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Dünyada, meyvecilik her geçen gün 
kendisini yenilemekte, modern 
meyvecilikte kullanılan teknikler 
sürekli gelişmektedir. Elma Tarım 

olarak amaçlarımızdan birisi dünyada gelişen ve yenilenen modern 
meyvecilik tekniklerini  takip ederek, siz değerli yetiştiricilerimizle 
paylaşmaktır. El ele vererek Türkiye'mizi, dünyada  modern 
meyvecilikte gelişmiş ülkelerin önünde yer almasını sağlamaktır. Elma 
Tarım'ın kurulmasındaki diğer amaçlardan bir diğeri ise Türkiye'de 
modern meyve bahçelerinin kurulmasını sağlamak, üreticilerimize 
dünyada ki son gelişmeleri aktarmak, teknik bilgi birikimimizi siz değerli 
çiftçi kardeşlerimizle paylaşmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda Elma 
Tarım Tic. Ltd.Şti. 2004 yılında Isparta’da kurulmuş ve Isparta'nın  
Kınık ovasında meyve fidanı ve anaç üretmeye başlamıştır. Ürün 
desenimiz, iç ve dış piyasada ticari değeri yüksek olan meyve tür ve 
çeşitleridir. Şirketimiz, klonal anaçları kullanarak, bu tür ve çeşitlerin 
adına doğru, bodur ve yarı bodur meyve fidanlarını üretmektedir.

Bugüne kadar şirketimiz yöneticilerinden Emekli Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kankaya’nın önderliğinde Elma Tarım, elma, 
kiraz, armut, erik, kayısı, şeftali, nektarin, ceviz ve badem tür, 
çeşitlerine ait bodur, yarı bodur fidanlarını üretmektedir. Fidan üretimi 
yanında, stoolbed yöntemiyle elma anaçlarından M.9, MM.106 ve 
MM.111 ile armut anaçlarından BA 29 anacını üretmekteyiz. Mersin 
işletmesinde ise yıllık 300.000 tüplü (torbalı) fidan üretimi yapmaktayız. 
Bunun yanında, ülkemizde doku kültürleri ile çoğaltılmış bodur ve yarı 
bodur klon anaçlarını da kullanarak yumuşak ve sert çekirdekli meyve 
türlerinin fidanlarının üretimi de yapılmaktadır.

Elma Tarım olarak amaçlarımız doğrultusunda hep daha iyisi ve 
hep daha yenisi politikamızı izleyerek sizleri ülkemiz şartlarında 
modern meyve bahçesi sahibi etmek ve ülkemizin kalkınmasına dair 
çalışmaları sizlerle el ele vererek yürütebilmek bizim onur 
kaynağımızdır.

Kurulduğumuz günden beri Elma Tarım sizlerin sayesinde 
büyümekte ve kendini her gecen gün bir adım daha ileriye 
atabilmektedir. Bizim için güven, kalite ve hizmet en önemli 
prensibimizdir. Bu doğrultuda firmamızın daha da kuvvetlenip 
büyüyeceğinden ve  saygımızı yitiremeyeceğimizden eminiz. 
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Modern meyvecilikte kalite, güven, gelişen teknoloji, hizmet ve bilgi birikiminin ülkemizde tek 

adresi olan ELMA TARIM TİC. LTD.ŞTİ. siz değerli üreticilerimize sunduğu hizmetler;

• Klonal anaç damızlıklarımızda üretmiş olduğumuz bodur, yarı bodur anaçlar üzerine ismine 

doğru, hastalıklardan ari, pazar değeri  yüksek  ihracata uygun bodur yarı bodur ve klasik 600.000  

meyve fidanı adet üretimini yapmak.

• Stoolbed üretim yöntemi kullanılarak 1.000.000 adet  bodur ve yarı bodur elma, armut klon anaç 

üretimi ve satışı

• Çıplak köklü ve tüplü olmak üzere yılda 1.000.000 fidan üretimi ve satışı

• Kapama ve bodur yarı bodur Meyve bahçesi tesisi için teknik bilgi, fizibilite çalışmaları ve ekolojik 

şartlara toprak yapısına uygun tür, anaç ve çeşit seçimi

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sertifikalı meyve bahçesi kurulmasında verilen 

destek için gerekli belgeleri hazırlayıp çiftçimizin destekten yararlanmasını sağlamak  

• Kurmuş olduğumuz ve kuracağımız modern meyve bahçelerinde teknik ekibimiz tarafından 

hazırlanmış sulama, gübreleme, budama programları ve kültürel önlemler gibi teknik bilgi ve siz 

değerli üreticilerimize danışmanlık hizmeti

• Ülkemizin çeşitli yörelerinde yaptığımız modern meyvecilik eğitimleri, konferanslar ve 

çiftçilerimizi bilgilendirmek için katıldığımız yurtiçi fuarlar ile çiftçimizi bilgilendirmek

• Modern Meyvecilikte dünyada lider ülkelerdeki üretimi ve kaliteyi artırıcı çalışmalarda bulunarak 

dünyadaki en son gelişmeleri siz değerli üreticilerimize sunmak ve haberdar etmek

• Anahtar teslimi bahçe kurulması.

HİZMETLERİMİZ
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ÖNEME SAHİP ELMA ÇEŞİTLERİ
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DGinger Gold elma çeşidi orta erkenci bir çeşittir. Isparta bölgesinde 

Temmuz sonu Ağustos başında hasat edilirken Çanakkale'de Temmuz 
üçüncü haftasında, Antalya'da ise Temmuz ilk haftasında hasat edilir. 
Normal golden çeşidinden 8-10 hafta önce hasat edilir. Hasat edildiğinde 
kabuk yeşil ancak daha sonra renk sarıya dönüşür. Meyve eti krem 
renginde, aroması tatlı fakat çok az mayhoştur. Meyve iri, raf ömrü yazlık 
bir elma için çok iyidir. Ağaçları kuvvetli gelişir ve verimlidir.
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Dünyada,çok sayıda ülke tarafından dikilen elma çeşididir. Meyveleri orta 
irilikte,tatlı,sulu,sert,gevrek ve yeme kalitesi çok iyidir. Ağaçları kuvvetli 
gelişir ve oldukça verimlidir. Her yıl düzenli meyve elde edebilmek için 
meyve seyreltmesi iyi yapılmalıdır.En önemli sorunu renk oluşumunun 
zayıf olmasıdır. Ancak son yıllarda daha erken dönemde renklenen 
”Schiniga Gala, Anno Glo Gala, Brookfield Gala Buckeye Gala” 
çeşitleri geliştirilmiştir.  Normal soğuk hava depolarında 3-4 ay,atmosfer 
kontrollü soğuk hava depolarında ise 6-7 ay depolanabilmektedir. Tüm 
çeşitler için  iyi bir tozlayıcıdır.Kendine verimli olmasına rağmen kendi 
zamanında çiçek açan diploid bir çeşidin galaya tozlayıcı olarak 
kullanılması verimi arttırır.
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SUygun seyretme yapılırsa ağaç peryodisite göstermez ve meyveler iri olur. 
Meyveler; tatlı, sulu, geverek, sert ve yeme kalitesi iyidir. Soğuk hava 
depolarında 160-170, atmosfer kontrollü  depolarında ise (CA) 310-320 
gün muhafaza edilebilir. Acı benek, depo yanıklığı ve diğer depo 
bozukluklarına karşı yapraktan kalsiyum uygulanmalıdır.Tam 
çiçeklenmeden 145-155 gün sonra  bölgelere göre ise Eylül'ün ikinci 
haftası ile Ekimin ilk haftası arasında hasat edilir. Ağaçları kuvvetli 
geliştiğinden M 9. anacına aşılı fidanlar kullanılmalı ancak güneş 
yanıklığından etkilendiğinden dolayı ağ ile kapatılması tavsiye edilir. 
MM.106 anacına aşılı fidanlar sık dikilerek güneş yanıklığı etkisi 
azaltılabilir. Granny Smith, Fuji, Gala uygun tozlayıcıdır. Pasa dayanıklı .
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Ağaçları yarı kuvvetli gelişir, çok verimli ve erken yaşlarda verime yatar 
destek istemez ancak terbiye amaçla yapılırsa iyi olur. Meyve seyreltilmesi 
iyi yapılmalı aksi takdirde küçük meyve oluşur ve ağaç gelişemez. Yarı 
kuvvetli gelişen MM.106 ve MM.111 anaçlarına aşılanır. Meyveleri 
seyreltme yapıldığında iri, konik küresel şekildedir. Meyve eti beyaz, tatlı, 
sert, sulu ve lezzetlidir. Normal soğuk hava depolarında 150-170, atmosfer 
kontrollü depolarında ise (CA) 250-270 gün muhafaza edilebilir. Golden 
Delicious, Granny Smith, Fuji, Golden Reinders ve  Gala elma çeşitleri 
tozlayıcı olarak kullanılır. Karalekeye, mildiyöye ve ateş yanıklığına 
hassastır. İyi güneş alan birçok ülkede, üretilen ana çeşitler arasında yer 
almaktadır. Ülkemizde son yıllarda en fazla dikilen elma çeşittir.                                                                                                                                                                                       
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Ağaçları orta kuvvette gelişir ve çok verimlidir. Meyveleri iri ve koni 
şeklindedir,  Meyve rengi çok koyu renklidir. Ağustos'un ortasından 
itibaren renklenir. Sert ve lezzetli bir çeşittir. Meyveleri iri ve beş yıldız 
şeklindedir. Bölgelere göre Eylül ortasından itibaren hasatı başlar ve 
ekime kadar devam eder. Kolay renklenmesinden dolayı renk problemi 
olan bölgelerde kolaylıkla yetiştirilir. M.9 , MM.106 ve MM.111 anaçları 
üzerine aşılanabilir.

Ağacı yarı kuvvetli gelişir.  Oldukça verimli bir çeşittir.   Meyveleri  iri ve 
koni şeklindedir. Kabuk rengi koyu kırmızı, meyve eti tatlı, sulu, sert ve 
lezzetli bir çeşittir. Ağustos ayının sonunda rengi kırmızı renge döner. 
Özellikle renklenme problemi olan bölgelerde, kolay renklenmesinden 
dolayı bu çeşit tercih edilir. Bölgelere göre Eylül ortası ile Ekim'in ilk 
haftasında hasat edilir. Granny Smith, Golden Delicious çeşitleri  
tozlayıcı olarak kullanılır. Bu çeşit yarı bodur (MM.106) ve klasik anaçlar 
üzerinde tercih edilir. Bu anaçların toprağa tutunması iyidir, destek 
istemez ancak terbiye etmek ve doluya karşı ağ çekmek istendiği zaman 
destek yapılır. 
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Meyveleri Orta irilikte,tatlı,sulu,gevrek,sert ve yeme kalitesi iyidir. Ağaçları 
kuvvetli gelişir ve oldukça verimlidir. Meyve seyreltmesi iyi yapılmalıdır 
aksi  takdirde peryodis i te göster i r.Hasat zamanı Ekim' in 
2.haftasıdır.Depolama ömrü oldukça uzundur. Karalekeye 
dayanıklı,mildiyöye biraz hassastır.Kendine verimli olmasına karşılık 
tozlayıcı olarak Granny Smith,Gala ve Golden elma çeşidinin kullanılması 
verim artışına neden olur. Meyvelerde renk oluşması için ağacın iç ve alt 
kısmıns iyi bir güneş ışığı girişine ihtiyaç duyarlar bu nedenle  M. 9 anacı 
kullanılması tavsiye edilir.son yıllarda farklı ülkelerde ıslah edilen daha 
kolay renk oluşturan “ KuKi 8, FUJİ ZEHN ASTEC ve TOSHIRA” gibi 
patentli çeşitleri vardır.

