ucu, uzama, 
absorpsiyon ve iletim 
bölgeleridir.



 Kök ucu bölgesi;
 Kökün en uç kısmında, meristem hücrelerini koruyan 

ve kök ucunu yüksük gibi örten bir kılıf şeklindedir. 
 Bu nedenle, kök ucu bölgesine kaliptra (yüksük) adı 

verilmektedir. 

 2-5 mm uzunluğunda olan kaliptrayı oluşturan en 
dıştaki gelişmiş hücrelerin pelteleşmesi ve dokudan 
ayrılmasıyla kaygan bir zemin oluşmakta ve böylece 
kök zarar görmeden toprak içerisinde ilerlemektedir.

 Uzama bölgesi
 Kök ucunun hemen üzerinde yer almaktadır. 
 Uzunluğu 2-3 mm civarındadır. 
 Kökün meristem bölgesinde oluşan yeni hücreler 

çoğalarak kökün uzunluğuna büyümesini 
sağlamaktadırlar.



 Absorpsiyon bölgesi
 Uzama bölgesinden sonra emici tüylerin bulunduğu 

bu bölgede oluşan binlerce emici tüy (kılcal kök), 
toprakta bulunan su ve onun içinde erimiş mineral 
tuzları absorbe ederek (emerek) asmanın 
beslenmesine hizmet ederler. 

 Yaklaşık 10 cm uzunlukta olup dıştan açık sarı-beyaz 

renkte gözükmektedirler.
 Kök uzamaya devam ettikçe üst taraftaki tüyler solarak 

dökülmekte; ancak alttan yenileri oluşarak işlevlerini 
devam ettirmektedirler. 

 İletim bölgesi
 Absorpsiyon bölgesinden alınan su ve besinlerin daha 

üst organlara ulaştırılması görevini üstlenen daha 
olgun, kalın ve uzun kısımdır.



 Köklerin toprak içerisinde gelişme istikametleri asma 
tür ve çeşidine göre değişmektedir. 

 Köklerin toprak içerisinde ilerlemesi üzerine 
yerçekiminin de etkisi görülmektedir. 

 Guillon (1905), asma köklerinin toprak içinde 
yayılmasında her çeşit için bir geotropizm (yere 

yönelim) açısı saptanabileceğini, yani köklerin toprak 
içerisinde ilerlerken düşeyle yaptığı bir açının 
bulunabileceğini belirtmiştir.

 Bu açı daraldıkça köklerin kazık köke benzer bir yapı 
gösterdikleri ve toprağın derinliklerine doğru gittikleri; 
açı genişledikçe köklerin saçak köke benzer bir duruma 
geçtikleri ve toprağın üst seviyelerine yakın geliştikleri 
gözlenmektedir.





 Köklerin toprak içindeki hareketi üzerine 
birçok faktör etkili olmaktadır. 

 Kök gelişmesi üzerine toprağın fiziksel 
özellikleri (nemlilik, kayalık yapı, toprak 
yoğunluğu vb.), toprağın kimyasal özellikleri 
(verimliliği ve toksititesi), toprak işleme, taban 
su seviyesi, aşılı omcalarda üzüm çeşidi, dikim 
sıklığı, bağdaki yabancı ot türleri ve 
yoğunlukları etkili olabilmektedir.
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 Asma, doğal yapısı itibariyle sürünücü ve yanında tutunacak bir 
destek bulduğunda sarılıcı özellikte bir bitkidir. 

 Asma, yabani olarak, yaprağını döken ağaçlardan oluşan 
ormanlarda yaşamakta; sürgün sistemi ile sarıldığı ağaçların 
yardımıyla ayakta durabilmektedir. 

 Asmanın sarılıcı özelliği, sürgünlerinin boğumlarında bulunan ve 
sülük adı verilen organlarından kaynaklanmaktadır. 

 Yabani asmalar ormanlarda 20-30 m'ye kadar 
tırmanabilmektedirler.

 Asma Bitkisinin toprak üstünde oluşan ve sarılarak yükselen 
kısımlarındaki organlarının tümü asmanın sürgün sistemini 
oluşturmaktadır.



 Asmanın sürgün sistemi yapısal yönden iki 
değişik kökenden gelmektedir. 

 Bunlardan birincisi, eşeyli üreme organı 
olan tohumun çimlenmesi sonucu meydana 
gelen sürgün sistemi;

 ikincisi ise, eşeysiz organlardan oluşan 
sürgün sistemidir.



 Sürgünü oluşturan apikal (uç) meristem, tohumun 

çimlenmesi sonucunda embriyodan meydana gelen 
iki çenek yaprağı (kotiledon) arasında yer almakta ve 
yaklaşık 200 meristematik hücreden oluşmaktadır 
(Mullins ve ark. 1992). 

 Bu hücreler çimlenme süresince hızla bölünerek seri 
halde yaprak taslaklarını meydana getirirler.

 Çimlenmenin gelişmesiyle, oluşan bu yaprak 
taslakları morfolojik olarak görülmeye başlarlar. 

 İlk oluşan yaprakların divergensi 2/5 olup birbirini 

izleyen yapraklar arasında yaklaşık 145° lik bir açı 
bulunmaktadır.



 İlk oluşan yaprakların sürgüne bağlandığı boğumlar 
üzerinde, yaprak sapı ile sürgün arasında gözler 
oluşmakta; ancak bu aşamada yaprakların 
karşısında sülükler bulunmamaktadır. 

 Bu aşama, asmanın gençlik çağı morfolojik yapısını 
tanımlamaktadır. 

 Asmanın gençlik dönemi çok kısa süreli olup 
yaklaşık olarak 6-10 yaprak oluştuktan sonra sona 
ermekte ve olgunluk dönemi başlamaktadır. 



 Asma sürgün sistemine, asmanın toprak 
üstü organları adı da verilmektedir. 

 Topraküstü organları yaş sırasına göre 
gövde ve kollar ile dal ve sürgünlerden 
oluşmaktadır.



 Gövde, kök gövdesinin toprak üzerindeki 
uzantısıdır.

 Bu kısım bağcılıkta pratik olarak aşılı ya da yerli 
fidanın toprak üstünde kalan kısmı ve buradan 
gelişen sürgünün ilk dallanmaya kadar olan 
bölümüdür. 

 Gövde asmanın yaşlanmasına bağlı olarak kalınlaşır 
ve çeşitli terbiye sistemlerinde bırakılan 
yüksekliklere göre değişen boyda,
doğal olarak gelişen asmalarda ise 20-30 m ve daha 

fazla uzunlukta olabilmektedir.



 Gövde genellikle ince olmakla birlikte, oldukça 
kalın gövdeli asmalara da rastlanmıştır. 

 Galet (1970), Teksas'da çevresi 50 ilâ 90 cm 
arasında değişen Vitis candicans asmaları ile 
Kaliforniya'da çevresi 155 cm olan ve her biri 20 
cm çapında dört kolu olan Vitis californica

asmalarının bulunduğunu bildirmektedir. 

 Gövde çevresi en geniş Vitis vinifera asmasının 
XX. yüzyılın başlarında Kaliforniya'nın Santa

Barbara kentinde bulunduğu ve çok meşhur olan 
bu asmanın gövde çevresinin 2.50 m, 
yüksekliğinin ise 30 m'ye ulaştığı bildirilmektedir.



 Asma gövdesinin dış yüzeyi düz değildir. 

 Her yıl yenilenen yaşlı kabuklarla kaplıdır. 

 Bu kabuklar V. vinifera'larda yaşlandıkça 
soyulabilir bir nitelik alırken, 
V. rotundifolia'larda soyulamaz bir yapıdadır.



 Gövdenin görevi; 
 Köklerle sürgün sistemindeki diğer organlar 

arasında bağlantıyı sağlamak, 
 Kökler tarafından absorbe edilen su ve mineral 

maddeleri bünyesindeki odun (ksilem) demetleri 

yardımıyla yapraklara iletmek, orada fotosentez 
sonucu oluşan karbonhidratların, yine 
bünyesindeki soymuk (floem) demetleri 

yardımıyla köklere ulaştırılmasını sağlamaktır.
 Gövde, aynı zamanda önemli bir besin depo 

organıdır.



 Gövdenin iki veya daha yaşlı ana dallarına kol adı verilir.

 Kolların sayı, şekil ve uzunlukları asmanın terbiye şekline 
göre değişmektedir. 

 Goble şeklinde, sayıları 3-6 arasında değişen kısa kollar 
bulunurken; diğer baş oluşturulan terbiye şekillerinden 
Guyot'da 1-4 arasında yine kısa ve kalın kollar yer 
almaktadır. Kordon terbiye şekillerinde ise genellikle 1 
veya 2, zaman zaman da 4 adet uzun kol 
oluşturulmaktadır.

 Kollar gövde gibi besin taşımadaki köprü görevlerinin 
yanında besin maddelerini depolama görevini de 
yapmaktadırlar. Kollar üzerinde terbiye şekillerine göre 
değişen sayıda dallar bulunmaktadır.



 Kollar üzerinde bir ve iki yaşlı dallar yer 
almaktadır. 

 İki yaşlı dal, üzerinden iki büyüme devresi 
geçmiş dallardır. 

 İki yaşlı dal üzerinde, gövde ve kollarda olduğu 
gibi, kolaylıkla ayrılan kabuk bulunmaktadır. 

 İki yaşlı dallar, kolların ucunda (Goble ve 
Guyot) veya kol üzerindeki başlarda (Kordon) 
bulunmakta ve bir yaşlı dalları taşımaktadırlar.



 Asmalarda dal denildiğinde bir yaşlı dallar anlaşılır. 

 Bir yaşlı dal, yaz sürgünlerinin bir büyüme devresi 
sonundaki odunlaşmış hali olup, çubuk olarak da 
isimlendirilmektedir. 

 Bir yaşlı dal, doğal olarak iki yaşlı dal, bazen de 
omcanın daha yaşlı odun kısmını oluşturan gövde 
ve kollar üzerinde bulunur. 

 Bir yaşlı dallar, asmalarda ürünü oluşturan kış 
gözlerini üzerinde taşıyan en önemli organlardır. 



 Bir yaşlı dal ince uzun, silindirik yapıda olup gözleri 
taşıyan boğumları hafif yassıdır. 

 Uzunluğu çeşide, bakım ve ekolojik koşullara bağlı 
olarak 1-2 m arasında değişmekle birlikte, bazen 10 m' 
ye ulaşabilmektedir.

 Dallar üzerinde boğumlar (nodium) yer alır. Boğum arası 
uzunlukları çeşide ve omcanın gelişme kuvvetine göre 
değişir. 

 Kısa boğum (Fanleaf) gibi bazı virüs hastalıklarının 
etkisiyle boğum araları anormal derecede kısalıp 
yassılaşabilmektedir.



 Bir yaşlı dalın enine kesiti incelendiğinde beş ana 
kısımdan oluştuğu görülmektedir. 

 Bunlar kabuk, floem (soymuk), kambiyum, ksilem

(odun) ve öz'dür. 