Ağaç kuvvetli ve dik büyür. Düzenli verim verir. Ölü göz oluşumuna 
meyillidir. Bu nedenle kuvvetli sürgün oluşturmamalı ve dalların uçları 
kesilerek ölü göz oluşumu önlenmelidir. Meyveleri  iri ve küresel şekillidir, 
yeşil yağlı bir kabuğa sahiptir. Sulu, gevrek, yeme kalitesi iyi hafif asitli, 
hafif mayhoş kendine has iyi bir aromaya sahiptir. Uygun hasat zamanı için 
tam çiçeklenmeden hasada kadar 180-185 gün geçmelidir. Güneşten 
etkilenmesi nedeniyle M 9.aşılandığında üzerine ağ çekilmelidir. MM.106 
anacına aşılı fidanlar sık dikilerek güneş yanıklığı etkisi azaltılabilir 
Kendine verimlidir. Ancak Golden Reinders ve Gala gibi tozlayıcıların 
kullanılması verimi arttırır. Karalekeye orta derecede  hassastır. Sonraki 
yıllarda daha yeşil ve beyaz benekli challenger çeşidi ıslah edilmiştir.
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Ağaçları yarı dik ve hızlı gelişim gösterir.  Çok verimli bir çeşittir.  Meyveleri 
orta irilikte uzun silindir biçimindedir. Meyve açık sarı zemin üzerine pembe 
renktedir.en geç olgunlaşan bir çeşittir Golden Delicious'tan 40 gün sora 
hasadı yapılır. Tozlayıcıları: Granny Smith ve Fuji. Depolama ömrü 
uzundur. Normal soğuk hava depolarında Haziran ayına kadar rahat 
depolanabilirken atmosfer kontrol soğuk hava depolarında bir yıla kadar 
saklanabilir. Renkli meyve elde edebilmek amacıyla dik gelişen dalların 
yere paralel büyütülerek ağacın daha fazla güneş ışığı alması ve 
renklenmesi sağlanmalıdır. Daha renkli gelişen Rose Glow çeşidi vardır. 
Üzerine kar yağsa bile elma dondan zarar görmemektedir.

MODERN ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EN ÇOK 

KULLANILAN KLONAL ANAÇLAR ve ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

ANAÇ GELİŞME
KUVVETİ

TOPRAK TİPİNE
UYGUNLUĞU

HASTALIK VE
ZARARLILARA

DAYANIMI
DİKİM SIKLIĞI

DESTEK
DURUMU

(Toprağa Tutanması)

AŞILANMASINI TAVSİYE
ETTİĞİMİZ ÇEŞİTLER

MEYVEYE
YATMA YILI

M-9

MM - 26

MM - 106

MM - 111

Zayıf
(Tam Bodur)

M-9 ile
MM-106
arasındadır

Yarı kuvvetli
gelişir
(yarı bodur)

Yarı kuvvetli
ile kuvvetli
arasında
gelişir.
MM-106'dan
güçlü çöğür
anacından
zayıf

Yüzeysel köklü
olduğu için verimli,
süzek, su tutma
kapasitesi iyi olan
topraklarda iyi yetişir

Ağır topraklardan
hoşlanmaz süzek,
derin ve verimli
toprakları sever

iyi drene olan süzek
ve tınlı topraklarda
iyi gelişir

Değişik toprak
şartlarına iyi
adapte olur.

Ateş yanıklığına ve
pamuklu bite
hassas kök
çürüklüğüne
dayanıklıdır

Kök çürüklüğü ve
ateş yanıklarına
meyillidir. Aşı
noktası ile toprak
arasında burknot
denilen yaralanmalar
olur

Kök çürüklüğüne
aşırı hassastır.
Pamuklu bite
dayanıklıdır.
Yapraklarını geç
döktüğü
mevsimlerde
ateş yanıklığına
hassastır.

Hastalık ve
zararlılara dayanımı
iyidir. Ateş 
yanıklarına orta
derece dayanıklı

Sıra üzeri 0,5 m ile
1,20 m. arasında
sıra arası 3-4 m.

Zayıf gelişen elma
çeşitlerinde sıra
üzeri 0,75 m ile 1 m.
sıra üzeri 3-3,5 m
kuvvetli gelişen
çeşitlerde sıra üzeri
mesafe 1,5 m
sıra arası 4 m.

Zayıf gelişen elma
çeşitlerinde sıra
üzeri 1-1,5 m,
sıra üzeri 3,5-4 m.
kuvvetli gelişen
çeşitlerde sıra
üzeri mesafe 2 m.
sıra arası 4,5-5 m.

Scarlet Spur, 
Red Chief gibi 
zayıf gelişen
çeşitlerde sıra üzeri
1-2 m, sıra arasında
4-5 m, kuvvetli 
gelişen çeşitler
aşılanmamalıdır.
Fakat dikilecek
olursa sıra üzeri
mesafe 3 m. sıra
arası 5 m. olmalıdır.

Dolu, güneş
yanıklığına karşı ağ 
çekilmesi, toprağa 
tutunmasının zayıf 
olması nedeniyle
telli terbiye sistemine
ihtiyaç duyar.

Derin ve iyi drene
olan topraklarda
destek istemez
fakat kumsal
topraklara dikelen
kuvvetli gelişen
çeşitlerde
desteklenmesi
tavsiye edilir

Destek istemez
fakat dolu ve
güneş yanıklarına
karşı destek 
sistemi
dikilirse iyi olur

Destek istemez,

Kuvvetli gelişen Gala, Fuji
Breaburn, Granny Smith v.b.

Red Chief, Scarlet Spur,
gibi çeşitler sık dikilmeli
ve kuvvetli budanmalıdır.
Aksi takdirde sürgün
gelişmesi durur. Kuvvetli
gelişen çeşitlerde
aşılanabilir.

Red Chief, Scarlet Spur,
gibi zayıf çeşitler ve
kuvvetli gelişen
Granny Smith, Golden gibi
güneş yanıklarından
zarar gören çeşitler 
aşılanabilir.
Kırmızı renk isteyen ve
kuvvetli gelişen çeşitlerin
aşılanmasından
kaçınılmalıdır.

Zayıf gelişen elma çeşitleri
(Jeromine, Red Chief, 
Scarlet Spur)

çok erken
(2. yaşında)
meyveye yatar.

M-9'dan daha
geç fakat
MM-106'dan
daha erken
yaşlarda verime
başlar.

Meyve verimine
3. yaşta başlar
ancak zayıf
gelişen elma
çeşitlerinde 2.
yaşta meyve
verir.

Geç meyveye
yatar çöğür
anacından
daha erken
yaşlarda
meyve verir.

ELMA KLON ANAÇLARININ GELİŞME

KUVVETİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

MM-111 MM-106 MM-26 M-9ÇÖĞÜR
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Ağaçları çok kuvvetli ve dik gelişir. Kendine verimsiz olduğundan mutlaka 
tozlayıcı gerekir. Meyveleri iri, uzun saplı, meyve kabuğu kırmızı, meyve 
eti açık kırmızıdır, sert, gevrek ve suludur. Taşımaya karşı dayanıklı olduğu 
için ihracatta istenilen bir çeşittir. Kiraz ihracatımızın %90'ını oluşturur.  
Hasat zamanı: Rakıma bağlı olarak değişmekle beraber 900-1000 m 
rakımda  Haziran ayının 3. haftası ile son haftası arasındadır.  Toros 
yaylalarında 1500-2000 m. de Temmuz ayının sonu, Ağustos ayının ilk 
haftasına kadar hasat uzamaktadır. Malatya'da Dalbastı, Çanakkale'de fıs 
fıs, Akşehir'de Akşehir Napolyonu, Uluborlu'da Uluborlu Kirazı, Salihli'de 
Allah Diyen olarak bilinir. Lambert, Starks Gold, Regina, Bigarreau 
Gouceher  tarafından tozlanır. Regina'dan 2-3 gün önce çiçek açar.
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Çek Cumhuriyeti orjinli bir kirazdır. A.B.D. de Attika olarak bilinir. 
Amerika'nın en önemli ihracat kirazı olan Bing'den daha iri ve daha serttir. 
Ağaçları dik ve yarı yayvan, gençken kuvvetli gelişir, yaşlandıkça 
yuvarlaklaşır. Geç çiçek açması nedeniyle Regina, Karina hatta 0900 
Ziraat için tozlayıcı olabilir. Meyvesi iri, kalp şeklindedir. Meyve eti çok sert 
dokulu, koyu kırmızıdır, pembe çizgilidir. Hasatı 0900 Ziraat'ten 4-5 gün 
sonradır. Kabuk rengi koyu kırmızı. Bigarreau gaucher, Regina, Karina,  
Lapins, Metron Late, Montmorency, Noble, Stella tarafından 
tozlanmaktadır. Verimli bir çeşittir. Hafifçe aromalı lezzetli şeker ve asit 
dengesi iyidir. Regina, Kordia ve Karina birlikte dikildiğinde çok verimli, 
ihraç kabiliyetinde olan bahçe kurulmuş olur.
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 Ağaçları yarı dik ve kuvvetli gelişir oldukça verimlidir.  Meyveleri iri, uzun 
ve kalın saplı, meyve kabuğu koyu kırmızı siyah arasındadır,meyve eti 
kırmızı meyveleri sert, sulu, aromatik ve tatlıdır. . Hasat zamanı: 0900 
Ziraattan 7-10 gün sonradır. Tozlayıcıları: Starks Gold, Kordia, Karina, 
Summit, Sam, Schneiders Spate Knorpelkirsche'dir . 1957 yılında 
Almanya'da  Jork Enstitüsü tarafından Schneiders Spate Knorpelkirsche 
ile Rube arasında melezleme sonucunda elde edilmiştir. Ticari olarak 1981 
yılında piyasaya çıkmıştır. Ağaçları kuvvetli ve güçlüdür piramit şeklinde 
büyür. Dallar yayvan ve aşağı doğru eğiktir. Çiçeklenmesi oldukça geçtir. 
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Kanada'da British Columbia Summerland Araştırma Enstitüsünde W.D. 
Lane tarafından Van ve New Star  arasındaki melezleme sonucu elde 
edilmiştir. 1993 yılında piyasaya sürülmüştür.  Ağaç özelliği: Ağaçları 
yayılarak büyür erken yaşlarda ve bol meyve verir. Bundan dolayı çok 
kuvvetli budanmalıdır.. Verimi yüksek ve süreklidir. Meyveleri, kuvvetli 
budandığı taktirde  iri, kalp şeklindedir. Meyve rengi canlı kırmızı ve 
parlaktır. Meyve eti kırmızı, oldukça sert, sulu ve tatlıdır. Çatlaması azdır.  
Hasat zamanı: 0900 Ziraat'ten 15-20 gün sonra hasat edilir. Kendine 
verimli bir çeşittir. Çok verimli olması nedeniyle kuvvetli gelişen (kuş kirazı, 
mahaleb ile) klon anaçları üzerine aşılanması tavsiye edilir. 



ANAÇ GELİŞME
KUVVETİ

TOPRAK TİPİNE
UYGUNLUĞU

HASTALIK VE
ZARARLILARA

DAYANIMI
DİKİM SIKLIĞI

AŞILANMASINI TAVSİYE
ETTİĞİMİZ ÇEŞİTLER

MEYVEYE
YATMA YILI

MaxMa14

MaxMa60

SL.64
(Saint
Lucie)

CAB 6 P

Yarı Bodur

Yarı Bodur
ile kuvvetli
arasında
gelişir

Yarı kuvvetli
gelişir
(yarı bodur)

Yarı bodur ile
kuvvetli
arasında
gelişir

Süzek, su tutma
kapasitesi iyi, verimli 
topraklarda iyi yetişir 
kireçli dayanıklıdır.

Süzek, su tutma
kapasitesi iyi, verimli
topraklarda iyi yetişir.
Kireçli dayanıklıdır.

iyi drene olan süzek
ve tınlı topraklarda
iyi gelişir. Kirece ve
kurağa dayanımı iyi

Vişne klonu
olduğundan ağır
topraklara
dayanımı iyidir.

Ağır topraklarda kök
çürüklüğüne hassastır.

Ağır topraklarda kök
çürüklüğüne hassastır.

Ağır topraklarda kök
çürüklüğüne hassastır

Kök çürüklüğüne
dayanıklıdır.

Sıra üzeri 3 - 4 m.
sıra arası 5 - 5,5 m.

Kendine verimli Sweet 
Heart gibi çeşitlerde 
sıra üzeri 2,5-3 m. 
sıra arası 5 m. kuvvetli 
gelişen çeşitlerde 
sıra üzeri 3-4 m. 
sıralar arası 5-5,5 m.

Sıra üzeri 3 - 3,5 m.
sıra arası 5 - 5,5 m.

Sıra üzeri 2,5-3 m.
sıra arası 4,5 - 5 m.

Kuvvetli gelişen 0900 Ziraat, 
Regina, Kordia ve Karina

Kendine verimli kiraz çeşitleri
ile kuvvetli gelişen çeşitler

Kuvvetli gelişen 0900 Ziraat,
Regina, Kordia ve Karina

Kendine verimli kiraz çeşitleri
ile kuvvetli gelişen çeşitler

3. yaşında meyve
verimi başlar
ekonomik olarak
4. yaşta verim alınır.

3. yaşında meyve
verimi başlar
ekonomik
olarak 4. yaşta
verim alınır.

3. yaşında meyve
verimi başlar
ekonomik
olarak 4. yaşta
verim alınır.
3. yaşında meyve
verimi başlar
ekonomik
olarak 4. yaşta
verim alınır.

MODERN KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EN ÇOK 

KULLANILAN KLONAL ANAÇLAR ve ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

KİRAZ KLON ANAÇLARININ GELİŞME

KUVVETİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

MAZZARD
(Kuş Kirazı)

MAHALEB
(İdris)

SL. 64
MaxMa 60

MaxMa 14
Cab 6P

Tabel Edabriz
Gisela 5

MAHALEB

Kuvvetli
gelişir Kuş
kirazından
daha küçük
boylu ağaçlar
oluşturur

Süzek, su tutma
kapasitesi topraklarda
iyi yetişir. Kurağa daha
dayanıklıdır.

Kendine verimli Sweet 
heart gibi çeşitlerde sıra 
üzeri 3,5-4 m. sıra arası
5-5,5 m. kuvvetli gelişen 
çeşitlerde sıra üzeri 
4-5 m. sıralar 
arası 5,5-6 m.

Kendine verimli kiraz çeşitleri
ile kuvvetli gelişen çeşitler

Kendine verimli
çeşitlerde 3-4
yaşta verim verir.
Ekonomik olarak
5-6 yaşta verim 
verir.

KUŞ
KİRAZI
(MAZZARD)

Kuvvetli
gelişir.

Süzek, taban
arazilerde daha
iyi yetişir.

Kendine verimli Sweet 
heart gibi çeşitlerde sıra 
üzeri 3,5-4 m. sıra arası
5-5,5 m. kuvvetli gelişen 
çeşitlerde sıra üzeri 
4-5 m. sıralar 
arası 6 m.

Kendine verimli kiraz çeşitleri
ile kuvvetli gelişen çeşitler

Kendine verimli
kiraz çeşitleri 3.
yaşında meyve 
verimi başlar
ekonomik olarak
4-5 yaşta verim 
alınır.

Kök çürüklüğüne
dayanıklıdır.

Kök çürüklüğüne
hassastır.

DİĞER ÖNEMLİ KİRAZ ÇEŞİTLERİ
Karina, Brooks, Primer Giant, Starks Gold,
Early Lory, Big Lory, Stella, Skeena, Bing, Early Burlat



Bodur, Yarı Bodur Kiraz ve

Elma Ağaçlarının Budanması

DİKİM YILI 
Dalsız fidan dikilmiş ise fidanın 
tepesi yerden 95 cm. den kesilir 
(şekil 1).
Kesim yapıldıktan sonra kesim 
yerinin altındaki gözler 2 cm olunca  
sürgünlerden  biri lider olması 
amacıyla bırakılır. Avuç içine gelen 
4-5 göz lidere rakip olmaması için 
koparılır (şekil 2).
Zayıf gelişen çeşitlerde, değişik 
yönlerde geniş açıyla çıkan 4-5, 
kuvvetli gelişen çeşitlerde ise 5-7 
dal bırakılır (şekil 3).
Kuvvetli gelişen çeşitlerde, yerden  
60-70  cm., zayıf gelişen elma 
çeşitlerinde ve kendine verimli kiraz 
çeşitlerinde  ise 50 cm. nin altındaki 
dallar kaldırılır. Geniş açıyla çıkan 
4-7 dal,  dal yayıcı aperat veya 
kürdanla açılır. Gübreleme, sulama, 
çapalama ve ilaçlama gibi kültürel 
işlemlere devam edilir.
Seyrek  d ik i len ,  yar ı  bodur  
bahçelerde  dallı fidan dikilmiş ise 
dik, dar açılı ve 50 cm nin altındaki 
dallar kaldırılır. Diğer dalların 
ucunun 1/3’ü yere bakan bir gözden 
kesilir. Dallar liderle 60-70 cm  
olacak şekilde bağlanır veya dal 
açma aparatı ile açılır.
Sık dikilen bodur bahçelerde,dallı 
fidan dikilmiş ise dik, dar açılı ve 50 
cm nin altındaki dallar yok edilir. 
Diğer dallar yere paralel olacak 
şekilde bağlanır veya dal açma 
aparatı ile açılır. Şekil 4

İKİNCİ YIL
Kış Döneminde: 
Kuvvetli gelişen çeşitlerde, yerden  
60-70  cm., zayıf gelişen elma çeşitlerinde  ve kendine verimli 
kiraz çeşitlerinde  ise 50 cm. nin altındaki dallar kesilir.
Geniş açılı gelişen 4-6 dal seçilir. 3’ün altında dal mevcut ise dallar 
kaldırılarak fidan kamçı haline getirilerek yeniden tepe kesimi 
yapılır. Dik çıkan dallar yere paralel kesilerek geniş açılı dal 
çıkması sağlanır. Yinede dik açılı çıkan dallar varsa dallar geniş 
açılı olacak şekilde bağlanır. Lider 85 cm. den fazla büyümüşse 
ise tepe kesimi yapılır. Lidere yakın gözler uyanınca birinci yılda 
olduğu gibi 3-5 göz kaldırılır.
Bir evvelki yıl büyümesi 75 cm. den az ise tepe kesimi yapılmaz. 
Lider sürgün 90 cm. olunca 85 cm'den kesilir. 

SIK DİKİLEN BAHÇELERDE 
2. YILDA  ANA DALLARIN BUDANMASI
Eğer fidanlar sık dikilmişse ve güçlü gelişme şartlarında iyi 
gelişme varsa ilk 3-4 yıl ana dalların ucu kesilmez. Fakat zayıf 
gelişme koşullarında, kumlu topraklarda ve soğuk iklimde 
büyüyen, zayıf gelişen anaçlar üzerinde 4. yaştan itibaren aşırı 
meyve bağlamakta ve ağaçlar kendilerine bırakılan yüzeyleri 
kaplayamamaktadır. 
Bu Durumlarda; 
Eğer ağaçlar 2 m. mesafede sık dikilmişse ve zayıf büyüme 
durumunda ise ana dallar 1, 2, 3 yıllar üst bir gözden kesilerek 
gelişmesi sağlanmış olur.  Ancak gelişme durumu iyi ise dalı dışarı 
açmak için alt bir gözden kesim yapılır.
Eğer kuvvetli topraklarda özellikle geç meyveye yatan çeşitler 
kullanılmış ise gelişmeyi zayıflatmak için ana dallarda uç kesimi 
yapılmaz dalların açısı genişletilir.
Yan dallar kalın ve uzun ise yan dallanmayı artırmak ve büyümeyi 
zayıflatmak için çizme tekniği uygulanır. Şekil 5

3. ve 4. YILLARDA TERBİYE ve BUDAMA
Kış Döneminde; eğer gerekli ise lideri 75 cm den kesin. Lidere 
yakın gözleri kaldırın. Fakat genellikle 3. Yıldan sonra gözlerin 
kaldırılmasına gerek yoktur. Bu durum yalnızca bodur yetiştiricilik 
için geçerlidir.  Seyrek dikilen ve yarı bodur büyüyen ağaçlarda 
liderde uç kesimine devam edilir. Yukarı doğru çok dik giden dallar 
yatay kesimlerle kesilir veya çok derin 
kesim yaparak yeniden yatay dallar 
elde edilir.
Kuvvetli büyüyen ve geç meyveye 
yatan çeşitleri az budayınız örneğin 
Regina, 0900 Ziraat kiraz çeşidi ile 
Red Delicious, Golden Delicious 
elma çeşidi.
Zayıf büyüme şartlarında ve zayıf 
gelişen, erken meyveye yatan 
kendine verimli kiraz çeşitleri ile elma 
çeşitlerini kuvvetli budayınız.

5. YIL BUDAMA
Budamayı dengeli olarak devam 
ettirin. İri meyve elde edebilmek 
amacı ile yüksek verimli çeşitlerde 
budama şiddeti artırılır.
Budamanın şiddeti, ağacın kuvveti, 
çeşidin erken yaşlarda meyve 
vermesi, istenilen meyve iriliği tarafından belirlenir.

ÇİZME TEKNİĞİ
Gözler uyanmadan hemen önce dal çıkmasını arzu ettiğimiz 
gözün 0,5 cm üstünden, dalın kalınlığının 1/3, 1/2'si yalnızca 
kabuğu 2 mm. genişliğinde kesilmesidir. Çizme işleminde Demir 
testeresinin 2 tanesi yan yana getirilerek kullanılabilir.

Şekil-1

Şekil-2

Şekil-3

Şekil-4

Şekil-5



DÜNYADA TİCARİ 

ÖNEME SAHİP ERİK ÇEŞİTLERİ
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Ağaçları çok kuvvetli, yarı yayvandır. Çok verimli bir çeşittir. Meyveleri iri, 
yuvarlak ve dumanlıdır. Kabuk rengi morumsu siyahtır. Meyve eti koyu 
kırmızı sert, sulu ve lezzetlidir. Akdeniz Bölgesinde Haziran ayının ikinci 
haftasında hasat edilir. Ağaçları ikinci yıldan itibaren bol meyve verir. 
Ayrıca elle işlemeye dayanıklıdırlar. Ambra, Methley, Purunus Pisardi,  
tozlayıcı olarak kullanılır. 