 Kabuk, bir yaşlı dalın iç dokularına sıkıca bağlıdır. 

 İkinci yıl kabukta gevşeme görülür ve böylece iki yaşlı 
dalların dokusunda ayrılma ve şeritler halinde soyulma 
başlar. Kabuk rengi, üzüm çeşidine göre, sarımsı esmer 
renkten koyu kahverengine kadar değişiklik gösterir. 

 Bundan başka kabuğun üzeri çizgili olduğu gibi, küçük 
siyah noktalı, düz veya oluklu, tüylü veya tüysüz de 
olabilir 



 Floem, canlı ve sağlıklı iken yeşil renkte olup fotosentez 
ürünlerinin bitkinin diğer organlarına taşınmasını sağlar. 

 Donlardan zarar gören dallarda floem tabakası 
esmerleşir. 

 Kambiyum, birkaç sıra parankimatik hücreden oluşan 
ince bir dokudur. 

 Dalın enine genişlemesini temin eden bölünebilme 
özelliğindedir. 

 Kambiyum; Dışa doğru yeni floem, içe doğru da yeni 
ksilem tabakaları oluşturarak dalın enine büyümesini  
sağlar.



BİR YAŞLI DAL

Boğum
Kalecik Karası

Razakı

Bir Yaşlı Dalın Enine Kesiti

Kış 
gözü

Öz devamlı
Muscadinia

Diyafram

Euvitis

(Kabuk-Floem-Ksilem-Öz)



ASMADA GÖZ VE 
TOMURCUK SİSTEMİ

Omca üzerinde bulundukları yere
ve sürme zamanlarına göre;

1. Kış gözleri
2. Aktif tomurcuklar
3. Adventif gözler ve tomurcuklar
4. Pasif tomurcuklar



 Kış gözleri, boğumlar üzerinde yaprakların yaz 
sürgününe bağlandığı koltuk kısmında oluşur; 
gelişme devresi içerisinde büyüme ve 
gelişmelerini sürdürür ve kışı dinlenme halinde 
geçirdikten sonra, ertesi ilkbaharda sürerek 
asmanın ana ürününü üzerinde taşıyacak olan 
yeni yaz sürgününü meydana getirirler. 

 Şekilleri ve büyüklükleri tür ve çeşitlere göre 
farklılık göstermektedir.



KIŞ GÖZLERİ

TT

PT

ST

PT: Primer tomurcuk
ST: Sekonder tomurcuk
TT: Tersiyer tomurcuk

Yaz sürgünü



 Dış yüzeylerinde koruyucu sert pullar ve bunların 
altında, sürgün yataklarını sararak onları özellikle 
elverişsiz çevre koşullarına karşı koruyan sık tüyler 
bulunmaktadır. 

 Kış gözleri nadiren basit yapıda olup,   çoğunlukla  
birden   fazla  tomurcuktan oluşmuşlardır .

 Bu tomurcukların en önemlisi ortadaki primer (ana) 

tomurcuk olup bunun altında ve üstünde, nispeten 
daha zayıf gelişmiş sekonder (yan) tomurcuklar 

bulunmaktadır.

 Literatürde genellikle alttaki tomurcuk sekonder

tomurcuk olarak tanımlanmaktadır.

TT
PT

ST



 Tersiyer tomurcuklar, genellikle sekonder

tomurcukların alt ve üst kısımlarında oluşan çok 
ilkel yapılı tomurcukların tanımlanmasında 
kullanılmaktadır.

 İlkbaharda süren primer tomurcuk ana sürgünü 
oluştururken, sekonder ve tersiyer tomurcuklar 

dinlenme halinde kalırlar. Eğer primer tomurcuk 

ölürse veya süremezse ya da sürdükten sonra 
zarara uğrarsa, önce sekonderlerden alttaki 

sürerek ana sürgünün yerini alır; o da zararlanırsa, 

üstteki diğer sekonder sürer.



 Kış gözlerinden bazıları, bir yaşlı dalın dip 
kısmında çok basit bir yapı gösterirler. 

 Bu gözlerin çoğu tek bir sürgün yatağı içerdiği 
için bunlara taç gözleri veya tomurcukları, 
baziler gözler veya tomurcuklar adı 
verilmektedir. 

 Bu göz veya tomurcuklar normal olarak uyur 
halde kalırlar; fakat ana sürgünün değişik 
nedenlerle zararlanması halinde yeni bir yaz 
sürgünü oluştururlar.



 Kış gözleri, vegetasyon döneminin başlamasıyla yaz 
sürgünü üzerinde yeni oluşan yaprak koltuklarında çıplak 
gözle görülebilmektedir. 

 İşte bu aşamadan itibaren, primer tomurcuklarda 

mikroskop altında yapılacak periyodik incelemelerde, 
ertesi yıl ilkbaharda sürecek yaz sürgünü üzerindeki 
organların taslaklarını görmek mümkündür.

 Bu dönem içinde iki önemli aşama önem kazanmaktadır. 

 İlk aşama, tomurcukların bünyesinde, özellikle hormonal

aktivitedeki değişimle kendini gösteren fizyolojik ayrım; 

bundan yaklaşık 15 gün sonra oluşan ikinci aşama ise, 
salkım yaprak taslaklarının birbirlerinden ayrılabildiği 
morfolojik ayrımdır. 



(1) Ana (primer) tomurcuk; 

(2) Sürgün taslağı ana   
ekseni;

(3) Salkım taslağı; 
(4)Yaprak taslağı; 

(5) Yan (sekonder)

tomurcuklar.



 Morfolojik ayrım safhasında 
büyüme konisinin iki tarafında 
simetrik olarak oluşan yaprak 
ve salkım taslakları birbirinden 
farklı bir görünüm kazanırlar.

 Yaprak taslakları sivri bir uç 
şeklinde, salkım taslakları ise 
yuvarlak bir protoplazmik kütle 
halinde görülürler. 

Morfolojik ayrım safhasında yaprak ve salkım taslaklarının görünüşü; 
( Yt) Yaprak taslağı; (Çs)Çiçek salkım taslağı; (Bk) Büyüme konisi



 Kış gözleri içerisindeki salkım taslakları, 
genellikle 2.-6. boğumlar arasındaki 
yaprakların karşısında oluşurlar. 

 7. boğumdan itibaren büyüme ve gelişmenin 
devam etmesi nedeniyle üst boğumlarda sülük 
taslaklarının ayrımını görmek mümkündür. 

 Sülük taslaklarının büyüme konisindeki ilk 
ayrımları, salkım taslakları gibidir. 



 Ancak bir süre sonra, salkım taslakları asimetrik yapıda bir 
dallanma gösterirlerken, sülük taslakları" simetrik bir 
dallanma gösterirler. 

 Kış gözlerinin primer tomurcukları, gelişme döneminin 
başlangıcından dinlenmeye girdikleri ana kadar geçen 7-8 

aylık devrede 1-4 adet salkım, 
 6-12 adet boğum ve/veya yaprak, birkaç adet de sülük 

taslağı içeren bir yapı kazanmaktadırlar. 
 Bu durum, tomurcuğun mikroskop altında incelenmesi 

durumunda rahatça görülebilmektedir.

 Primer tomurcuklarda morfolojik ayrım periyodundan 
başlayarak ertesi yıl çiçeklenmenin sonuna kadar devam 
eden yaklaşık 12-13 aylık döneme floral gelişme devresi 
adı verilmektedir.



 Aynı gelişme dönemi içerisinde oluşup 
sürgün veren tomurcuklara aktif tomurcuk 

adı verilmektedir.

 Bu tomurcuklar, kış gözleri ile birlikte 
sürgün üzerindeki yaprak koltuklarında 
oluşurlar ve kısa zamanda sürmek suretiyle 
erkenci dal veya koltuk adı verilen ikincil bir 
sürgün oluştururlar.



Yaz sürgünü 
gelişmesini 
sürdürürken, yaprak 
koltuklarında ikinci 
bir sürgün yatağı 
oluşur. 
Her yaprak 
koltuğunda bir adet 
olarak gelişen bu 
yapılara aktif 
tomurcuk denir. 
Aktif tomurcuklar 
oluştukları yıl içinde 
sürer.

Aktif tomurcuk

Kış gözü

Yaprak sapı



 Kış gözleri, aktif tomurcuklar ve özellikle baziler

gözler/tomurcuklar oluşumlarını izleyen yıl içerisinde tümüyle 
sürmemekte, yıllarca uyku halinde kalabilmektedirler. 

 Bu göz veya tomurcuklardan, her yıl oluşan yeni odun 
tabakaları ile yavaş yavaş örtülen bazıları, artık çıplak gözle 
görülemez hale gelirler ve zaman içerisinde yok olurlar. 

 Diğerleri ise zayıf da olsa gelişmelerini sürdürerek canlılıklarını 
sürdürürler. 

 Bu göz ve/veya tomurcuklara adventif gözler veya tomurcuklar 
denilmektedir. 



 Omcanın bir kolunun veya kolun bir kısmının zarara 
uğraması, şiddetli bir don olayının kış gözlerinin, geç 
donların yaz sürgünlerini zararlandırması gibi durumlarda, 

ya da çok şiddetli bir budamadan sonra, yaşlı gövde ve 
kollar üzerinde obur ya da filiz adını alan yaz sürgünleri 
oluşabilmektedir.

Obur, Filiz

Adventif göz ve/veya
tomurcuk



 Yaz sürgününün dip kısmındaki ilk iki 
boğum üzerinde oluşan ve genellikle ertesi 
sene sürmeyen basit yapılı tomurcuklardır. 

 Pasif  tomurcuklar genellikle ileriki yıllarda 
adventif tomurcukları oluştururlar. 

 Pasif tomurcukların değeri, özellikle 
omcaların çok şiddetli soğuklardan zarar 
gördüğü yıllarda anlaşılmaktadır.



DOÇ. DR. MURAT AKKURT



 İlkbaharda ortalama hava sıcaklığının 10°C'ye ulaştığı
dönemde bir yaşlı dallardaki primer tomurcukların
büyüme konisi uzamaya, dolayısıyla göz şişmeye ve

genç sürgün kendini koruyucu kahverengi pullar

arasından göstermeye başlar.
 Gözlerin uyanması veya tomurcuk sürmesi adı verilen

bu gelişmenin sonucu oluşan sürgünün ucunda, sürgün
ucu kısmı bulunmaktadır.

 Yaklaşık 15 cm uzunluğunda olan bu bölümdeki
hücreler, hızlı bir bölünme ve uzama özelliğine sahiptir.

Bu nedenle sürgün ucu, sürgünün uzunluğuna
büyümesini sağlayan organdır.



YAZ SÜRGÜNÜ



 Yaz sürgünlerinin hafifçe genişlemiş 
olan kısımlarına boğum, bunlar 

arasındaki kısımlarına da boğum arası 
adı verilmektedir. 

 Boğumlar üzerinde göz ve aktif 
tomurcuklar gelişmekte ve bunların 
hemen dibinden yapraklar 

oluşmaktadır. 
 Aktif tomurcukların sürmesiyle koltuk

adı verilen erkenci dallar meydana 
gelir. 

 Dipten itibaren ilk 6 boğumda 
yaprakların karşısında 1 ila 3 salkım, 
nadiren 4 salkım bulunur. 

 Salkımları, aynı düzen içerisinde sülük 
adı verilen tutunucu organlar 
izlemektedir.



 Gelişme ilerledikçe dipten başlamak üzere, sürgünlerin 
yeşil renkli üst epidermis dokusu yerini esmer, kahverengi 

bir mantar tabakasına bırakmaktadır. 
 Bu olaya sürgünlerin odunlaşması adı verilmektedir. 
 Sürgünler ne kadar iyi odunlaşırsa hem kış donlarına daha 

iyi dayanır, hem de çoğaltma materyali olarak değeri 
artar. 

 Asma sürgünlerinde tepe tomurcuğu bulunmamaktadır.
 Sürgünün uzamasını sağlayan büyüme konisini içeren 

sürgün ucu, ilerleyen yaz aylarında odunlaştığından iletim 
demetlerine ait dokuların genişlemeleri durmakta ve 
bunun sonucu olarak sürgün ucu kuruyarak 
dökülmektedir. 

 Daha sonra yeniden sürgün oluşturma görevini kış gözleri 
üstlenmektedir.



 Yapraklar, asmanın fotosentez, terleme ve 
solunum olaylarının gerçekleştiği organlarıdır.

 Yapraklar aynı zamanda salkımları 
gölgeleyerek güneşin yakıcı etkisinden 
korumaktadırlar. 

 Yaprak, ampelografik özellikleri itibariyle, 
asma tür ve çeşitlerinin teşhis ve 
tanımlanmasında en çok yararlanılan 
organıdır.



 Yaprak, yaprak ayası, yaprak 
sapı ve yaprak kını olmak üzere 
üç kısımdan oluşmaktadır.

 Yaprak sapı, yaprağın kını ile 
ayası arasında iletim 
demetlerini taşıyan kısmıdır. 

 Yaprağın hareket etmesini 
sağlayarak güneş ışığından en 
iyi şekilde yararlanabilmesi 
veya rüzgar zararından 
korunmasına yardımcı 
olmaktadır. 

Ampelografi; (Asma tür 
ve çeşitlerini inceleyen 
bilim dalı) kapsamında 
yapraklar, morfolojik, 
biyokimyasal ve 
geometrik özellikleri ile 
birinci derecede dikkate 
alınan organlardır.



 Yaprak sapı yaprağa birleştiği yerde beş ana 
damara ayrılır. 

 Böylece yaprak ayası üzerinde damar ağlarının 
oluşumu sağlanmaktadır. 

 Yaprak sapının, yaprak ayasına birleştiği 
kısımdaki açıklığa sap cebi adı verilmektedir. 
Sap cebi asma tür ve çeşitlerinin 
tanımlanmasında son derece önemlidir.



 Sap cebi genelde açık, yarı açık ve kapalı olmak 
üzere üç ana şekilde olabilmektedir. 

 Yaprak sapının uzunluğu, çeşit özelliğine göre 
değişmektedir. 

 Yaprak ayası, fotosentez, terleme ve solunum 
gibi olayların meydana geldiği kısımdır. Yaprak 
ayası genellikle dilimli ve kenarları dişlidir.

 Yaprağın ucundaki dilim uç dilim, yanlardaki 
dilimler üst yan dilim ve alt yan dilim olarak 
isimlendirilir.

 Yapraklar genellikle beş dilimli olmakla beraber, 
dilimsiz, üç dilimli ve nadir de olsa yedi dilimli 
olabilmektedirler. 





 Dilimlerin oluşmasına cep 
denilen girintiler sebep 

olmaktadır. 

 Sap cebinin üzerinde, sağda ve 
solda bulunanlara alt yan cep, 

uç dilime yakın sağda ve solda 
bulunanlara ise üst yan cep adı 
verilmektedir.

Sap cebi



 Yaprak dilimlerini sap cebine 

birleştiren ana damarlar 
arasındaki açılar çeşitlere göre 
sabit olup, ampelografik

çalışmalarda bunlardan çok 
yararlanılmaktadır.

 Lı ve L2 ana damarları 
arasındaki açı (α), L2 ve L3 

arasındaki açı (β) ve L3 ana 

damarı üzerinden ayrılan ilk 
damar L4 ile L3 arasındaki açı 
da (l) açısı adlarını 
almaktadırlar.



 Yaprak kenarlarındaki dişler sivri, 
küt veya yuvarlak olabilmektedir.

 Yaprak yüzeylerinin düz veya 
oymalı oluşları çeşide, büyüme 
şartlarına, yaprağın sürgün 
üzerinde bulunduğu yere göre 
değişebilmektedir.

 Aynı şekilde, yaprakların tüylü ve 
tüysüz oluşları da bu şartlara göre 
değişim gösterebilmektedir. 

 Sürgün ucu yaprakçıkları çok tüylü 
ve sarımsı, kırmızımsı veya tunç 
renkli olmaktadır.

Yaprak dişi



 Olgun yapraklar açık yeşil, sarı yeşil, koyu yeşil 
veya kırmızımsı renklerde olabilmekte; ancak 
yaprakların renkleri sonbaharda değişim 
göstermektedir. 

 Yaprak rengi bir çeşit özelliği olmakla birlikte, renk 
üzerinde bitki besin maddelerinin etkileri de 
oldukça fazladır. 

 Yaprakların tüylü veya tüysüz oluşları da 
tanımlamada çok önemlidir. Tüyler kısa, uzun, sert, 
gevşek, örümcek ağı veya fırça gibi yoğun 
olabilmekte, genellikle alt yüzeyde bulunmalarına 
rağmen, bazı çeşitlerde üst yüzeylerde de tüylere 
rastlanmaktadır. 

 Ancak, bazı çeşitlerin yapraklan tamamen tüysüz 
de olabilmektedir.



 Yaprak ayasının tam büyüklüğünü 
alabilmesi için oluşumundan itibaren 30-40 

günlük bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır .

 Yapraklar bu dönemden 3-4 ay sonra 

yaşlanmaya ve yaprak dökümü için ayrım 
tabakası oluşmaya başlar. 

 Yapraklar yaşlanma ile birlikte kalınlaşırlar. 



 Yaprak üst yüzeylerinde stoma bulunmazken, alt 
yüzeyde oldukça fazla sayıda stomaya rastlanır.

 Uzunlukları 30-40 µm olan stomalar çeşit ve türe 
göre mm2'de 150-400 adet arasında bulunmaktadır.

 Birim alandaki stoma sayıları üzerine çeşit 
farklılığının etkisi yanında, yaprağın yaz sürgünü 
üzerinde bulunduğu yer, bitki ve yaprak yaşı, 
ekolojik koşullar ve uygulanan kültürel işlemler de 
etkili olabilmektedir.



 Sarılıcı bir bitki olan asma bu özelliğini 
sülüklerinden almaktadır. 

 Yükselen gövdenin dik durabilmesi için yanında bir 
desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Aksi halde gövde yerde sürünür. 

 Ancak, yaz sürgünleri üzerinde yaprakların 
karşısında oluşan sülükler, yakınındaki herhangi bir 
nesneye sarılarak dalın tutunmasını ve gövdenin 
yukarıya doğru yükselmesini sağlarlar.



SÜLÜK



 Sülüklerin kökeni hakkında birkaç teori bulunmaktadır. 

 Bunların arasında en çok taraftar bulan, monopodiyal

teoridir. 

 Bu teoriye göre, sürgünler aynı apikal meristemden 

oluşmakta, yapraklar, salkımlar ve sülükler bir eksen 
üzerinde yer almaktadır. 

 Simpodiyal teoriye göre ise, apikal meristem eşit olmayan 
bir şekilde çatallanmakta, uçlarında birer sülük bulunan iki 
boğumlu bir dal parçasını tek boğumlu bir dal parçası 
izlemekte ve bu oluşum yaz sürgününün büyümesi 
süresince devam ederek simpodyumu meydana 

getirmektedir



 Bu fikrin başlangıçta büyük 
taraftar bulması, ard arda 
iki yaprağın karşısında sülük 
bulunması, bunu izleyen 
üçüncü yaprak karşısında 
ise bulunmamasından 
kaynaklanmıştır. 

 Asmaların hemen tümünde 
2 sülük + 0 + 2 sülük formülü 
geçerlidir. 

 Sadece V. labrusca türünde 
sülükler devamlı olup, her 
yaprağın karşısında bir 
sülük ya da çiçek salkımı 
bulunmaktadır. 



 Sülükler, salkımlardan sonra 
oluşurlar. Sürgünde, salkım 
bulunmasa dahi alt 

boğumlarda sülüklere 
rastlanmaz.

 Sülükler çatal şeklinde 
dallanırlar; genelde iki kollu, 
nadir olarak da 3-4 kollu veya 

kolsuz iplik şeklindeki 
dalcıklar halinde bulunurlar. 



 Yaprakların sürgüne bağlandığı kısımda 
oluşan ve aynı gelişme döneminde süren 
aktif tomurcuktan meydana gelen 
sürgünlere koltuk veya koltuk sürgünü adı 
verilmektedir.

 Erkenci dal olarak da adlandırılan bu 
sürgünlerin morfolojik yapıları ana 
sürgünlerden bazı farklılıklar 
göstermektedir.



 Örneğin, koltuk sürgünlerinin dip kısmında, ana sürgünde iki 
adet olan pul şeklindeki yaprakçık tekdir. 

 Koltuk sürgünlerinde sülükler dipten itibaren ikinci boğumdan 
başlayarak oluşurken, ana sürgünlerde sülükler altıncı 
boğumdan itibaren meydana gelmektedirler. 

 Bunların dışında ana sürgünlerin bütün özelliklerine sahiptirler. 
Koltuk sürgünleri genellikle verimsizdir.

 Ancak, bazı çeşitlerin koltukları üzerinde ürün oluşmaktadır. 

 Bunların ürününe ikinci ürün veya neferiye (neferge) adı 
verilmektedir. 

 Özellikle, erkenci ve orta mevsimde olgunlaşan üzüm 
çeşitlerinin neferiye ürünü, etkili sıcaklık toplamı 1800 gün-
derecenin üzerinde olan ekolojilerde olgunlaşabilmekte ve 
değişik amaçlara yönelik olarak değerlendirilmektedir.



Neferiye

KOLTUK 

SÜRGÜNÜ



 Ana sürgünler üzerinde koltuk sürgünü oluşumu, 
asmanın türüne, çeşidine ve sürgünün gelişme 
durumuna bağlı olarak değişebildiği gibi; uç alma, tepe 
alma gibi sürgün ucunun koparılmasına yönelik 
uygulamalar koltuk oluşumunu uyarmaktadır. 

 Sürgünlerin dik büyümesi halinde, özellikle alt 
boğumlarında koltuk oluşumu sınırlı olduğu halde, 
yatay büyüyen sürgünlerde hemen her yaprak 
koltuğundan aynı kuvvette bir koltuk oluşmaktadır.