 Ağaçları orta kuvvette olup dikey gelişir. Yaprakları bukleli hafif kıvrımlıdır. 
Oldukça verimli bir çeşittir. Meyve Özelliği: Meyve orta irilikte olup yuvarlak 
hafif basık ve dumanlıdır. Kabuk rengi siyahımsı olup beneklidir. Meyve eti 
sert, sarı ve orta suludur. Hoş bir kokuya sahip olup çekirdek ete bağlıdır. 
Akdeniz Bölgesinde  Haziran ayının üçüncü haftasında rakım yükseldikçe 
Temmuz ayının son haftasına kadar hasat uzar. Fortune, Santa 
Rosa,Black Diamond
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Gelişimi yarı dik şekilde olup, verimi yüksek ve sürekli, meyveye yatma 
yaşı erkendir. Meyveleri kendi olgunlaşma dönemine göre oldukça iri 
olup, yuvarlak ve hafifçe basıktır. Meyve eti, sert ve çatlamaya karşı 
dayanıklıdır. Kabuk rengi koyu kırmızı, olgunlaştıkça siyahlaşır ve meyve 
eti açık sarı renklidir. Çiçeklenmesi orta dönemde olup, tozlayıcı 
gereksinimi olan bir çeşittir. Hasat tarihleri; yıllara göre değişmekle 
beraber,  Adana’da 10-20 Mayıs; İzmir’ de ise 20-25 Mayıstır. 
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DAğaçları kuvvetli ve yaygın gelişir. Seyrek dallı ve parlak yaprak yapısına 
sahiptir. Oldukça verimli bir çeşittir. Meyveleri çok iri olup basık ve 
dumanlıdır. Meyve kabuk rengi siyahımsı olup sarı beneklidir. Meyve eti 
kırmızı sert ve orta suludur. Çekirdek küçük ve ete bağlıdır. Akdeniz 
Bölgesinde Temmuz ayının ikinci haftasında başlar, rakım yükseldikçe 
Ağustos ayının ikinci haftasına kadar hasat uzar Santa Rosa, Friar,Quin 
Rosa ve Black Amber tozlayıcılarıdır. Black serisinin en verimli, iri ve 
albenisi yüksek çeşididir. Mutlaka tüm bahçe dikimlerinde olmalıdır. 
Özellikle Ağustos ayında hasat edildikten sonra Angeleno çeşidi çıkıncaya 
kadar depolanarak saklanır. Böylelikle pazar süresi uzatılmış olur.
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Ağaçları orta kuvvetli, uzama eğilimli, düzenli ve yüksek verimli, kendine 
verimsiz. Meyveleri iri, koyu siyah, benekli, basık ve dumanlıdır. Meyve eti 
sarı, orta lezzete ve oldukça serttir. Çekirdek küçük ve ete bağlı değildir. 
Black Diamonddan hadece sıcak veya bakterilerin az olduğu ortamlarda 
yetiştirilebilir. Tutunabilmesi için birbirlerine yakın mesafelerde 
dikilmelidirler. Sungold, Santa Rosa tozlayıcı olarak kullanılır. Friar hemen 
hemen tüm çeşitlerin tozlayıcısı olarak gözükse de Akdeniz Bölgesinde 
zaman zaman ana çeşitlerle aynı zamanda çiçek açmamaktadır. 

Ağaçları yarı yaygın ve çok güçlü gelişme sağlar. Soğuklama ihtiyacı 
düşük olduğundan Ocak-Şubat ayları içersinde sıcak havalarda zamansız 
çiçeklenme oluşturarak, sonrasında olabilecek soğuklardan etkilenirler. 
Meyveleri iri, basık yuvarlak şekilli, siyah kabuklu ve kırağılıdır; sarı meyve 
eti dayanıklıdır ve çekirdeğinden kolay ayrılır. Bölgelere göre Eylül ayın 
ikinci ile dördüncü haftasıdır. Aralık ayı sonuna kadar soğuk hava 
depolarında saklanabilir; hasat geciktirilirse tat kalitesi artar.  Friar, Santa 
Rosa ve Papaz tozlayıcısı olarak kullanılır. Meyve seyretmesi yapılırsa 
daha iri meyveler elde edilir. 

DÜNYADA TİCARİ 

ÖNEME SAHİP ERİK ÇEŞİTLERİ

A
U

T
U

M
N

 G
İA

N
T Ağaçları dik ve hızlı gelişir. Çok verimli bir çeşittir ve geç çiçeklenir. 

Meyveleri çok iri, yuvarlak ve hafif kalp şeklindedir. Kabuk rengi parlak sarı 
üzerine  %50 si kırmızı lekelidir. Meyve eti sarı ve sert, vasat kokulu ve 
yarmadır, fazla sulu değildir. Bölgelere göre Eylül ayın son haftası ile 
ekimin ikinci haftası arasındadır. Çok iri olması, çekici rengi ve olgunlaşma 
süreci nedeniyle iyi ancak en büyük kusuru meyve aromasının daha az 
olmasındır. Friar, Santa  Rosa tozlayıcısı olarak kullanılır. Angeleno'dan 
daha geç ve iri olması ayrıca depolanabilme özelliğinin de olması 
nedeniyle geççi bölgelerde yüksek rakımlarda mutlaka dikilmelidir.

DİĞER ÖNEMLİ ERİK ÇEŞİTLERİ
Papaz, Can, Havran, President, Stanley, Obilnaja,
Frienze 90, October Sun, Formosa, Red Beauty, 
Black Star, Black Beauty

Meyve et rengi koyu sarı, kabuk rengi ise siyahtır. Lezzet özellikleri 
mükemmel olup, soğuk havada uzun süre depolanabilir. Çok az yan dal 
yapması nedeniyle, sık dikime uygundur. Çiçeklenme tarihi oldukça 
geçtir. Don zararı görülmeyecek olan her bölgede yetiştirilebilir. 
Tozlayıcıları Black Diamond ve Angeleno' dır. Hasat tarihleri; yıllara göre 
değişmekle beraber, Adana'da 2-5 Ağustos; İzmir' de 12-15 Ağustos, 
Bursa'da 22-25 Ağustos, Çanakkale'de 27-30 Ağustos, Isparta ve Burdur' 
da ise  15-18 Eylüldür.L
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ANAÇ GELİŞME
KUVVETİ

TOPRAK TİPİNE
UYGUNLUĞU

HASTALIK VE
ZARARLILARA

DAYANIMI
DİKİM SIKLIĞI

AŞILANMASINI TAVSİYE
ETTİĞİMİZ ÇEŞİTLER

MEYVEYE
YATMA YILI

Pixy

Myrobolan
29 C

Marianna
2624

Myrobolan
Tohum
Anacı

GF 677

Bodur
Destek
İstemez

Yarı bodur ile
kuvvetli
arasında
gelişim
gösterir

Yarı kuvvetli
gelişir
(yarı bodur)

Kuvvetli

Kuvvetli

Süzek, su tutma
kapasitesi iyi, verimli
topraklarda iyi yetişir.
Kurak topraklarda
yetişmez.

Süzek, su tutma
kapasitesi iyi, verimli
topraklarda iyi yetişir.
Kurak topraklarda
yetişmez.

iyi drene olan süzek
ve tınlı topraklarda
iyi gelişir. Kirece ve
kurağa dayanımı iyi

Süzek, su tutma
kapasitesi iyi,
verimli topraklarda 
iyi yetişir

Kurak ve kireçli ve
topraklara dayanıklı

Ağır topraklarda kök
çürüklüğüne dayanıklı
bakterial kansere
tolerant,

Ağır topraklarda kök
çürüklüğüne dayanıklı
Prune, brownline 
hassas

Ağır topraklarda kök
çürüklüğüne, prune
brownline, kök unu
nematoduna ve
tomato ring spot
viruüsüne
dayanıklıdır

Ağır topraklarda kök
çürüklüğüne, prune
brownline, kök unu
nematoduna ve
tomato ring spot
viruüsüne hassas

Kök çürüklüğüne ve
kök uru nematoduna
hassas

Sıra üzeri 1-2 m.
sıralar arası 4 m.

Sıra üzeri 2,5-3 m. 
sıra arası 4,5-5 m

Sıra üzeri 2,5 - 3 m.
sıra arası 4,5-5 m.

Sıra üzeri 4-5 m.
sıra arası 5 m.

Sıra üzeri 4-5 m.
sıra arası 5 m.

Papaz, Can, Japon ve
Avrupa grubu erikler

Papaz, Can, Japon ve
Avrupa grubu erikler

Papaz, Can, Japon ve
Avrupa grubu erikler

Japon grubu eriklerle
uyuşması daha iyi

Papaz, Can, Japon ve
Avrupa grubu erikleri ile 
iyi uyuşur

2. yaşında meyve
verimi başlar
ekonomik olarak
3-4. yaşta verim 
alınır.

2-3 yaşında meyve
verimi başlar
ekonomik olarak
4. yaşta verim 
alınır.

2-3 yaşında meyve
verimi başlar
ekonomik olarak
4. yaşta verim 
alınır.

2-3 yaşında verim
verir 4-5 yaşta
ekonomik verim
elde edilir

2-3 yaşında meyve
verimi başlar
ekonomik olarak
4. yaşta verim 
alınır.

MODERN ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EN ÇOK 

KULLANILAN KLONAL ANAÇLAR ve ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

ERİK KLON ANAÇLARININ GELİŞME

KUVVETİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

MYROBOLAN
TOHUM ANACI

GF 677 MYROBOLAN
29 C

Marianna
2624

Pixy
Citation

Japon Erikleri erken çiçek açmalarından dolayı İlkbahar donlarından kolaylıkla 
etkilenirler. Japon eriklerinin ilk bahar geç donlarının etkili olmadığı bölgelerde 
dikilmesi önerilir. Ancak dona karşı koruma tedbirleri alınacak olunursa  rahatlıkla 
diğer bölgelerde de yetiştirilir. 

Dona karşı alınacak tedbirler; Rüzgar fanlarının kullanılması, yukarıdan 
yağmurlama (mini spring) sulama sistemlerinin yapılması, sap-saman, lastik 
yakılmasıdır. Yağmurlama sulama sisteminde, don başladığından itibaren  ağacın 
üzerindeki çiçeklerin donmasından sonra sabah güneş doğduktan ve don tamamen 
eriyinceye kadar yağmurlamaya devam edilmelidir. Bu sistem bir defada tüm arazinin 
don süresince ve don çözülünceye kadar devam ettirilmesine dayanır. Yeterli suyun 
bulunmadığı şartlarda uygulanamaz.
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Ağaç az güçlü geniş yapılı, meyve verimi yüksek ve süreklidir; karışık 
dallar ile bir yıllık dallar üzerinde meyvelenir. Kendine verimlidir. Meyveleri 
orta büyüklükte ve yuvarlak şekillidir. Çekirdek meyve etine bağlı değildir.  
-25, -35 °C'ye kadar soğuk zararı görmez. Meyve kabuğunda sarı 
üzerinde belli belirsiz kırmızı lekeler görülür, meyve eti  açık sarı, orta 
lezzetlidir. Akdeniz bölgesinde mayıs ayının üçüncü haftası hasat edilir. 
Meyve ağırlığı ortalama 50 gr.'dır. Verimi yüksek ve devamlıdır. Akdeniz 
Bölgesinde sahilin arka kısımlarında 300-400 metre rakımlarda 
yetiştirilirse pazarda diğer çeşitlerin çıkmadığı zamanda devamlılık 
sağlayarak üreticiye iyi gelir sağlar. 

Ağaçları kuvvetli ve yaygın gelişir, seyrek dallı, iri yapraklı, güçlü bir ağaç 
yapısı vardır. Meyve orta irilikte, sarı zemin üstüne koyu kırmızıdır, meyve 
eti sarı sert ve orta suludur. Kendine verimli, meyve tutumu çok iyidir. Erken 
yaşlarda meyveye yatar. Soğuklama gereksinimi yüksektir. Geç çiçek 
açar, soğuklara karşı dayanıklıdır. Meyve ağırlığı ortalama 80-120 gr.'dır. 
Seyreltme yapılırsa ortalama 60 mm. eninde iri meyveler oluşturur. Kabuk 
rengi turuncu yanak yaptığından albenisi yüksektir. Sulamasına özen 
gösterilmelidir. Özellikle rakımın yüksek olduğu yerlerde dikildiğinde ve 
ağaçlar büyüyerek gölge yaptığında hasat sezonu Temmuz sonuna hatta 
Ağustos'un ilk haftasına kadar uzar.

Meyve uzun, oval, sap çukuru küçük, karın çizgisi belirgin ve sap 
çukurundan ortaya kadar yarık şeklinde çok derindir. Çok ince kabuklu, eti 
yumuşak, beyazımsı, çok sulu, hoş kokulu ve aromalıdır. Çekirdek uzun 
sivri, çok küçük çekirdek evini doldurmaz ve tohumu tatlıdır. Malatya'da 
Temmuzun ikinci yarısında olgunlaşır ve kendine verimlidir. Iğdır iline has 
bir çeşit olmasına rağmen son yıllarda ülkemizin diğer bölgelerinde de 
yüksek talep görmektedir. En önemli dezavantajı meyve etinin yumuşak 
olması nedeniyle uzun mesafelerde nakliye sorunu yaşanır. 