 Omca üzerinde zayıf gelişen koltuk sürgünleri 
odunlaşamadıkları için ilk donlarla birlikte zararlanarak
dökülürler. 

 Kuvvetli gelişen koltuk sürgünleri ise, yaz sürgünü gibi 
dipten başlayarak odunlaşmakta ve şiddetli kış 
donlarından zarar görmeden ertesi yıla 
ulaşabilmektedirler.



 Koltuk sürgünü üzerinde ana sürgünde 
bulunan bütün organlara rastlamak 
mümkündür. 

 Özellikle yaprak koltuklarında bulunan kış 
gözleri, zaman zaman verimli olabilmekte, 
ertesi yıl budama mevsiminde bu gözlerden 
yararlanmak için koltuk üzerinde budama 
işlemi yapılmaktadır. 

 Bu gözlerden süren sürgünler normal yaz 
sürgünüdürler .



 Çiçek asmanın eşey (üreme) organıdır. 

 Asma çiçeği, küçük ve yeşil renkli çiçeklerden 
oluşmuş bir salkım şeklindedir. 

 Çiçek salkımları,kış gözleri içerisinde yaklaşık 
bir önceki yılın geç ilkbahar veya yaz ayları 
başında ayrıma uğramakta; gelişme dönemi 
boyunca salkım taslaklarının tümü, gözler kış 
dinlenmesine girmeden önce primer
tomurcuklar içerisinde oluşmaktadırlar. 



 Çiçek salkımları, sülükler gibi yaprakların karşısında ve 
boğumların üzerinde bulunmaktadır. 

 Yaz sürgünü üzerinde en son 6. veya 7. boğuma kadar 
görülebilen çiçek salkımlarının sayısı V. vinifera'da 1-4 

adet olup, bu sayı Amerikan türleri ile bazı melezlerde 5 
veya 6 olabilmektedir. 

 Bazı araştırıcılar çiçek organlarından çanak yaprakların 
ilk ayrımının gözlerin dinlenmeye giriş aşamasında ve 
bu dönem süresince olabildiğini ileri sürerlerken, bazı 
araştırıcılar da bu ayrımın ilkbaharda gözlerin uyanması 
sırasında oluştuğunu belirtmektedirler. 

 Çiçek üzerinde organların oluşum sırası çanak yaprak, 
taç yaprak, erkek organ ve dişi organ şeklinde olup hiç 
değişmemektedir.



 Asma çiçeği gözle kolay fark edilemeyecek kadar 
küçüktür. 

 Çapı yaklaşık 2 mm. uzunluğu ise 3-5 mm 

civarındadır. 
 Vitis labrusca çiçeği ise 5-7 mm ile en uzun çiçek 

grubunu oluşturmaktadır.





ÇİÇEK

Kapalı çiçek

Çiçek salkımı

Çiçeğin 
açılması

Erdişi çiçek
(Hermafrodit Ç.)

Erkek çiçek Fonksiyonel dişi 
çiçek

Stigma

Yumurtalık

Filament

Anter

Nektar

Çanak Y.
Çiçek T.

F: (S 5) + P (5) + A 5 + N 5 + G (2)

K

K: Korolla, Taç



Çiçeklenme sonu (Tane tutumu)



 Asma çiçeği, 

 5 çanak yaprağının (sepal) birleşmesinden oluşan bir çanak 
(kaliks), 

 Çiçeğin açma zamanı çiçek tablasından kopan bir külah 
şeklindeki 5 taç yapraktan (petal) meydana gelen bir taç 
(korolla), 

 5 adet erkek organdan (stamen) oluşan andrekeum, 

 Bir dişi organdan (pistil) oluşan ginekeum ve 

 5 küçük nektardan ibarettir. 

 Bu organların tümü çiçek tablası (reseptakl) adı verilen kısım 
üzerinde bulunmakta ve Çiçek sapı (pedisel) ile salkım iskeletine 
bağlanmaktadır

Asma çiçek formülünü aşağıdaki şekilde vermek mümkündür:

F = (S 5) + P(5) + A 5 + N 5 + G(2)



 Çanak (kaliks), 

 Beş çanak yaprağın (sepal) birleşmesinden 
oluşmaktadır. Yeşil renkli olup ilk gelişme 
sırasında çiçeğin diğer organlarını örtmektedir. 

 Taç (korolla),

 Beş taç yaprağın (petal) birleşmesinden oluşan 
külah şeklindeki organdır. Üstten sıkı bir şekilde 
birleşen petaller çiçek tablasına bağlantı 
yerlerinde oluşan ayrım tabakası ile alttan 
yukarıya doğru açılmakta tamamen döküldükleri 
döneme çiçeklenme adı verilmektedir.



 Erkek organ (stamen), 

 İpçik (filament) ile başçık (anter)'dan oluşmaktadır
 Sayısı genellikle beş adet olmasına rağmen bu sayı 4 ile 

10 arasında değişebilmektedir. 
 İpçik (filament); erkek organı çiçek tablasına 

bağlamaktadır.
 Başçık (anter); İkişer adet çiçek tozu (polen) kesesi 

içeren iki tekadan oluşmaktadır. Polen keselerinde 
erkek eşey hücrelerini oluşturacak olan çiçek tozu ana 
hücreleri bulunmaktadır. 

 Asmanın çiçek tozları (polen) çok küçüktür.
 Ekvatoral çapı 12-14 µm, uzunlukları 21-26 µm arasında 

değişen, tür ve çeşitlere göre farklılık göstermekle 
birlikte, genellikle oval yapıda ve sarı renklidirler.



 Dişi organ (pistil), 

 Morfolojik olarak üç kısma ayrılmaktadır.
 Bunlar tohum taslaklarının bulunduğu yumurtalık 

(ovaryum), yumurtalıktan yukarıya doğru uzanan ince 
uzun boyuncuk (stilus) ve boyuncuğun üstünde 
genişlemiş bir yapı gösteren tepeciktir (stigma). 

 Dişi organ üst durumlu olup genellikle iki, bazen üç 
karpelden ibarettir. 

 Bu tipe botanikte bileşik karpelli yumurtalık 
denilmektedir. 

 Her karpelde iki tohum taslağı bulunmaktadır.
 Buna göre bir üzüm tanesinde en fazla altı adet 

çekirdeğe rastlanabilmektedir.



 Nektar, ipçiklerin arasında ve yumurtalığa 
bitişik konumda çiçek tablası üzerine oturmuş, 
genellikle ipçik sayısı kadar torbacıktan 
oluşmaktadır.

 Bunlar kokulu, tatlı bir sıvı salgılayarak arıları 
ve böcekleri çiçeğe çekmekle görevlidirler.

 Ancak, salgıladıkları sıvının çok fazla çekici bir 
özelliği bulunmamaktadır.



A

B

C



 Vitis cinsi içerisinde kültür asmalarının 
bulunduğu Vitis vinifera L. ssp. sativa'da

çiçekler genellikle erdişi (hermafrodit)'dir. 

 V. vinifera L. ssp. silvestris olarak bilinen 

yabani asmalar ise dioik (iki evcikli) 

yapıdadırlar. 



 Vitis vinifera L. ssp. sativa alt türünde erselik 
(hermafrodit) formdan başka ;

 Morfolojik erdişi fizyolojik dişi (fonksiyonel dişi) olan 
formlar da bulunmaktadır. 

 Bu çeşitlerde yumurtalık çok iyi gelişmiş olduğu 
halde, erkek organlar farklı derecelerde aşağıya 
doğru kıvrık ve çiçek tozları çimlenebilme 
yeteneğinden yoksun, yani kısır bir yapı 
göstermektedir. 

 Söz konusu çeşitler kendine döllenme ve başka 
çeşitleri dölleme yeteneğinden yoksundurlar. 

 Bu çeşitlerden ürün alabilmek için mutlaka dölleyici 
bir başka çeşide ihtiyaç bulunmaktadır.

 Ülkemizin önemli bazı sofralık çeşitlerinin (Çavuş, 
Karagevrek (Büzgülü), Tahannebi, Hönüsü vb.) çiçek 
yapıları bu şekildedir. 



 Kültür çeşitleri arasında, morfolojik açıdan 
erselik görünmekle birlikte, bazen dişi 
organın tamamen (Black Corinth) veya 

kısmen (Sultani Çekirdeksiz, Yuvarlak 
Çekirdeksiz, Pembe Çekirdeksiz, Siyah 
Çekirdeksiz, Monukka, Perlette) kusurlu 

olması nedeniyle çekirdeksiz meyve 
oluşturan çeşitler de bulunmaktadır.



 Çiçekler, iklim şartlarına bağlı olarak, kış gözlerinin 
sürmesinden itibaren 6-10 hafta içerisinde gelişmelerini 
tamamlayarak açmaya hazır hale gelmektedirler. 

 Taç şapkasının (korolla) düşmesi ile başlayan 
çiçeklenme, çeşide ve iklim şartlarına bağlı olarak 8-14 

gün sürmektedir. 
 Ülkemizde çiçeklenme İç Anadolu'da (Ankara'da) 

Haziran ayı başlarında, Ege bölgesinde Mayıs ayının 
ikinci yarısında, Akdeniz bölgesinde ise Mayıs ayı 
başlarında gerçekleşmektedir.

 Çiçek salkımı üzerinde çok sayıda çiçek bulunmaktadır. 
 Çiçekler, çiçek sapı (pedicel) ile salkım iskeletine; salkım 

iskeleti de salkım sapı ile yaz sürgününe bağlanmaktadır.
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 Tam çiçeklenme aşamasında tepecik 
üzerine konan çiçek tozlarının çimlenmeleri 
sonucu oluşan polen tüpü embriyo kesesine 
ulaşmakta ve burada döllenme olayını 
gerçekleştirmektedir. 

 Bu aşamadan sonra yumurtalık gelişerek 
meyveyi oluşturmaktadır.

 Bu meyveye üzüm adı verilir. 



 Üzüm taneleri, çiçek salkımı üzerindeki münferit 
çiçeklerden oluşmakta ve bunlar, meyve haline geldiği 
andan itibaren çiçek salkımı, üzüm salkımı adını 
almaktadır. 

 Üzüm tanesinin gelişmesi aşamasında ise yumurtalık 
içerisindeki tohum taslakları gelişerek tohumu 
(çekirdek) oluşturmaktadır.

 Asma meyvesi botanik anlamda bir üzümsü meyvedir.

 Meyve durumu ise salkımdır.



 Salkım, birbirinden farklı dört kısımdan oluşmaktadır .

 Bunlar; salkım sapı (peduncle), salkım iskeleti (rachis), tane sapı 
(pedisel) ve tane’dir.

 Salkım sapı, salkımın sürgüne bağlandığı kısımdan ilk 
dallanmaya kadar olan kısımdır.

 Salkım iskeleti, tanelerin, meyve sapı ile bağlandığı ana iskelete 
denilmektedir. Toplam salkım ağırlığının % 2-6'sını 
oluşturmaktadır . 

 Tane sapı, taneyi salkım iskeletine bağlayan kısım olup çiçek 
salkımı döneminde çiçek sapı olarak isimlendirilmektedir. 

 Tane sapı taneye, tane çukuru kısmında torus adı verilen sap 
tutacı ile bağlanmaktadır.



SALKIM 

Salkım sapı

Salkım iskeleti

Tane sapı
Tane



A.Meyve salkımı (a) Yaz sürgünü, (b) Salkım sapı, (c)Primer çiltim, (d) Sekonder çiltim 
(e) Salkım iskeleti, (f)Meyve sapı, (g) Sap tutacı, (h)Tane (ı) Partenokarp tane;
B.Tane sapı ucunda sap tutacı (torus).



 Salkım, salkım iskeletinin dallanma durumuna ve 
tanelerin gelişmelerine bağlı olarak üzümlerin 
olgunlaşma zamanlarında çeşide özgü şeklini 
almaktadır.

 Dört temel salkım şekli bulunmaktadır. Bunlar; silindirik, 
konik, kanatlı ve dallıdır.

 Salkım büyüklüğü çeşit özelliği ise de, kültürel işlemler 
ve ekolojik koşulların etkisi ile değişiklik göstermektedir. 

 Genel olarak salkım ağırlıkları 100-2600 g arasında 
değişmekle beraber daha küçük veya büyük salkımlara 
da rastlanabilmektedir.



Salkım Şekilleri



 Üzüm tanesi, tane sapı, sap çukuru ve 
taneden meydana gelmektedir. 

 Üzüm tanesinin sap ile olan bağlantısında 
önemli kısım “tane sap çukuru”dur. 

 Burası üzüm tanesinin beslenmesine 
hizmet eden merkez ve iletken doku 

demetlerinin taneye girdiği yerdir. 



 Bu kısmın meyve eti içindeki devamına sap tutacı 
(torus) adı verilmektedir. 

 Olgunluk aşamasında, V. vinifera çeşitlerinde 
tanenin sapa, tane sapının da salkım iskeletine 
bağlantısı oldukça güçlüdür. 

 Ancak bu aşamada, Tarsus beyazı gibi bazı 
çeşitlerde tanenin tane sapından kopması (yaş 
kopma); Sultani ve Yuvarlak Çekirdeksiz gibi üzüm 
çeşitlerinde ise tanenin sap ile birlikte salkım 
iskeletinden kopması (kuru kopma) şeklinde ortaya 
çıkan tanelenmelere rastlanmaktadır.



TANE

Mezokarp

Ekzokarp

Çekirdek
Endokarp

Tane sapı

Sap çukuru

Tane

PUS TABAKASI

YAŞ VE KURU KOPMA

Tarsus Beyazı (Yaş kopma)
Sultani Çekirdeksiz (Kuru kopma)



 Tane; tane kabuğu, meyve eti ve çekirdeklerden 
oluşmaktadır. 

 Olgun bir tanenin % 5-12'sini tane kabuğu 
oluşturmaktadır. 

 Meyvenin üst kısmında ince, mumsu bir tabaka (pus) 
bulunmaktadır. 

 Bu tabaka, olgun taneyi su kaybına ve mekanik 
zararlanmalara karşı korumaktadır. 

 Kabuk aroma, renk ve tad maddelerinin büyük bir 
kısmını bünyesinde barındırmaktadır.



 Tanenin meyve eti, sulu yapıda 
olan perikarptan meydana 
gelmiş olup kabukla çevrilidir. 

 Perikarp üç kısımdan 
oluşmuştur. 

 Bunlar; üst tabaka (ekzokarp), 
ortadaki sulu ve etli tabaka 
(mezokarp) ve biraz daha sıkı 
etli iç tabaka (endokarp)'dır. 

 Üzüm tanelerinde bu doku 
tabakalarına kabuk, meyve eti 
ve öz adı verilmektedir. 



 Tanenin sulu kısmı, tane ağırlığının % 80-90‘nını
oluşturmaktadır. 

 Vinifera üzümlerinde kabuk tane etine çok sıkı yapışık 
olmasına karşılık, Amerikan çeşitlerinde soyulabilir 
niteliktedir.

 Tanede çekirdek sayısı 0-4 arasında değişmekte, 
nadiren 6'ya kadar çıkabilmektedir. 

 Çekirdekler tane ağırlığının % 0-5'ini oluşturmaktadır 

 Tane rengi üzüm çeşidinin rengini tayin etmektedir. 

 Üzümler renk açısından genelde beyaz, kırmızı ve siyah 
olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır. 

 Ancak, ana renk grupları arasında geçit renkli üzüm 
çeşitleri de bulunmaktadır.



 Tanede renklenme kabukta görülmekte; ancak 
sayıca az olmakla birlikte, meyve eti renkli olan 
çeşitlere de (Alicante Bouschet) rastlanmaktadır. 

 Meyve eti renkli çeşitlere teinturier adı 
verilmektedir. 

 Taneler başlangıçta yeşil renklidirler. Ben düşme 
adı verilen tanelerin olgunlaşmaya başladığı 
dönemde yumuşayarak beyaz çeşitlerde sarımsı-
yeşil renk alırken, kırmızı ve siyah çeşitler pembe
renk almaktadır.



 Tanelerin şekli ve büyüklükleri 
de çeşitlere göre 
değişmektedir. 

 Yabani asmalarda üzüm 
tanesinin çapı 4 mm civarında 
olup kültür çeşitlerinde bu 
değer 30-35 mm'ye kadar 
çıkabilmektedir. 

 Asmalarda görülen tane 
şekillerinin başlıcaları: 
yuvarlak, oval, basık, silindirik, 
ters oval, sivri oval ve orak 
olmakla birlikte birçok ara 
form da bulunmaktadır.



BEN DÜŞME Véraison

TEİNTURİER ÇEŞİTLER

Alicante Bouschet

Tanede renk maddeleri
kabukta yer alır. Beyaz,
Sarı, Yeşil-Sarı, Kırmızı,
Mavi-Mor, Kırmızı-Siyah
renkli tüm çeşitlerde meyve
eti renk maddesi içermez.

AROMA MADDELERİ

Muskat (Misket) aroması (Hamburg Misketi,Bornova Misketi, İskenderiye 
Misketi,..) Naturel aroma
Foksy aroması (V.labrusca)
Özel aromalar : Gül aroması (Gül üzümü)



Normal çekirdekli tane tutumu
Çekirdeksiz tane tutumu

1. Stenospermokarpik tane tutumu
Sultani Çekirdeksiz, Yuvarlak Çekirseksiz, 
Flame Seedless, Beauty Seedless, Ergin
Çekirdeksizi,.... Rudimenter (iz) çekirdek
2. Partenokarpik tane tutumu
Korint üzümleri
Siyah Korint, Beyaz korint

Üzümlerde Tane Tutum Tipleri

Tozlanma ve döllenme yetersizliği
nedeniyle, salkım üzerinde, çekirdekli
taneler ile partenokarpik tanelerin birlikte
bulunmasıdır.

Boncuklanma



 Asmanın eşeyli olarak üremesini sağlayan 
tohum, döllenmiş yumurta hücresi olan 
zigotun etrafındaki endosperm ve 

integümentlerle birlikte gelişmesi ve 
olgunlaşmasının ürünüdür. 

 Tohum, meyve içerisinde çekirdek olarak 
tanımlanmaktadır.



 Tohumun morfolojik yapısı çeşitlerin tanımlanmasında 
önemli bir rol oynamaktadır. 

 Şekilleri yuvarlaktan armut formuna kadar değişmekte; 
basık (düz) veya dolgun, uzun veya kısa olmaktadır. 

 Tohumun karın (ventral) tarafında bulunan damar 
şeklindeki uzunluğa raphe adı verilmektedir. Bunun sağ ve 
solunda tohum çukurları bulunmaktadır. 

 Raphe, tohumun omuz arasından geçerek sırt (dorsal) 
tahtasına ulaşmaktadır.

 Sırt tahtası uzun yumurta veya at nalı şeklinde olup tohum 
taslağının şalazasının sırt tahtasındaki izidir. 

 Tohumun sivri uç kısmı tohum ağzı olarak 
isimlendirilmekte ve mikropil açıklığının birleşmesinden 
oluşmaktadır 



Üzüm çekirdeğinin boyuna kesiti

Üzüm çekirdeğinin morfolojik görünümü

mikropil

tohum 

çukurları

raphe

tohum 

ağzı

kalaza



 Tohumun büyüklük ve ağırlığı tür ve çeşitlere göre 
değişim göstermektedir. 

 Ağırlık olarak bir gramda ortalama 30-40 adet 
tohum bulunmaktadır. 

 Farklı araştırıcıların araştırma sonuçları V. Vinifera
çeşitlerinde 100 çekirdek ağırlığının 2.00 gr ile 5.00 
gr arasında değiştiğiniGenellikle 100 tanesi 1.5 
gramdan daha hafif çekirdekler kusurlu olarak 
kabul edilmektedir.

 Tohumların renkleri çok açıktan çok koyu 
kahverengine kadar değişmektedir. 

 Aynı tohum üzerindeki farklı kısımların dahi renkleri 
değişik olabilmektedir.



 Tohumların çimlenme yetenekleri asma tür ve 
çeşitlerine göre değişiklik göstermektedir.

 Tohumlarda dinlenmenin ortadan kaldırılması 
amacı ile soğukta nemli katlama işlemi 
yapılmalıdır.

 Yapılan bir araştırma; İç Anadolu üzüm 
çeşitlerinin tohumlarında çimlenme oranının 
% 20-90 arasında değiştiğini belirtmektedir.

 Çavuş üzüm çeşidinde görülen boş 
çekirdeklilik bir çeşit özelliği olup bunlardaki 
çimlenme oranı sıfıra çok yakındır.



BAĞ TESİSİ



Günümüzde modern yetiştirme tekniğine
uygun bir bağ tesisi herşeyden önce iyi bir

planlamayı gerektirmektedir. Tesis öncesi
planlama ne kadar iyi yapılırsa, ekonomik

ömrü yaklaşık 35-40 yıl olan bağlardan elde

edilen gelir de aynı oranda yüksek
olacaktır.



 Asma ıslahına yönelik (daha çok kamu)
 Fidan üretimi ((özel sektör ve kamu)
 Üzüm üretim işletmeleri (özel sektör)
 Şarap üretimi ile entegre işletmeler (özel sek.)

PLANLAMA



Fidan üretimine yönelik işletmeler;
Filokseralı alanlarda kurulacak bağlar için kullanılacak 
aşılı asma fidanlarının üretimine yönelik olan bu 
işletmelere “FİDANLIK”  denir.

Fidanlık işletmeleri;
özel sektör (yaklaşık %96.7),
kamu kurumları (yaklaşık %3.3)



Üzüm üretimine yönelik 
işletmeler; 

Değerlendirme şekline göre,
 Sofralık,
 Şaraplık-şıralık (şarap üretimi ile entegre olabilir)
 Kurutmalık  vb. 