DÜNYADA TİCARİ 

ÖNEME SAHİP KAYISI ÇEŞİTLERİ

Aurora, Alyanak, Hacıhaliloğlu, Tokaloğlu, 
Şekerpare ve yurt dışında ıslah edilen yeni çeşitlerDİĞER ÖNEMLİ KAYISI ÇEŞİTLERİ

Ağaçları kuvvetli ve yarı dik gelişir. Meyveleri oval ve ekvatorda 
yuvarlaktır. Kabuk rengi turuncu zemin üzerine çekici ve parlak kırmızıdır. 
Meyve eti çok gösterişli, koyu turuncu ve sulu görünümlüdür. Çekirdek 
orta büyüklüktedir ve ete yapışık değildir. Zengin ve çok dengeli bir lezzete 
sahiptir. Precoce De Tryinthe'nin hemen sonrasında hasada gelmesi 
nedeniyle pazar değeri çok yüksek olmaktadır. Kendine verimlidir.



DÜNYADA TİCARİ ÖNEME 

SAHİP ASYA ARMUT (NASHİ) ÇEŞİTLERİ 
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Ağaçları orta kuvvette, yaygın gelişen ve ateş yanıklığına (Erwinia 

amylovora) hassastır. Soğuklanma ihtiyacı orta-azdır. Çiçeklerini orta-

erken dönemde açar. Kısmen kendine verimli olmakla beraber Shinsui, 

Kosui, Nijisseiki ve Hosui ile tozlanabilir. Meyve şekli orta boyutlarda olup, 

iri meyveler elde etmek çok kolaydır. Kabuk paslı ve lentiselli yapıdadır. 

Yeme kalitesi orta seviyede olup yüksek şekerli ve orta-az asitlidir. Depo 

ömrü oldukça iyi olup, 5 aya kadar depolanabilir.

Ağaçları orta güçte, yarı dik gelişir. Spur bir çeşit olduğundan sık dikime 

uygundur. Armut yetiştirilebilen tüm bölgelerimize tavsiye edilir. Erwinia 

(Ateş yanıklığı) hastalığına dayanıklıdır. Çok verimli bir yapısı olduğundan 

mutlaka meyve seyreltmesi yapılmalıdır. Meyveleri orta irilikte, kahve 

zemin üzerine sarı benekli ve çok paslıdır. Uzun saplı, basık ve şişkindir. 

Meyve eti beyaz, çok sulu, müthiş aromalı ve lezzetlidir. Soğuk hava 

tesislerinde uzun süre muhafaza edilebilir. Hasat tarihleri; yıllara göre 

değişmekle beraber, Bursa'da Ağustos ayının ilk haftasıdır. Kendine 

verimli bir çeşittir.

Ağaçları orta güçte, yarı dik gelişir. Spur bir çeşit olduğundan sık dikime 

uygundur. Armut yetiştirilebilen tüm bölgelerimize tavsiye edilir. Erwinia 

(Ateş yanıklığı) hastalığına dayanıklıdır. Çok verimli bir yapısı olduğundan 

mutlaka meyve seyreltmesi yapılmalıdır. Meyveleri orta irilikte, yeşil zemin 

üzerine sarı beneklidir. Uzun saplı, basık ve şişkindir. Meyve eti beyaz, 

çok sulu ve lezzetlidir. Soğuk hava tesislerinde uzun süre muhafaza 

edilebilir. Hasat tarihleri; yıllara göre değişmekle beraber, Bursa'da 

Ağustos ayının 2.haftasıdır. Kendine verimli bir çeşittir.

Ağaçları orta güçte, yarı dik gelişir. Spur bir çeşit olduğundan sık dikime 

uygundur. Armut yetiştirilebilen tüm bölgelerimize tavsiye edilir. Erwinia 

(Ateş yanıklığı) hastalığına dayanıklıdır. Çok verimli bir yapısı olduğundan 

mutlaka meyve seyreltmesi yapılmalıdır. Meyveleri orta irilikte, açık kahve 

zemin üzerine sarı benekli ve az paslıdır. Uzun saplı, basık ve şişkindir. 

Meyve eti beyaz, çok sulu, müthiş aromalı ve lezzetlidir. Soğuk hava 

tesislerinde uzun süre muhafaza edilebilir. Hasat tarihleri; yıllara göre 

değişmekle beraber, Bursa'da Ağustos ayının ilk haftasıdır. Kendine 

verimli bir çeşittir.



DÜNYADA TİCARİ 

ÖNEME SAHİP ARMUT ÇEŞİTLERİ
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Ağaçları orta kuvvette ve dik gelişen bir ağaç yapısına sahiptir.  Erken 
yaşlarda bol meyve verir. Meyveleri iri konik şekillidir. Meyve kabuğu 
olgunlaştığında açık sarı güneş gören kısımları ise pembe ve kırmızıdır. 
Meyve eti beyaz, lezzeti tatlı ve orta suludur ayrıca kalitelidir. Yazlık bir 
çeşittir, Temmuz ayının son haftası ile Ağustos ayının ilk haftaları hasat 
edilir. Abbe Fetel, Williams, Morettini tozlayıcı olarak kullanılır. Uzun süre 
depolanma özelliğinden dolayı ülkemizde en çok yetiştirilen armut 
çeşididir. Kasım, Aralık ayına kadar soğuk hava deposunda muhafaza 
edilmektedir.
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İtalya'da melezleme ile elde elden ağaç yarı dik gelişen ve geniş taç 
oluşturan erkenci çeşitlerdendir. Meyveleri oldukça iri ve meyve eti sert, 
açık krem, sulu ve tatlıdır, meyve kabuğu zemin rengi sarımtırak yeşil ve 
yanak yapar. Oldukça verimli bir çeşittir, tozlayıcıları Morettini ve Wiliams 
çeşitleridir. BA.29, Quince C ve OHF 333 anaçları üzerinde gelişimi ve 
uyuşması iyidir. Erkenci olması nedeniyle talep görmektedir. Santa Maria' 
dan 10 gün önce hasat edilir.
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Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişir. Meyvesi orta iri,yuvarlakça, boyunsuz, 
alt kısmı geniştir. Kabuk rengi açık yeşil, kalın, yeme olumunda sarımsı 
yeşil ve incedir. Meyve eti krem, çok sulu, tereyağı tipinde, tatlı, güzel 
aromalı, kalitesi çok iyidir. Hasat zamanı tam çiçeklenmeden itibaren 150-
160 gündür. Ekimin birinci ikinci haftasıdır. Tozlayıcıları Akça, Abbe Fetel, 
Coscia'dır. Kısmi periyodisite gösterir. Gübreleme, sulama, budama ve 
meyve seyreltmesiyle periyodisitenin önüne geçilebilmektedir. Yabani 
armut çöğüründe 5-7 yaşında meyve verimine geçerken, bodur anaçlar 
üzerinde 3-4 yaşında meyve verimine geçmektedir. 

Ağaçları, orta kuvvette, yarı yayvan bir ağaç yapısına sahiptir.  Meyveleri  
çok iri, boyunsuz ve çiçek çukuru derindir. Meyve kabuğu sarı zeminli 
güneş gören yerleri pembe- kırmızıdır. Meyve eti beyaz, sert, lezzeti sulu 
ve tatlıdır. Ekim ayının ilk haftasında hasat edilmektedir. Williams, Akça 
tozlayıcı olarak kullanılır. Zaman zaman meyve iriliği 750 gr. kadar 
olmaktadır. Soğuk hava tesislerinde Nisan, Mayıs ayına kadar muhafaza 
edilmesine rağmen dalından yeni kopmuş gibi taze kalır. Önümüzdeki 
yıllarda ihracatı artacak armut çeşidi olarak görülmelidir. Sıcak bölgelerde 
kalitede olumsuzluklar meydana geldiğinden nemli bölgelerde 
yetiştirilmesi meyve kalitesi açısından dikkate alınmalıdır.

Mustafa Bey, Akça,  William's, Dr. Jule Guyot, Carmen
Etrusca, Tosca, Abbe Fetel, Coscia, Conference, 
Comice, Margeret Marilla, June Beuty, Haziran Çanı

DİĞER ÖNEMLİ ARMUT ÇEŞİTLERİ



ANAÇLAR GELİŞME
KUVVETİ

TOPRAK TİPİNE
UYGUNLUĞU

HASTALIK VE
ZARARLILARA

DAYANIMI
DİKİM SIKLIĞI

AŞILANMASINI TAVSİYE
ETTİĞİMİZ ÇEŞİTLER

MEYVEYE
YATMA YILI

Quince A

Provence
Quince 
BA 29

OHF 333

Fox 9

ÇÖĞÜR
ANACI

Bodur Destek
İstemez, Sık
dikim yapılırsa
destek ister

Bodur Destek
İstemez, Sık
dikim yapılırsa
destek ister

Bodur Destek
İstemez, Sık
dikim yapılırsa
destek ister

Yarı kuvvetli
gelişir 
(yarı bodur)

Kuvvetli

Süzek, su tutma
kapasitesi iyi, verimli
topraklarda kireçli
topraklarda kloroz olur

Süzek, su tutma
kapasitesi iyi, verimli
topraklarda kireçli
topraklarda klorz olur

Değişik toprak
tiplerine dayanımı iyi,
kireçli topraklarda
çok iyi

Değişik toprak
tiplerine dayanımı iyi,
kireçli ve killi topraklara
dayanıklı

Süzek, su tutma
kapasitesi iyi, verimli
topraklarda iyi
yetişir

Ateş yanıklığına 
hassas

Ateş yanıklığına 
hassas

Ateş yanıklığına 
dayanıklı

Ateş yanıklığına 
hassas

Telli terbiye sisteminde
sıra üzeri 1-1,5 m., sıra arası 4 m.;
telsiz sistemde sıra üzeri 2 m.
sıra arası 4 - 4,5 m.

Telli terbiye sisteminde
sıra üzeri 1-1,5 m., sıra arası 4 m.;
telsiz sistemde sıra üzeri 2 m.
sıra arası 4 - 4,5 m.

Telli terbiye sisteminde
sıra üzeri 1-1,5 m., sıra arası 4 m.;
telsiz sistemde sıra üzeri 2 m.
sıra arası 4 - 4,5 m.

Telli terbiye sisteminde
sıra üzeri 1-1,5 m., sıra arası 4 m.;
telsiz sistemde sıra üzeri 2 m.
sıra arası 4 - 4,5 m.

Sıra üzeri 4 - 5 m,
sıra arası 5 m.

William's hariç

Aşı uyuşması iyidir

Tüm armut
çeşitleriyle
uyuşması iyidir

Tüm çeşitlerle aşı 
uyuşması iyidir

Aşı uyuşması iyidir

2. yaşında meyve
verimi başlar
ekonomik olarak
3-4. yaşta verim 
alınır.

2-3. yaşında meyve
verimi başlar
ekonomik olarak
4. yaşta verim 
alınır.

3-4. verim verir.
5. yaşta ekonomik
verim elde edilir.

2. yaşında meyve
verimi başlar
ekonomik olarak
4. yaşta verim 
alınır.

MODERN ARMUT YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EN ÇOK 

KULLANILAN KLONAL ANAÇLAR ve ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Çöğür Anacı OHXF 333 Provence
Quince BA 29

Fox 9

Quince A
Quince B
Quince C

ARMUT KLON ANAÇLARININ GELİŞME KUVVETİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

ATEŞ YANIKLIĞI
Ateş yanıklığı hastalığı kontrole tabi olup yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının 
en tahrip edici hastalığıdır.
Hastalığın en tipik belirti, bulaşık bitki aksamının ateşten yanmış bir görünüm 
almasıdır. Belirtileri  armut, elma ve ayvada görülür. Hastalığın en belirgin  
işareti nemli havalarda hastalıklı kısımlarda krem rengi sütümsü bir akıntı 
oluşturmasıdır. Bu akıntı görüldüğünde kahverengi bir renk alır. 
İlk belirtiler genellikle ağacın çiçek ve çiçek demetlerinde görülür. Hastalığın 
başında bulaşık kısımlar suda haşlanmış gibi bir görünüm alır, daha sonra tüm 
çiçek demeti kahverengileşir, zamanla siyahlaşarak ateşte yanmış bir görünüm 
alır. Hastalık ilerledikçe tüm sürgün, ana dallar ve gövdeye kadar yayılabilir. 
Taze sürgünler bulaşık olduğunda siyahlaşır ve uç kısımları geriye doğru 180 
derece kıvrılır. bulaşık kısımlardaki dokular içeriye doğru çöker, başlangıçta 
kırmızımsı-kahverengi bir hal alır. Hastalıklı kısımlarda kabuk bir bıçakla 
kaldırıldığında kabuk dokusunun kahverengileştiği ve sağlam doku içine 
uzadığı görülür 

Kültürel Önlemler: 
Hastalıklı bitkilerden üretim materyali (fidan, çelik, aşı gözü, aşı kalemi vb.) 
alınmamalıdır. Budama yerlerine çamaşır suyu sürülmeli, aşı macunu ile 
kapatılmalıdır. Bulaşık dallar 30-40 cm altından kesilip yakılmalıdır. Bahçelerde 
görülen zararlılarla mücadele edilmelidir.

İlaçlı Mücadele:
Ağaçların durgun olduğu dönemde budamadan sonra %2 lik bordo bulamacı 
çiçeklenme başlangıcından itibaren 7-8 gün aralıklarla 3 ilaçlama yapılmalıdır. 
Bazı ülkelerde stroptomisin gibi antibiyotiklerde kullanılmaktadır.
Bordo bulamacını hazırlamak için gerekli malzemeler:
% 1'lik Bordo Bulamacı hazırlamak için 1kg.  Göztaşı ve 1 Kg. Sönmüş veya 0,5 
Kg. Sönmemiş kireç, Kirece ve bunları eritmek ve karıştırmak için 1 adet 100 lt.' 
lik, 1 adet 50lt.' lik plastik veya ağaç fıçı, beton havuz, plastik kova, süzmek için 
tülbent, ağaçsopa (karıştırıcı) gibi malzemelere ihtiyaç vardır. (Demir, saç 
teneke gibi metal kaplar kullanılmaz).
Bordo Bulamacının Hazırlanması:
Önce 1 Kg. Göztaşı 50 litre su alan bir fıçıda ( Plastik Kova, Beton Havuz ) eritilir. 
Ayrıca bir teneke içinde taşsız 0,5 Kg. kireç az suda söndürülür. Söndürülen 
kireç 100 litrelik fıçıya süzülerek aktarılır ve üzerine su ilave edilerek 50 litreye 
tamamlanır. Daha önce hazırlanan 50 litrelik Göztaşı eriğini kireçli su üzerine 
yavaş yavaş dökerken bir yandan da devamlı karıştırılır. Böylece açık mavi bir 
bulamaç meydana gelir. Karışımın pH(nı ayarlamak için p) metre veya Turnosol 
kağıdı kullanılır. Ph metre veya Turnosol kağıdı yok ise pratik olarak paslı 
olmayan bir çivi karışıma daldırılır, çivi aynı şekilde çıkarsa karışım iyidir. 
Paslanırsa biraz daha kireç ilave edilir. Kullanılmayan bordo bulamacı 
bozulmaması için içine 150-200 gram toz şeker konur.

ARMUT'TA ATEŞ YANIKLIĞI

Ateş yanıklığına 
orta derecede dayanıklı

2-3. yaşında meyve
verimi başlar
ekonomik olarak
4. yaşta verim 
alınır.



DÜNYADA TİCARİ ÖNEME 

SAHİP ŞEFTALİ ÇEŞİTLERİ
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Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişen çok verimli bir çeşittir. Meyveleri orta 

büyüklükte, albenisi iyi olan, gösterişli bir çeşittir. Meyve; yuvarlak, canlı 

kırmızı renktedir. Meyve eti sarı renkte, sert, tatlı ve bazı ekolojilerde hafif 

ekşimsidir. Meyve çok gösterişli, az tüylü olup uzun süre dökülmeden 

dalda kalabilir. Çekirdek ete bağlıdır. Redhaven'den 5 gün önce olgunlaşır.
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Ağaçları orta kuvvette gelişir Standart meyve oluşturur. Meyveleri sarı 

zemin üzerine koyu kırmızı ve cezp edici renge sahip, meyveleri orta 

büyüklükte,çok dayanıklı, dalda uzun süre sert kalabilir. Çekirdek ete 

yapışık değil,orta sulu ve lezzetlidir. Ağustosun üçüncü haftasında hasat 

edilir, kendine verimlidir. Elegant Layd'nin olgunlaşma zamanında yetişen 

çeşitlerin en iyi ve kalitelisidir. 

Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişir ve oldukça verimli geççi bir çeşittir. 

Meyve  basık yuvarlak,oldukça iri,  kabuk rengi sarı zemin üzerine sıvama 

kırmızı,meyve eti,sarı,gevrek,sert ve çekirdek etten ayrıdır. Bursa ve 

Çanakkale yöresinde Eylül'ün başında hasat edilirken, Isparta yöresinde 

Eylül'ün ortasında hasat edilir. Geççi bölgelerde dikilmesi gereken en 

önemli çeşittir. 

Michigan Üniversitesi tarafından 1963 yılında çıkarılmış çok eski bir çeşit 

olmasına karşılık hala üretimi devam etmektedir.İri, albenili,açıklı koyulu 

sarı zemin üzerine kırmızı renklidir.Meyve eti cezp edici,sert koyu sarı 

renkli ve çekirdek meyve etinden ayrı,aroması iyidir. Meyve gözleri soğuğa 

dayanıklı olduğundan her yıl düzenli ürün verir.Az ürün verdiğinde bazen 

meyveler çatlar ve meyve eti yumuşak olur.Bakteriyal leke hastalığına orta 

derecede dayanıklıdır.Hasat zamanı ağustos'un üçüncü haftasıdır. 

Fransua, Rich May, Royal Gem, Redheaven,
Early Red, Washington, Cardinal, Spring Crest, 
Spring Lady, Glohaven, Dixired, Red Globe, Rich Lady

DİĞER ÖNEMLİ 

ŞEFTALİ ÇEŞİTLERİ



PROVEDO

ŞEFTALİ ÇEŞİTLERİ
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Şirketimiz, ıslahçı firma olan firmasının ıslah ettiği
şeftali, nektarin, yassı şeftali ile yassı nektarin türlerine ait çeşitlerin 
fidanlarını üretmeye ve satmaya yetkilidir.

Meyveleri sarı etli, yuvarlak, memesiz,  koyu kırmızı-bordo renkte, çok 
tatlı, gevrek ve suludur. Şeker oranı yüksek ve asit oranı düşüktür. 
Çiçeklenmesi orta dönemdedir. Her yıl düzenli ve yüksek miktarda ürün 
verir. Meyvenin dalda iyi tutunması ve dayanıklı olması nedeniyle uzun bir 
dönemde hasat edilir.  Hasat tarihleri; yıllara göre değişmekle beraber, 
Adana'da 20-25 Mayıs; İzmir' de 1-5 Haziran, Bursa'da 7-10 Haziran, 
Çanakkale'de ise 14-15 Hazirandır.

Meyveleri sarı etli , yuvarlak, iri, memesiz, parlak, çekici, koyu bordo 
renkte, çok tatlı, keskin aromalı, gevrek ve suludur. Her yıl düzenli ve 
yüksek miktarda ürün verir. Çiçeklenmesi orta dönemdedir. Meyveye 
erken yaşlarda yatar. Hasat tarihleri, tüm bölgelerde Extreme 314'den 1 
hafta sonradır.

Meyveleri sarı etli, yuvarlak, memesiz,  koyu kırmızı-bordo renkte, çok 
tatlı, gevrek ve suludur. Şeker oranı yüksek ve asit oranı düşüktür. 
Çiçeklenmesi geç dönemdedir. Bol çiçek verir ve meyve tutumu iyidir.  Her 
yıl düzenli ve yüksek miktarda ürün verir. Meyve seyreltme maliyeti 
düşüktür. Hasat tarihleri; yıllara göre değişmekle beraber, Adana'da 5-10 
Haziran, İzmir' de 15-20 Haziran, Bursa'da  20-25 Haziran, Çanakkale'de 
ise Haziranın son haftasındadır.

Meyveleri sarı etli, yuvarlak, iri, memesiz,  koyu kırmızı-bordo renkte, çok 
tatlı, gevrek ve suludur. Çekirdek meyve etine bağlı, meyve dalda uzun 
süre durabilir. Şeker oranı yüksek ve asit oranı düşüktür. Çiçeklenme orta 
ile geç dönemdedir. Her yıl düzenli ve yüksek miktarda ürün verir.  Hasat 
tarihleri tüm bölgelerde, Extreme Glow çeşidinden 3-4 gün sonradır.
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Meyveleri sarı etli, yuvarlak, iri, memesiz,  parlak kırmızı, aşırı tatlı, gevrek 
ve suludur. Şeker oranı yüksek ve asit oranı düşüktür. Ağaçları çok verimli, 
kuvvetli ve yarı açık gelişir. Düşük seyreltme maliyeti ile yüksek kalitede 
meyve elde edilebilir. Çiçeklenme geç dönemde olduğundan ilkbahar 
donlarına dayanımı iyidir. Çiçeklenmesi bol, meyve tutumu iyidir. Her yıl 
düzenli ve yüksek miktarda ürün verir.  Hasat tarihleri yıllara göre 
değişmekle beraber, Adana'da 20-25 Haziran, İzmir' de 2-5 Temmuz, 
Bursa'da  10-15 Temmuz, Çanakkale'de 15-20 Temmuz arasındadır.

Meyveleri sarı etli, yuvarlak, iri, memesiz,  çok koyu parlak kırmızı, aşırı 
tatlı, gevrek ve suludur. Şeker oranı yüksek ve asit oranı düşüktür. 
Ağaçları çok verimli, kuvvetli ve yarı açık gelişir. Meyve olgunlaşma süresi 
kısa olduğu için birkaç defada hasat edilmelidir. Meyve seyreltme işçiliği 
azdır. Çiçeklenme geç dönemde olduğundan ilkbahar donlarına dayanımı 
iyidir. Çiçeklenmesi bol, meyve tutumu iyidir. Her yıl düzenli ve yüksek 
miktarda ürün verir. Daha çok Bursa, Çanakkale, Isparta, Burdur gibi illere 
ve sahil bölgelerin yaylalarına önerilir.  Hasat tarihleri yıllara göre 
değişmekle beraber, İzmir' de 10-12 Temmuz, Bursa'da 20-23 Temmuz, 
Çanakkale'de ise 25-27 Temmuz arasındadır.

Meyveleri sarı etli, yuvarlak, iri, memesiz, koyu bordo renkli, aşırı tatlı, 
gevrek ve suludur. Şeker oranı yüksek ve asit oranı düşüktür. Ağaçları, 
meyveleri iri olduğundan çok verimli, kuvvetli gelişir. Meyve olgunlaşması 
yavaş olduğundan, hasat masrafları düşüktür. Çiçeklenme geç dönemde 
olduğundan ilkbahar donlarına dayanımı iyidir. Çiçeklenmesi bol, meyve 
tutumu iyidir. Her yıl düzenli ve yüksek miktarda ürün verir. Daha çok 
Bursa, Çanakkale, Isparta, Burdur gibi illere ve sahil bölgelerin yaylalarına 
önerilir.  Hasat tarihleri yıllara göre değişmekle beraber, İzmir' de 28-30 
Temmuz, Bursa'da  5-8 Ağustos, Çanakkale'de ise 10-15 Ağustos 
arasındadır.