Bağ işletmesi denildiğinde ilk akla gelen işletme 
şekli üretime yönelik işletmelerdir…



Bağ tesisi planlanırken dikkate 
alınması gereken temel unsurlar

 Yer seçimi
 Çeşit seçimi
 Anaç seçimi
 Dikim planlaması
 Bağ yerinin hazırlığı
 Dikim

 Dikim sonrası bakım



Yer Seçimi

Bağ yerinin seçiminde dikkate alınması gereken 
faktörler;

 İKLİM
 TOPRAK

 SU TEMİNİ
 HASTALIK VE ZARARLILAR

 VEJETASYON ANALİZİ
 EKONOMİK FAKTÖRLER



İklim
 Asmaların sağlıklı gelişebilmesi, kaliteli ve bol ürün

verebilmesi ve ürününü zamanında olgunlaştırabilmesi bir çok
iklim faktörünün etkisi altında olmaktadır.

 Asma üzerine etkili iklim faktörleri; sıcaklık, güneşlenme,
yağış ve hava nemi, don ve rüzgar değerleri ile bunların yıl
içerisindeki değişimleridir.

 Bağ tesis edilecek alanın çevresel faktörleri incelenirken

makroklimatik, mezoklimatik (yöresel) ve mikroklimatik

değerlendirmeler yapılmalıdır.
 Makroklimatik değerlendirme için bölgenin 10-100 km

uzaklığındaki merkezi meteoroloji istasyonlarından elde edilen

veriler kullanılabilir.



İklim
 Mezoklimatik veya yöresel iklim özellikleri ise bağ tesis

edilecek alanın rakımı (denizden yüksekliği), meyili, meyilin

baktığı yön ve büyük su ve orman kitlelerine uzaklığı gibi

faktörlerdir. Bunlar bağ tesis edilecek alana 10-1000 m mesafe

arasındaki verilerdir.

 Mikroklimatik (kanopiklimatik) değerler ise bağın bulunduğu
alan içerisinde asmaların geliştiği mekana ait verilerdir.

 Bir yörenin bağcılığa uygunluğu açısından en önemli iki faktör
yörenin vejetasyon süresinin uzunluğu ve Etkili Sıcaklık
Toplamıdır. Bu değerler de o yerin enlem derecesine,

rakımına, meyilin derecesine ve baktığı yöne ve büyük su ve

orman kitlelerine uzaklığına göre değişmektedir.



 Enlem derecesi vejetasyon/EST ilişkisi:
Dünya’nın şekline bağlı olarak, Ekvator’dan 
kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere 
düşme açıları küçülür. Bunun sonucunda da 
Ekvator’dan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır. 
Enlem derecesi daraldıkça vejetasyon süresi/EST 
düşer.

 Rakım vejetasyon/EST ilişkisi: 
Her 100 m yükseğe çıkıldıkça sıcaklık 0.5 ° C 

düşer. Buna göre rakım yükseldikçe vejetasyon 
süresi/EST azalmaktadır.

İklim



 Asma sıcak-ılıman iklim bitkisidir. Günlük sıcaklık 
ortalaması +10ºC’nin üzerine çıktığında omcalar sürmeye 
başlamakta ve vejetasyon dönemi olarak adlandırılan, 
gözlerin sürmesinden yaprak dökümüne kadarki dönem 
içerisinde ortalama +18ºC sıcaklık istemektedir.

 Bağcılık yapılması düşünülen bir bölgede yıllık ortalama 
sıcaklık +9ºC’den    aşağı düşmemelidir. 

 Her üzüm çeşidi üzümleri olgunlaştırabilmek için belirli 
bir sıcaklık toplamına ihtiyaç duymaktadır. Bu değer 
üzüm çeşitlerine göre değişmekle beraber 900  gün-
derecenin altına düşmemelidir.

 Yine vejetasyon süresi için 160 gün sınır bir değer olup,  
bu değer 180 gün civarında olması gerekmektedir.

 vejetasyon süresinin daha kısa olduğu yerlede üzümlerin 
olgunlaşamadığı, kalite üzerine doğrudan etkisi bulunan; 
tad, aroma ve renk maddelerinin istenilen düzeyde 
oluşamadığı görülmektedir.

İklim



 Ülkemizde bağcılığı sınırlandıran ekolojik faktörlerden en

önemlisi, ilkbahar geç donları ve kış donlarıdır. Asmanın yeşil
aksamı; -1ºC’nin altındaki sıcaklıklardan zarar gördüğünden,
sürme ve çiçeklenme döneminde sık sık tekrarlanan ilkbahar geç
donları bağcılığı kısıtlayan bir faktördür.

 Sonbahar erken donları:
 Omca üzerinde ürün varsa zarar görmesine
 Sürgünlerin iyi pişkinleşememesine (odunlaşamaması) neden olur

 Sürgün ve genç omcaların soğuktan zarar görerek kurumalarına
neden olur.

 Kış soğukları: -20ºC’nin altındaki sıcaklıklar, gelecek yılın
ürününü oluşturacak kış gözleri içerisinde tomurcukların zarar

görmesine neden olmaktadır.
 10 yıl içerisinde 3 kez ve daha fazla sıcaklığın -26 ºC’ye

düştüğü alanlarda ticari olarak bağcılık yapılamaz

İklim



 Güneşlenme; 
vejetasyon süresi boyunca en az 1300 saat, ortalama  
1400-1600 saat güneşlenme bağcılık için ideladir.

 Yağış: 
Yıllık yağış ortalaması 500-600 mm olan yerlerde 
sulama yapılmaksızın bağcılık yapılabilmektedir.  
Ancak asmanın su ihtiyacının karşılanmasında yağışın 
mevsimlere dağılışı büyük ölçüde etkilidir. Gelişme 
döneminde serin ve nemli ekolojilerde asmanın ihtiyaç 
duyduğu su 150 mm civarında iken, çok kurak sıcak 
alanlarda 700 mm’ye kadar çıkabilmektedir.
Yıllık ortalama yağışı düşük bölgelerde kalitenin ön 
plana çıktığı şaraplık değerlendirmeye yönelik 
bağcılık yapmak daha ekonomik olabilir.

İklim



Çeşit Seçimi
Doğru çeşit seçimi, modern bağcılığın en önemli 
unsurudur. Çeşit seçiminde yörede daima iyi sonuç 
vermiş standart  sofralık, şaraplık ve kurutmalık 
çeşitler üzerinde durulmalıdır.



Çeşit seçiminde etkili olan faktörler;

 Pazar değeri ve değerlendirme şekli:İç ve dış Pazar istekleri yüksek 
kaliteli çeşitler

 İş gücü ve diğer girdi ihtiyacı: Hasat için yeterli iş gücü temin 
olanakları, daha az ilaç ve gübre gerektiren çeşitlerin tercihi

 Yöreye özgü olması: Yörede bilinen çeşitler ilk kez denenecek 
çeşitlere karşı avantajlı

 Çeşidin tanınması: Çeşidin verim kapasitesi, iklim ve toprak 
isteklerinin bilinmesi, döllenme biyolojisi, gelişme kuvveti vb..

Örneğin fonksiyonel dişi çiçekli Çavuş için dölleyici Balbal,Yapıncak; 
Hönüsü için Dökülgen; Tahannebi için Kabarcık çeşitleri seçilebilir.

 Toprak tipi: Toprağın derinliği, tipi;  kuvvetli yada zayıf çeşit 
seçiminde etkili olabilmektedir.



Çeşit seçiminde etkili olan faktörler;

 Diğer faktörler

 Don zararından sonra yenilenebilme

 meyve tutumu

 Olgunlaşma dönemi

 Pazar istekleri



Anaç Seçimi

Amerikan asma anaçlarının seçiminde aşağıda belirtilen

konular dikkate alınmalıdır;

A. Toprak-Anaç ilişkileri (adaptasyon)

B. Anaç-Kalem ilişkileri (affinite)

C. Filoksera- Anaç ilişkisi (flokseraya dayanım)
D. Nematot-Anaç ilişkisi (nematoda dayanım)
E. Diğer faktörler (dalların odunlaşması, çeliklerin

köklenme yeteneği, kalemin verimi üzerine etkileri, anacın
gelişme kuvveti)



ANAÇ GELİŞME 
KUVVETİ

FiLOKSERAYA
DAYANIM

NEMOTODLARA 
DAYANIM

KURAKLIĞA 
DAYANIM *

AKTİF KİRECE 
DAYANIM (%)**

TUZA 
TOLERANS ***

41B Zayıf-Orta Yüksek Düşük Orta
40(Çok 
Yüksek)

Çok Duyarlı

420A Zayıf-Orta Yüksek Düşük Düşük 20 (Yüksek) Duyarlı

SO4 Kuvvetli Yüksek Yüksek Düşük 17(Yüksek) Orta

5BB Zayıf-Orta Yüksek Orta-Yüksek Düşük 20(Yüksek) Duyarlı

1103 
PAULSEN

Kuvvetli Yüksek Yeterli Yüksek 17(Yüksek) Orta

1613C Kuvvetli Orta Yüksek Zayıf-Orta Düşük Orta

110R Kuvvetli Yüksek Yeterli Çok Yüksek 17(Yüksek) Duyarlı

140 Ru ÇokKuvvetli Yüksek Orta-Yüksek Çok Yüksek 20 (Yüksek) Duyarlı



BAĞ TESİSİ



Dikim planı
Bağcılıkta çok değişik dikim sistemleri uygulanmaktadır.

Dikim sisteminin seçiminde aşağıdaki faktörler dikkate

alınmalıdır;

A. Tozlayıcıya gerek olup olmadığı,
B. Omcalara verilecek terbiye şekilleri
C.Yağmurlama veya damla sulama hatlarının
yerleştirilmesi
D.Yöredeki hakim rüzgarların etkisi

E. Toprak erozyonu tehlikesi

F. Arazinin engebe ve meyil durumu

G. Hasatın elle veya mekanik olarak yapılması



 Dikim sistemleri genel bahçe bitkilerinde 
olduğu gibidir;

 Kare dikim

 Dikdörtgen dikim (bağcılıkta en fazla 
uygulanan)

 Üçgen (hekzagonal) dikim

 Satranç dikim
 Kontur dikim (meyili %8’den fazla olan 

arazilerde uygulanır)

Dikim planı



Dikim sıklığı
 Yeni bir tesiste uygulanacak dikim 

aralıkları, çeşidin ve anacın gelişme 
durumuna, iklim ve toprak faktörlerine, 
toprağın işlenme şekline, uygulanacak 
budama ve terbiye sistemlerine, sulama 

durumuna ve kültürel işlemlerin 
yapılması sırasında mekanizasyondan 
yararlanma düzeyine göre değişmektedir 

 Ülkemizde yaygın olarak kullanılan 
aralıklar; 1,5x3,0 m ile 2,0x3,0 m’dir.

Şaraplık bağlarda  daha sık 1 x 3 m, 1.5 x 
2.5 m, 1 x 2 m.



Dikim zamanı
 Asma fidanları, yörenin iklim koşullarına göre geç

sonbahar ve kış süresince veya erken ilkbaharda
dikilebilmektedir.