Meyveleri sarı etli, yuvarlak, çok iri, memesiz, koyu bordo renkli, aşırı tatlı, 
gevrek ve suludur. Şeker oranı yüksek ve asit oranı düşüktür. Ağaçları, 
meyveleri iri olduğundan çok verimlidir. Meyve olgunlaşma süresi kısa, 
meyve toplaması çabuk yapıldığından hasat masrafları düşüktür. 
Çiçeklenme geç dönemde olduğundan ilkbahar donlarına dayanımı iyidir. 
Çiçeklenmesi bol, meyve tutumu iyidir. Her yıl düzenli ve yüksek miktarda 
ürün verir. Daha çok Bursa, Çanakkale, Isparta, Burdur gibi illere ve sahil 
bölgelerin yaylalarına önerilir.  Hasat tarihleri tüm bölgelerde, Extreme 
Great çeşidinden 3-4 gün sonradır.

Şirketimiz, ıslahçı firma olan firmasının ıslah ettiği
şeftali, nektarin, yassı şeftali ile yassı nektarin türlerine ait çeşitlerin 
fidanlarını üretmeye ve satmaya yetkilidir.

PROVEDO

ŞEFTALİ ÇEŞİTLERİ
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Meyveleri sarı etli, yuvarlak, çok iri, memesiz, koyu kırmızı renkli,  tatlı, 
gevrek ve suludur. Meyvelerin şeker oranı yüksek ve hafif asitlidir. 
Çiçeklenme orta ile geç dönemde,  ilkbahar donlarına dayanımı iyidir. 
Çiçeklenmesi bol, meyve tutumu iyidir. Her yıl düzenli ve yüksek miktarda 
ürün verir. Yetiştirme maliyetleri düşüktür. Daha çok Bursa, Çanakkale, 
Isparta, Burdur gibi illere ve sahil bölgelerin yaylalarına önerilir. Hasat 
tarihleri yıllara göre değişmekle beraber Bursa'da  15-20 Ağustos, 
Çanakkale'de ise 20-25 Ağustos arasındadır.

Meyveleri sarı etli, yuvarlak, çok iri, çok çekici parlak kırmızı renkli,  tatlı, 
gevrek ve suludur. Meyvelerin şeker oranı yüksek ve hafif asitlidir. 
Çiçeklenme orta ile geç dönemde,  ilkbahar donlarına dayanımı iyidir. 
Çiçeklenmesi bol, meyve tutumu iyidir. Her yıl düzenli ve yüksek miktarda 
ürün verir. Daha çok Bursa, Çanakkale, Isparta, Burdur gibi illere ve sahil 
bölgelerin yaylalarına önerilir. Hasat tarihleri yıllara göre değişmekle 
beraber Bursa'da  25-28 Ağustos, Çanakkale'de  28-31 Ağustos, Isparta 
ve Burdur'da ise 10-15 Eylüldür.

Meyveleri sarı etli, yuvarlak, çok iri, koyu kırmızı renkli,  tatlı, gevrek ve 
suludur. Çiçeklenme orta ile geç dönemde,  ilkbahar donlarına dayanımı 
iyidir. Çiçeklenmesi bol, meyve tutumu iyidir. Her yıl düzenli ve yüksek 
miktarda ürün verir. Daha çok Bursa, Çanakkale, Isparta, Burdur gibi illere 
ve sahil bölgelerin yaylalarına önerilir. Hasat tarihleri yıllara göre 
değişmekle beraber Bursa'da  27-30 Ağustos, Çanakkale'de 5-8 Eylül, 
Isparta ve Burdur'da ise 15-20 Eylüldür.

Meyveleri sert, sarı etli, yuvarlak, çok iri (yaklaşık 450g), tam kırmızı renkli,  
tatlı, gevrek ve suludur. Meyve kabuğu ince ve çok az tüylüdür. 
Çiçeklenme orta ile geç dönemde,  ilkbahar donlarına dayanımı iyidir. 
Çiçeklenmesi bol, meyve tutumu iyidir. Her yıl düzenli ve yüksek miktarda 
ürün verir. Daha çok Bursa, Çanakkale, Isparta, Burdur gibi illere ve sahil 
bölgelerin yaylalarına önerilir. Hasat tarihleri yıllara göre değişmekle 
beraber Bursa'da  13-16 Eylül, Çanakkale'de 18-21 Eylül, Isparta ve 
Burdur'da ise Ekim başıdır.

Şirketimiz, ıslahçı firma olan firmasının ıslah ettiği
şeftali, nektarin, yassı şeftali ile yassı nektarin türlerine ait çeşitlerin 
fidanlarını üretmeye ve satmaya yetkilidir.

PROVEDO

ŞEFTALİ ÇEŞİTLERİ
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Meyve eti beyaz, sert, yassı, iri, simetrik, oldukça renkli,  tatlı, gevrek ve 
sulu bir şeftalidir. Çiçeklenme orta dönemde, ilkbahar donlarına 
dayanıklıdır. Çiçeklenmesi bol, meyve tutumu iyidir. Her yıl düzenli ve 
yüksek miktarda ürün verir. Erkenci bir çeşit olmasına rağmen, meyveleri 
oldukça iridir. Daha çok Bursa, Çanakkale, Isparta, Burdur gibi illere ve 
sahil bölgelerin yaylalarına önerilir. Hasat tarihleri yıllara göre değişmekle 
beraber, Adana'da 10-13 Haziran; İzmir' de 21-24 Haziran, Bursa'da 28-
30 Haziran, Çanakkale'de ise 5-8 Temmuzdur.

Meyve eti sarı, sert, yassı, iri, koyu kırmızı alev renginde, tatlı, gevrek ve 
sulu bir şeftalidir. Çiçeklenme orta, ilkbahar donlarına dayanımı iyidir. 
Çiçeklenmesi bol, meyve tutumu iyidir. Her yıl düzenli ve yüksek miktarda 
ürün verir. Meyve et kalınlığı 4 cm dir. Depolama ömrü ve kalitesi iyidir. 
Tüm bölgelerde yetişebilir. Hasat tarihleri yıllara göre değişmekle beraber, 
Adana'da 12-15 Haziran; İzmir' de 22-25 Haziran, Bursa'da 1-5 Temmuz, 
Çanakkale'de ise 7-10 Temmuzdur.

Meyve eti beyaz, sert, yassı, iri, oldukça çekici, kırmızı gül renginde, tatlı, 
gevrek ve sulu bir şeftalidir. Çiçeklenme orta ile geç arasında,  ilkbahar 
donlarına dayanımı iyidir. Her yıl düzenli ve yüksek miktarda ürün verir. 
Meyve et kalınlığı 4 cm dir. Seyreltme işçiliği azdır. Hasat tarihleri yıllara 
göre değişmekle beraber, İzmir' de 8-10 Temmuz, Bursa'da 18-20 
Temmuz, Çanakkale'de ise 23-25 Temmuzdur.

Meyve eti sarı, yassı, iri, parlak kırmızı renkli, aromalı, tatlı, gevrek ve 
sulu bir nektarindir. Çiçeklenme geç dönemde, ilkbahar donlarına 
dayanımı iyidir. Her yıl düzenli ve yüksek miktarda ürün verir. Hasat 
tarihleri; yıllara göre değişmekle beraber, Adana’da 17-20 Haziran, 
İzmir’ de 27-30 Haziran, Bursa’da 7-10 Temmuz, Çanakkale’de ise 15-
20 Temmuzdur.

Şirketimiz, ıslahçı firma olan firmasının ıslah ettiği
şeftali, nektarin, yassı şeftali ile yassı nektarin türlerine ait çeşitlerin 
fidanlarını üretmeye ve satmaya yetkilidir.
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Ağaçları çok kuvvetli, geniş bir yapıya sahip ve çok verimli bir çeşittir. 
Meyveleri yuvarlak, Meyve kabuğu koyu kırmızı renktedir, meyve eti sarı 
renkli ve çekirdek etten ayrıdır lezzeti çok tatlıdır. Kendine verimli bir 
çeşittir.  Soğuk hava deposunda uzun süre depolanabilir. Ege Bölgesi, 
Marmara Bölgesi ve İç Bölgelerde yetiştirilmesi irilik, renk ve kalite 
açısından önemlidir. Akdeniz Bölgesinde diğer bölgelerden daha erken 
yetişir. Böylelikle  çok iri çeşidin erken piyasaya çıkması sağlanmış olur. 
Ancak Akdeniz meyve sineği zararı olacağı düşünülerek dikkatli 
davranılmalı ve ilaçlanmalıdır.

DÜNYADA TİCARİ ÖNEME 

SAHİP NEKTARİN ÇEŞİTLERİ

S
W

E
E
T

 L
A

D
Y

Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişir. Oldukça verimli ve geç dönemde hasat 
edilen bir çeşittir. Meyve kabuğu sarı zemin üzerine sıvama canlı kırmızı 
renktedir. Meyve eti sarı renkte, sert dokulu olup yaklaşık 1 ay kadar soğuk 
hava depolarında muhafaza edilebilir. Big Top çeşidinden 55 gün sonra 
olgunlaşır.

ANAÇLAR GELİŞME
KUVVETİ

TOPRAK TİPİNE
UYGUNLUĞU

HASTALIK VE
ZARARLILARA

DAYANIMI
DİKİM SIKLIĞI

AŞILANMASINI TAVSİYE
ETTİĞİMİZ ÇEŞİTLER

MEYVEYE
YATMA YILI

GF 677

Şeftali
Tohum
Anacı

CADAMAN

GN

Kuvvetli

Kuvvetli

Kuvvetli

GF ve GN’den 
daha zayıftır

Kurak ve kireçli ve
topraklara dayanıklı

Süzek, su tutma
kapasitesi iyi, verimli
topraklarda iyi
yetişir

Kurak ve kireçli ve
topraklara dayanıklı

Kök çürüklüğüne ve
kök uru nematoduna
hassas

Ağır topraklarda kök
çürüklüğüne hassas,
nematoda dayanıksız
kirece hassas

Ağır topraklarda kök
çürüklüğüne hassas,
nematotlara dayanıklı

Liderli sistemde sıra üzeri
1-2 m., sıra arası 4-5 m.;
Goble’de sıra üzeri 3 m.
sıra arası 4-5 m.;
V-Y şeklinde ise sıra üzeri
1,25 - 1,5 m., sıra arası 4-5m.

Liderli sistemde sıra üzeri
1-2 m., sıra arası 4-5 m.;
Goble’de sıra üzeri 3 m.
sıra arası 4-5 m.;
V-Y şeklinde ise sıra üzeri
1,25 - 1,5 m., sıra arası 4-5m.

Liderli sistemde sıra üzeri
1-2 m., sıra arası 4-5 m.;
Goble’de sıra üzeri 3 m.
sıra arası 4-5 m.;
V-Y şeklinde ise sıra üzeri
1,25 - 1,5 m., sıra arası 4-5m.

Liderli sistemde sıra üzeri
1-2 m., sıra arası 4-5 m.;
Goble’de sıra üzeri 3 m.
sıra arası 4-5 m.;
V-Y şeklinde ise sıra üzeri
1,25 - 1,5 m., sıra arası 4-5m.

Tüm şeftali ve nektarin
çeşitleri ile uyum gösterir

Tüm şeftali ve nektarin
çeşitleri ile uyum gösterir

Tüm şeftali ve nektarin
çeşitleri ile uyum gösterir

Tüm şeftali ve nektarin
çeşitleri ile uyum gösterir

2-3. yaşında 
meyve verimi
başlar ekonomik
olarak 4. yaşta 
verim alınır.

2-3. yaşında 
verim verir
4-5 yaşta
ekonomik verim
elde edilir

2-3. yaşında 
meyve verimi
başlar ekonomik
olarak 4. yaşta 
verim alınır.

2-3. yaşında 
meyve verimi
başlar ekonomik
olarak 4. yaşta 
verim alınır.