 Kışları sert geçen yerlerde erken ilkbahar dikimi
tercih edilirken, ılıman geçen yerlerde ise, geç
sonbahar ve kış döneminde dikim yapılması daha
uygundur.

 Tüplü fidanlar ise, geç don tehlikesinin ortadan
kalktığı ve aşırı sıcakların henüz başlamadığı ilkbahar
sonu ve yaz başlarında dikilmelidirler. Vejetasyonu
ılıman geçen yörelerde geç sonbahar dikimi de
yapılabilmektedir.

 Geç sonbahar ve kış dikimleri ilkbaharda havalar
ısınmaya başlamasıyla birlikte yeni kök oluşturarak
erken dönemde gelişmeye başladıklarından, bunların
tutma şansı daha yüksek olmaktadır.



Bağ yerinin hazırlanması
 Sabit tesislerin yerleştirilmesi (gübrelik, 

depo,hangar,işçi barınakları vb..)
 Arazinin hazırlanması

 Ağır ve sert yapılı topraklarda, asma kökleri derine

gidemediğinden kök gelişmesi sınırlı kalmaktadır. Bu

nedenle bağ tesis edilecek arazinin dikimden önce
derin toprak işlemesinin yapılması gerekmektedir.

Böylece toprağın pullukla yıllarca aynı derinlikte (25-

30 cm) işlenmesi sonucu oluşan sert geçirimsiz pulluk

tabanı da kırılmış olur. Bu işleme şekline “KRİZMA”
denir. (Krizma pulluğu ile toprağın 50-80 cm

derinlikte patlatma işlemi)



Dikim yerlerinin işaretlenmesi
 Fidanların dikim yerlerinin işaretlenmesi kültürel

işlemlerin yürütülmesinde kolaylık
sağlaycağından önem taşımaktadır. Bu sebeple
bağ tesisinde dikim yerlerinin işaretlenmesine
özen gösterilmelidir.

Dikim sırasında bir omcanın yerini tam olarak
belirleyebilmek için, dikim tahtası kullanılarak
işaretleme yapılır.

150 cm

15 cm

Tahta kalınlığı 1-1.5 cm

DİKİM TAHTASI



AŞILI ASMA FİDANLARININ DİKİMİ
Aşılı Asma Fidanı nedir?
Aşılı bir asma fidanı, “anaç” ve “kalem (çeşit)” olmak üzere
iki farklı bölümden oluşan, iki farklı bitki parçasının
birleştirilip kaynaştırılması, tek bir bitki olarak büyüme ve

gelişmelerinin sağlanması ile elde edilen, çoğaltma
materyalidir. Anaç, kök gövdesi ve kökleri meydana getiren

Amerikan asma anacına ait olan kısım; Kalem (Çeşit) ise,

sürgün ve dolayısıyla gövdeyi oluşturacak olan kültür
çeşitlerine ait kısımdır.





Aşılı Asma Fidanlarının Dikimi

Dikim, kullanılacak fidanın niteliğine göre
yapılmalıdır. Aşılı asma fidanları 1. Açık köklü fidanlar 2.

Kaplı (Tüplü) fidanlar olmak üzere iki tiptir.

Dikimde hangi fidan kullanılırsa kullanılsın öncelikle
bağ alanının hazırlanması gereklidir. Bunun için, arazinin

durumuna bağlı olarak erken sonbahar döneminden
başlamak üzere, pulluk tabanının kırılması, derin toprak

işleme, toprak örneklerinin alınması ve analiz ettirilmesi,

taban gübrelemesi, yüzeysel toprak işlemesi, tesis alanının

dikim aralıklarına göre işaretlenmesi, gibi işlemlerin
yapılması gereklidir.



Dikimin hemen öncesinde dikim çukurları, arazinin

büyüklüğü ve eldeki imkanlara göre, traktöre takılabilen

burgu, el burgusu veya basit toprak işleme aletlerinden bel

yardımı ile açılmalıdır. Anılan aletlerin iş genişliği de önemli

olmakla birlikte, hazırlanan dikim çukurları 30-35 cm

çapında, 40-50 cm derinliğinde olmalıdır. El burguları

kullanıldığı durumda çukur çapının daha dar olması

mümkündür. Bu durum, dikimin başarısı açısından

herhangi bir olumsuzluk yaratmayacaktır.

Dikimden bir gün önce fidan çukurlarına bol su

verilmesi ile, dikim sırasında fidan kökleri için daha uygun

bir ortam hazırlanmış olacağından, çukurların sulanması

pratikte uygulanması önerilen basit bir uygulamadır.



Burgu ile çukur açma



El Burgusu ile çukur açma-Kalebağ 2002



 Fidan Dikimi

 Açık Köklü Fidan Dikimi:

 Bu fidanlarda öncelikle “dikim budaması” yapılmalıdır.

Bunun içi, fidanın gövdesi üzerinde kökler oluşmuş ise

kesilerek uzaklaştırılmalı, dip kısımda yer alan kökler ise

kontrol edilerek zarar görmüş ve zayıf gelişmiş olanlar

dipten kesilerek uzaklaştırıldıktan sonra, iyi gelişmiş
olanlar 5-10 cm uzunluk kalacak şekilde uçtan kesilerek

kısaltılmalıdır. Kalemden oluşan sürgünler tek’e
indirilmemiş ise, en iyi gelişen sürgün seçilmeli, diğer
sürgünler dipten kesilerek uzaklaştırılmalıdır. Bu sürgün
üzerinde iki göz kalacak şekilde budanmalıdır.



Dikim 

budaması



 Dikim budaması yapılmış fidan, önceden hazırlanmış fidan

çukuruna aşı yeri toprak üzerinde kalacak şekilde
yerleştirilmelidir. Çukur yarısına kadar üst toprak ile

doldurulur, ayakla hafif bastırılır, organik ve/veya mineral

gübre verilip bir miktar daha toprak ile gübreler
örtüldükten sonra bol can suyu verilir. Su tamamen

süzüldükten sonra, çukurun tamamı toprak ile doldurulur.

Tekrar hafif bastırılıp sıkıştırılır. Fidan sürgünü tamamen

kapatılacak şekilde, ince, nemli toprak ile “kümbet”
yapılır.



Kümbet: su kaybını önler, 
dikim sonrasında gözleri 
olabilecek ilkbahar geç 
donlarına karşı korur.

Kümbetleme 
öncesiAçık köklü fidan dikimi

Kümbet

Alt toprak

Üst toprak



 Kümbetin sürgün üzerindeki yüksekliği yaklaşık 5 cm olmalı,
daha yüksek olmamalıdır. Kümbetler sıklıkla kontrol edilmeli,

üzerinde açılmalar olursa tekrar kapatılmalı, yağışlardan sonra

kaymak tabası oluşumu görülürse, fidanın sürgününe zarar

vermeyecek şekilde bu tabaka kırılmalıdır. Sürgünün, kümbetin
üzerine çıkmasından sonra, kümbet dağıtılarak fidanın
etrafında bir çanak oluşturulur.

 Düzgün bir gövdenin oluşabilmesi, genç sürgünün kırılmasının
engellenmesi için, fidanın hemen yanına düzgün bir herek

dikilir ve sürgün dikkatli bir şekilde, fazla sıkılmadan bu hereğe
bağlanmalıdır.

 İlk sulamadan sonra ilkbahar yağışları yeterli ise ek sulamalara

gerek duyulmayabilir.Ancak kurak geçen dönemlerde, kümbet
bozulmadan sulama yapılmalı, kümbet açıldıktan sonra, su

çanağa verilmelidir.



Kaplı (Tüplü) Fidan Dikimi:

Bu tip fidanlar sera veya benzeri alanlarda,

kontrollü koşullarda yetiştirildiklerinden, su

kaybına ve güneşin yakıcı etkisine karşı son derece

duyarlıdırlar. Bu nedenle, dikimden önce,

gölgelenmiş açık alanda, birkaç gün bekletilmeleri

ve dikimin günün serin saatlerinde (sabah erken

veya akşam üzeri) yapılması gereklidir.



 Tüplü fidanlarda, dikim budaması yapılmaz. Fidanlar, yetiştirildikleri

plastik tüpten, kökler etrafındaki toprak fazla dağıtılmadan

çıkarıldıktan sonra hemen dikilmelidirler. Dikim işlemi açık köklü

fidanlardaki gibidir. Ancak, dikim tamamlandıktan sonra kümbetleme

yapılmaz. Çok hafif bir boğaz doldurması ise su kaybının azaltılmasına

yardımcı olur. Fidanın yanına herek dikilir ve bakım işlemlerinde

anlatılacağı gibi oluşacak sürgün bu hereğe bağlanır. Özellikle taze

sürgünün rüzgar etkisi ile kırılma riskinin engellenmesi için bu işlem

ihmal edilmemelidir.

 Bu fidanların dikimi yaz mevsimi içerisinde yapıldığından ve üzerinde

yeşil aksamı bulunduğundan, bitkiden ve topraktan su kaybı daha

fazla olur bu nedenle, sulama aralıklarının daha sık olması gereklidir.



Dikim budaması yapılmaz,

Kümbetleme yapılmaz,

Boğaz doldurması yapılır,

Sulama sık aralıklarla

yapılmalıdır.

Dikim zamanı: Yaz

başlangıcında Yüksek

sıcaklıklar başlamadan önce

dikilmelidir.

• İç Bölgelerde, Haziran

ayının ilk yarısı

• Ege, Güneydoğu

Anadolu’da, Mayıs ayı ortası

• Akdeniz sahil şeridinde,

Mayıs ayı başı

Tüplü (kaplı) fidan dikimi



Dikim sonrası ilk yıl bakım işlemleri:
 Dikimin ardından her iki grup 

fidanda da sulamaya ve yabancı 
otların alınmasına önem verilmelidir.
Açık köklü fidanın gelişmesi ile oluşan
yeni sürgünler yaklaşık 20 cm

uzunluğa ulaştıklarında, daha düzgün
ve kuvvetli gelişeni bırakılır ve hereğe
bağlanır, diğeri dipten kesilerek

uzaklaştırılır (Tek’e indirme).



 Tüplü fidanlarda da başlangıçtaki 
sürgün iyi gelişmeye devam eder, 
ancak aynı gözden başka sürgün 
oluşumu da görülürse, sürgünün tek’e 
indirilmesi gereklidir. Diğer taraftan, 
herhangi bir nedenle başlangıçta var 
olan sürgün gelişemezse, aynı gözden 
yeni bir sürgün oluşur ve yeterli 
kuvvette bir gelişme gösterirse, bu 
sürgünün gelişmesine izin verilir, 
diğeri çıkarılır.



Her iki grup fidanda da, yaz sonuna doğru sulama

kesilmelidir. Yörenin iklim durumuna bağlı olarak,

sonbahar yağışları ve erken soğuklar gelmeden önce,
(örneğin Ankara koşullarında ekim ayının ilk yarısında),
fosforlu bir gübre ile sonbahar gübresi verilir ve yaz

boyunca elde edilen sürgünün dipten iki –üç gözü toprak

altında kalacak şekilde kümbetleme yapılmalıdır. Böylece
fidan kışı geçirmeye hazırlanmış olur.