MODERN ŞEFTALİ - NEKTARİN 

YETİŞTİRİCİLİĞİNDE EN ÇOK KULLANILAN 

KLONAL ANAÇLAR ve ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

DİĞER ANAÇLAR Rootpac-20, Rootpac-40, Rootpac-70, Rootpac-90, Rootpac-R 

Ağır topraklarda 
önerilmez ancak
GF anacına göre daha
dayanıklıdır. Kök uru
nematoduna dayanıklı

Organik maddece fakir,
zayıf bünyeli, kireçli ve
PH’sı yüksek
topraklarda yetişir
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Meyveleri sarı etli, çekici, koyu bordo renkli, çok tatlı, gevrek ve suludur. 
Çiçeklenme orta ile geç dönemde,  ilkbahar donlarına dayanımı iyidir. 
Depolama kalitesi iyidir ve yüksek oksidasyona karşı dayanıklıdır. Her yıl 
düzenli meyve verir. Meyve olgunlaşma süresi kısa, meyve toplaması 
çabuk yapıldığından hasat masrafları düşüktür.  Daha çok, erkenci Adana 
ve İzmir bölgesi için uygundur. Hasat tarihleri yıllara göre değişmekle 
beraber Adana'da  17-20 Mayıs, İzmir'de 27-30 Mayıstır.

Meyveleri yuvarlak, sarı etli, çekici, koyu kırmızı-bordo renkli, çok tatlı, 
gevrek ve suludur. Çiçeklenme orta ile geç dönemde,  ilkbahar donlarına 
dayanımı iyidir. Depolama kalitesi iyidir ve yüksek oksidasyona karşı 
dayanıklıdır. Her yıl düzenli meyve verir. Meyve olgunlaşma süresi kısa, 
meyve toplaması çabuk yapıldığından hasat masrafları düşüktür.  Daha 
çok, erkenci Adana ve İzmir bölgesi için uygundur. Hasat tarihleri yıllara 
göre değişmekle beraber Adana'da  20-23 Mayıs, İzmir'de 1-3 Hazirandır.

Meyveleri yuvarlak, sarı etli, çekici, parlak kırmızı-bordo renkli, çok tatlı, 
gevrek ve suludur. Meyveleri düz yüzeyli ve ince kabukludur. Çiçeklenme 
orta ile geç dönemde,  ilkbahar donlarına dayanımı iyidir. Depolama 
kalitesi iyidir ve yüksek oksidasyona karşı dayanıklıdır. Her yıl düzenli 
meyve verir.Meyvenin dala tutunması iyidir. Hasat tarihleri yıllara göre 
değişmekle beraber, Adana'da  23-26 Mayıs, İzmir'de 3-6 Hazirandır.

Meyveleri yuvarlak, sarı etli, çekici, kırmızı-bordo renkli, çok tatlı, gevrek 
ve suludur. Çiçeklenme geç dönemde,  ilkbahar donlarına dayanımı iyidir. 
Depolama kalitesi iyidir ve yüksek oksidasyona karşı dayanıklıdır. Her yıl 
düzenli meyve verir. Erkenci bir çeşit olmasına rağmen, yüksek şeker 
içeriğine sahiptir, düşük asitlidir. Hasat tarihleri yıllara göre değişmekle 
beraber, Adana'da  1-3 Haziran, İzmir'de 9-12 Haziran, Bursa'da 18-20 
Haziran, Çanakkale'de ise 23-26 Hazirandır.

PROVEDO

NEKTARİN ÇEŞİTLERİ

Şirketimiz, ıslahçı firma olan firmasının ıslah ettiği
şeftali, nektarin, yassı şeftali ile yassı nektarin türlerine ait çeşitlerin 
fidanlarını üretmeye ve satmaya yetkilidir.
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Meyveleri yuvarlak, sarı etli, çok çekici,iri, çok güzel renkli, çok tatlı, 
gevrek ve suludur. Meyve çekirdeği küçük ve ete bağlıdır. Meyvenin 
güneş gören kısımları, muhteşem bir renge sahiptir.  Çiçeklenme geç 
dönemde,  ilkbahar donlarına dayanımı iyidir. Her yıl düzenli meyve verir. 
Hasat tarihleri yıllara göre değişmekle beraber, Adana'da  14-17 Haziran, 
İzmir'de 24-27 Haziran, Bursa'da 3-6 Temmuz, Çanakkale'de ise 8-10 
Temmuzdur.

Meyveleri yuvarlak, sarı etli, çekici, oldukça iri, tam kırmızı renkli, çok tatlı, 
gevrek ve suludur. Çiçeklenme orta dönemde,  ilkbahar donlarına 
dayanımı iyidir. Depolama kalitesi iyidir. Her yıl düzenli meyve verir. Birkaç 
defada hasat edilir. Yüksek şeker, düşük asit içeriğiyle beraber mükemmel 
bir tada sahiptir. Hasat tarihleri yıllara göre değişmekle beraber, Adana'da  
15-18 Haziran, İzmir'de 25-28 Haziran, Bursa'da 5-8 Temmuz, 
Çanakkale'de ise 10-13 Temmuzdur.

Meyveleri, sarı etli, oldukça çekici, parlak kırmızı renkli, çok tatlı, gevrek 
ve suludur. Çiçeklenme orta-geç dönemde,  ilkbahar donlarına 
dayanımı iyidir. Depolama kalitesi iyidir. Her yıl düzenli meyve verir. 
Yüksek şeker içeriğine sahiptir, düşük asitlidir. Meyveleri oldukça 
büyük ve özel bir ağırlığa sahiptir. En yüksek verime sahip nektarin 
çeşitlerinin başında gelir. Hasat tarihleri yıllara göre değişmekle 
beraber,  İzmir'de 28-31 Temmuz, Bursa'da 7-10 Ağustos, 
Çanakkale'de 12-15 Ağustos, Isparta ve Burdur'da ise 25-30 
Ağustostur.

Meyveleri, sarı etli, oldukça çekici, parlak koyu kırmızı renkli, aşırı tatlı, 
aromalı, gevrek ve suludur. Yıl içerisinde yetişen nektarin çeşitleri 
arasında en iyilerinden biridir. Çiçeklenme geç dönemde,  ilkbahar 
donlarına dayanımı iyidir. Her yıl düzenli meyve verir. Yüksek şeker 
içeriğine sahiptir (brix:15-20), düşük asitlidir. Meyveleri oldukça büyük 
ve özel bir ağırlığa sahiptir. En yüksek verime sahip nektarin çeşitlerinin 
başında gelir. Hasat tarihleri yıllara göre değişmekle beraber,  İzmir'de 
6-9 Ağustos, Bursa'da 15-18 Ağustos, Çanakkale'de 25-28 Ağustos, 
Isparta ve Burdur'da ise 10-15 Eylüldür.

Şirketimiz, ıslahçı firma olan firmasının ıslah ettiği
şeftali, nektarin, yassı şeftali ile yassı nektarin türlerine ait çeşitlerin 
fidanlarını üretmeye ve satmaya yetkilidir.

PROVEDO

NEKTARİN ÇEŞİTLERİ
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Pedro x 56-224 melezidir.700 saat kış soğuklaması ihtiyacı duyar. 
Payne'den 18 gün daha geç yapraklanan çeşitte yan dallarda meyve 
verme oranı % 80-90 dır. Hartley'den birkaç gün sonra hasat edilir. 
Scharsch-Franquette tozlayıcı olarak kullanılır. İç oranı %49 iç ceviz 
ağırlığı 6.5 g, açık renkli iç ceviz oranı ise %90-100'dür.

Conway Mayette x Payne melezidir. Erken çiçeklenen çeşitler için tozlayıcı 
çeşit olarak kullanılır. Kış aylarında 400 saat soğuklamaya  ihtiyacı vardır. 
Yan tomurcuklarda meyve verme oranı %65'dir. İç ceviz ağırlığı 5.6 gr, iç 
oranı %48, açık renkli iç ceviz oranı ise %85'dir.

Franquette x Lara ® melezidir. Fransa'da son yıllarda kurulan ceviz 
bahçelerinin önemli bir kısmı Fernor ceviz çeşidi ile kurulmaktadır. Lateral( 
yan ) dallarda meyve veren çeşit, geç yapraklanıp (Franquette çeşidinden 
2-3 gün önce) erken dönemde meyveye yatmaktadır. Kabuklu meyve 
ağırlığı, 10-12 g, iç ağırlığı 4.5-5.4 g, iç oranı % 42-47 arasında olup iç 
kalitesi çok iyidir. Tozlayıcıları Fernette ve Ronde de Montignac’dır.

Ortalama meyve ağırlığı 11 g, iç ağırlığı 5,3 g, iç oranı %48.1 iç yağ oranı 
%65 olup kuru tüketim için idealdir.Üzüm salkımı meyve sıklığı vardır.Eylül 
sonunda hasat edilir.Kırma makineleri için ideal şekildedir.Tozlayıcı türü 
KAMAN 5 tir.

DÜNYADA TİCARİ 

ÖNEME SAHİP CEVİZ ÇEŞİTLERİ

Yalova 1 - 2 - 3, Şebin, Bilecik, Sütyemez 1 - 2 - 3 - 4
Şen-1, Kaplan, Maraş, Serr, DİĞER ÖNEMLİ CEVİZ ÇEŞİTLERİ
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randıman %35-40 'dır. Çift badem oranı %2-3' tür. Tozlayıcısı 
Cristomorto'dur. Fransa orijinlidir. Seyrek dallıdır. Çabuk meyveye yatar. 
Geç çiçeklenir. Kabukları serttir. İç randımanı %43, ikiz badem oranı %2-3 
tür. Tozlayıcısı; Nonpareil, Tuono, Texas ve Ferraduel'dir. Hasat zamanı 
Eylül-Ekim' dir. 
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California'da yetişen badem çeşitlerinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 
Meyve orta irilikte, düz yassıdır. Mükemmel kalite ve lezzeti nedeniyle 
ticari değeri çok yüksektir. Kabuk kağıt kalınlığındadır. Ağaçlar kuvvetli, 
hasadı kolaydır. İç randımanı %60-70 dir. Verimli bir çeşittir. Tozlayıcıları, 
Ne Plus Ultra, Teksas ve Thompsan 'dır. Kabuklu meyve boyu 35mm olup, 
kabuklu ağırlığı 2,1gr, İç meyve ağırlığı 1,4gr'dır. İkiz meyve oranı % 5-10 
dur.
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İtalya orjinli bir çeşittir. Ağacın gelişme kuvveti iyidir.  Çiçek tomurcukları bir 
ve iki yaşlı dallarda oluşur. İç randıman  %20-25 civarındadır. İkiz badem 
oranı %10-30 arasındadır. Tozlayıcıları  Ferragnes, Ferraduel, 
Ferrastar'dır. 

Fransız orijinlidir. Bir “Cristomorto X Ai” melezlemesinden elde edilmiştir 
Ağacın gelişimi çok yayvan ve orta kuvvettedir. Çok geç çiçeklenen bir 
çeşittir. Ağaçlar çok erken meyveye yatar. Verim iyi ve süreklidir. Ferragnes 
ile aynı zamanda hasat edilir. Sert kabuklu olup iç randıman % 35 meyve, 
ağırlığı 1.3 gr.dır. İkiz meyve oranı % 1' dir. İç bademler çok iridir. 
Tozlayıcısı Ferragnes, Tuono ve Texas dır.

DÜNYADA TİCARİ 

ÖNEME SAHİP BADEM ÇEŞİTLERİ

Teksas, Drake, Seleksiyon 3-5-1, Seleksiyon 120-1
Seleksiyon 101-13, Seleksiyon 106-1, PeerlesDİĞER ÖNEMLİ BADEM ÇEŞİTLERİ
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ELMA TARIM ve TARIM ALETLERİ
Gıda, Nakliyat, Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Eski Sanayi Mahallesi Demir Sokak No: 4/1 
Telefax: 0.246. 223 61 48            ISPARTA

Şirket Gsm: 0.555. 732 18 40 -  41 - 42
www.elmatarim.com.tr
info@elmatarim.com.tr
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