Açık köklü fidan dikimi



Kamlı Samlı bağında dikim (Gaziantep)17.03.03



Tüplü fidan dikimi Torbalı 27.05.01



Uzbaş Bağ Tesisi Mayıs 2002



Şekil bud. (1.Gelişme devresi)



BAĞLARDA KÜLTÜREL 
İŞLEMLER

Doç. Dr. Murat AKKURT



BAĞLARDA TOPRAK İŞLEME

Amaçlar :

 Yabancı ot kontrolü

 Havalandırma ve sıcaklığın düzenlenmesi

- mikroorganizma faaliyeti

 Kaymak tabakasının kırılması

 Besin maddelerinin alımının kolaylaştırılması ve kayıpların 
önlenmesi

 Toprağın su tutma kapasitesinin arttırılması



YABANCI  OT KONTROLÜ

 Mekanik Kontrol

 Kimyasal Kontrol

- Çıkış sonrası herbisitler

* Kontakt (değme) etkililer : Paraquat içerikli herbisitler

* Sistemik etkililer              : Glyphosate içerikli (Round-up)

Dalapon içerikli

! Ayrık ve kanyaş mücadelesinde yaygın olarak kullanılan sistemik etkili 
herbisitlerin asmanın yeşil aksamına temas etmemesine dikkat edilmelidir



Sulama

Asmanın su ihtiyacı: Asma topraktaki nem
eksikliğine oldukça dayanıklı olmasına karşın
etkili kök derinliğindeki yarayışlı su kapasitesinin
%35-45’i tüketildikten sonra su stresine
girmektedir. Bunun sonucunda sürgün gelişmesi,
salkım ve salkımdaki çiçek sayısı ile tane iriliği
olumsuz yönde etkilenmekte ve verim ile kalite
düşmektedir.



Asmanın su ihtiyacı fenolojik dönemine 
göre 4 dönemde incelenir

1. Sürme-çiçeklenme dönemi
2. Çiçeklenme ben düşme dönemi
3. Ben düşme hasat dönemi
4. Hasat sonrası dinlenme dönemi



ASMANIN SU İHTİYACI

DÖNEM SU STRESİNE 
HASSASİYET

SÜRME-ÇİÇEKLENME DUYARLI

ÇİÇEKLENME-BEN DÜŞME DUYARLI

BEN DÜŞME-HASAT TOLERANSLI

HASAT SONRASI-DİNLENME TOLERANSLI



TRANSPIRATION

EVAPORASYON

YABANCI OT TOPRAK

KÖK BÖLGESİNDEKİ 
YARAYIŞLI SU 
KAPASİTESİNİN %35-45’İ 
TÜKETİLDİĞİNDE SU STRESİ 
BAŞLAMAKTADIR





Sulama sistemleri

1. Yüzey sulama
2. Yağmurlama sulama
3. Damla sulama

4. Özel amaçlara yönelik sulama



Yüzey sulama
• Sulama suyunun yerçekimi etkisiyle eğim 

yönünde akıtılması.
• Ekonomik olmayan bir sulama sistemi 

olması nedeniyle modern bağcılıkta 
uygulama alanı düşüktür.

• Yüzey sulama özellikle eğimi yüksek 
bağlarda toprak erozyonuna sebep olur

• Hastalık ve zararlılar ile yabancı ot 
tohumlarının su ile taşınmasına imkan 
verebilir.



Yağmurlama sulama

• Avantajları 
1.Her türlü toprak bünye ve topografisinde 

uygulanabilir.

2.Birim alanda ihtiyaç duyulan sulama suyu 
miktarı daha azdır.

3.Kolaydır, işçilik masrafları azalır.
4.Kültürel uygulamaları engellemez.
5.Özel amaçlara yönelik sulama 

uygulamalarına olanak sağlar.



• Dezavantajları 
1. İlk yatırım masrafları yüksektir.
2. Sürekli enerjiye ihtiyaç vardır.
3. Yüksek rüzgar hızı ve sıcaklık sulama 

randımanını düşürür.
4. Aşırı sulamalarda nemi yükseltip hastalık 

oluşumuna sebebiyet verebilir.



Damla sulama

• Avantajları 
1. Mevcut sudan en üst düzeyde ve en 

ekonomik biçimde yararlanılır.
2. Verim artışı üzerinde diğer yöntemlere 

göre belirgin bir üstünlük sağlar.
3. Yabancı ot kontrolü kolaylaşır.
4. Tesviyeye gerek yoktur.

5. Enerji ihtiyacı daha azdır.
6. Tuzlu topraklarda daha uygundur.

7. Özel amaçlı sulamalara imkan sağlar.



• Dezavantajları 
1. İlk yatırım masrafları yüksektir.
2. Damlama başlıkları zaman zaman 

tıkanabilir.



Özel amaçlara yönelik sulama

1. Tuzluluktan korunma
2. Dondan korunma
3. Gübreleme
4. Bitki koruma





Gübreleme

Doç. Dr. Murat Akkurt



Gübreleme

• Bağlarda uygun ve 
dengeli bir 

gübrelemenin 
yapılabilmesi için 
öncelikle bağ toprağının 
verimlilik düzeyinin ve 
nem kapsamının 
bilinmesi gerekir.



Bağlarda ihtiyaç duyulan besin maddeleri

• Makro elementler: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg

• Mikro elementler: Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo, Cl



ASMALARDA GÜBRELEME

ELEMENT ÖNEMİ UYGULAMA 

ZAMANI

N
(AZOT)

- Aminoasit ve proteinlerin sentezi

- klorofil sentezi

- alkoloidler ve bitki hormonlarının yapı taşı

TOMURCUKLAR 

PATLAMADAN 

HEMEN ÖNCE

P
(FOSFOR)

- Karbondioksit fiksasyonu

- şeker metabolizması
- enerji depolanması ve transferi
- nükleik asit ve proteinlerin yapı taşı

SONBAHAR

K
(POTASYUM)

- Karbonhidrat sentezi ve taşınımı
- protein sentezi ve hücre bölünmesi
- stomaların açılıp kapanması
- Su alımı

SONBAHAR



Gübreler ve Özellikleri
• Azotlu gübreler
Bileşimlerinde en önemli besin elementi olan azotu içerirler. Bu 

gübreler yalnızca azot (N), amonyum nitrat veya üre 
formundaki azot kaynaklı bileşiklerden meydana gelirler.



Fosforlu gübreler



Potasyumlu gübreler



Kompoze gübreler



Organik gübreler
• Ahır gübresi
• Kompost 

• Yeşil gübre



Yaprak gübreleri



Bağlarda besin ihtiyacının belirlenmesi

• Tarla denemeleri

• Toprak analizleri

• Bitki analizleri



Bağlarda gübreleme yöntemleri
• Serpme

• Banda uygulama

• Derine uygulama

• Mibzerle gübreleme
• Damla sulama ile gübreleme
• Yapraktan gübreleme



Bağ Hastalık
ve 

Zararlıları
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Bağ Hastalıkları

Mantari hastalıklar
Bakteriyel hastalıklar

Virüs ve virüs benzeri 
hastalıklar

•Külleme
•Mildiyö
•Ölü kol
•Antraknoz

•Gri küf
•Kav

•Armillaria kök çürüklüğü

•Taç uru (Bağ kanseri)
•Bakteriyel yanıklık
•Pierce’s disease

•Fanleaf (Kısa boğum)
•Leafroll (Yaprak kıvırcıklığı)
•Fleck (Benek)

•Corky bark (Mantarımsı 
kabuk)

•Yellow speckle (Sarı benek)



hastalIk belİrtİlerİ
UNCINULA NECATOR (BAĞ KÜLLEMESİ)



hastalığın mücadelesi

Kültürel Önlemler 
1. Bitkilerin iyi koşullarda yetiştirilmesi ve devamlı kontrolü.

2. Dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi.
3. Hastalıklı ve kuruyan dalların budanması, yere dökülen yaprakların 
derin sürülmesi ya da toplanması ve yok edilmesi.
4. Bağların havalanması iyi olacak şekilde tesis edilmesi. 
5. Hastalık etmenine karşı yurt dışında biyolojik mücadelede tavsiye 
ediliyor, bunlardan AQ10 biofungicide bir fungal hyperparazit 
(Ampelomyces quisqualis) ve Serenade (Bacillus subtilis strain QST 
713)' dir.



Hastalığın Mücadelesİ

Kimyasal Mücadele
• Birinci ilaçlama: Sürgünler 25 - 30 cm uzunlukta olunca,

• İkinci ilaçlama: Çiçek taç yaprakları döküldüğü dönemde,
• Üçüncü ve diğer ilaçlamalar: İkinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresi, 

bölgelerin meteorolojik ve çevre koşullarıyla birlikte tanelere ben düşme 
dönemine kadar ilaçlamalara devam edilmelidir. 

• Külleme ilaçlaması ile mildiyö ilaçlaması birlikte yapılacaksa, karışabilirlikleri 
dikkate alınmalıdır. 



Mildiyö (Plasmopara viticola)



Belirtiler

• İlk belirtiler yaprakların üst yüzeyinde şeffaf yağ lekeleri şeklindedir.
• Bu lekeler önce sarı sonra kırmızımsı kahverengi olur.
• Yaprak alt yüzeyinde patojenin kirli sarı miselleri görülür.
• Sürgünlerde elips şeklinde lekeler oluşur ve gelişme geriliği görülür.
• Meyve yarı büyüklüğe geldiğinde çürüme meydana gelir.
• Meyveler önce kirli yeşil sonra kahverengi olur ve buruşur.









Savaşımı

• Kültürel Önlemler
1. Bitki artıkları ve yabancı otlar yok edilmeli.
2. Fazla sulamadan kaçınılmalı.



• Kimyasal Savaşım
1. İlaçlama : Sürgünler 25-30cm boya 

geldiğinde.
2. İlaçlama : Çiçekten hemen sonra, daneler 

saçma büyüklüğüne ulaşınca.
3. İlaçlama : İklim koşulları ve hastalık gelişimine 

göre.



Ölü kol ( Phomopsis viticola)



Antraknoz (Siyah leke- Elsinoe ampelina)



Gri küf (Botrytis cinerea)



Kav (Esca) 



Armillaria kök çürüklüğü



BAKTERİYEL HASTALIKLAR

Taç uru-Bağ kanseri (Agrobacterium vitis)



Bakteriyel yanıklık (Xanthomonas ampelina)



Pierce’s disease (Asma vebası)



VİRÜS VİRÜS BENZERİ HASTALIKLAR

Fan Leaf (Kısa boğum-Grapevine Fanleaf Virus, GFLV)



Bağ Zararlıları

Toprakaltı zararlıları Topraküstü zararlıları 

Filoksera

Nematodlar

Salkım güvesi
Bağ pirali
Tripsler

Bağ uyuzu
Tripsler

Bağ uyuzu
Kırmızı örümcekler
Maymuncuk

Haziran böcekleri
Haziran 

böcekleriKuşlar
Arılar










