


FİDAN ÜRETİM TEKNİKLERİ

Bitki üretimi, çeşitli kaynaklar (tohum, çelik, soğan vb.) kullanılarak yeni bitkilerin elde edil-
mesi işlemidir. Bitki üretimi, bitkilerin yapay yada doğal olarak yayılmasına katkı sağlar. Bitki 
üretimi, bitkilerin çoğaltılması olarak da ifade edilebilir.

Bitkilerin üretimi çok eski bir geçmişe dayanır. Bitki üretimi ilk olarak Çinliler tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Çinliler, bitkileri yatırarak üzerini toprakla kapamak suretiyle çoğaltmışlar-
dır. Bu tip üretim basit bir daldırmadır. 

Daha sonra tohumun üretim materyali olarak kullanılması, bitkilerin aşılanması, çeliklerin 
ve bitkinin vejetatif organlarının (soğan, yumru, rizom vb.) üretim materyali olarak kullanılması 
gibi çeşitli çoğaltma tipleri ortaya çıkmıştır.

Şekil 2: Üretim Şeması

Şekil 1: Viyollerde Üretim
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Elit; Orijinal tohumlukların başlangıcıdır.

Orijinal I-II; Çeşit safiyetini devam ettiren; araştırma, ıslah ve deneme müesseselerinde 
kontrol altında yetiştirilen ve Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Teşkilatı tarafından kontrol 
edilen tohumluktur. Sertifikasyon işlemlerine tabidir.

Sertifikalı I-II-III; Orijinal ve kendisinden elde edilen, çeşit safiyetini devam ettiren, Tohumluk 
Kontrol ve Sertifikasyon Teşkilatı tarafından kontrol edilen tohumluktur. Sertifikasyon 
işlemlerine tabidir.

1. GENERATİF ÜRETİM

1.1 Tohumla Üretim

Tohumla üretim amaçlandığı zaman tohumun çeşitli özelliklerini bilmek gerekir. Tohumun 
sağlıklı ve dayanıklı bireylerden toplanması veya kaliteli tohum üreten kuruluşlardan temin 
edilmesi gerekmektedir. Tohum üreten kuruluşlardan tohum alırken dikkat edilmesi gerekenler 
şunlardır:

1. Tohumun cinsi ve türü,

2. Tohumun orijinal yaşı,

3. Tohumun çimlenme yüzdesi,

4. Tohumların olgunluk derecesi ve büyüklüğü,

5. Tohumlar paketlenmiş olmalıdır,

6. Paket üzerindeki bilgiler kontrol edilmelidir,

7. Paketin ambalajı sağlam olmalıdır,

8. Tohumlar ilaçlanmış olmalıdır.

Şekil 3: Tohumun Etiket Sınıfları
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Tohumların çimlenme yüzdesindeki başarı, tohumun yaşama ve saklanma ortamında 
sağlanan şartlara bağlıdır. Tohumların iyi kurutulmuş olarak kapalı kutularda saklanması gerekir 
(1).

1.2. Tohumla Üretimin Kullanıldığı Durumlar

• Tohum ekiminden bitki gelişinceye kadar geçen kültür süresinin uzun zamana ihtiyaç 
duymadığı bitkilerde,

• Çimlenme yeteneğine sahip kaliteli tohum sağlamanın kolay olduğu bitkilerde,

• Vejetatif üretim (çelik, aşı vb.) için yeterince anaç bulunmayan bitkilerde,

• Fazla miktarda üretilmek istenen bitkilerde,

• Yeni çeşitler elde etmenin söz konusu olduğu bitkilerde,

      Tohumla üretim gerçekleştirilebilir.

1.3. Generatif (Tohumdan) Üretimin Avantaj ve Dezavantajları

• Generatif üretim, çok fazla sayıda bitki yetiştirmek için ucuz ve kolay bir yöntemdir.

• Bu yöntemde, ana bitkide bulunan herhangi bir hastalığın yeni elde edilen bitkiye taşınma 
olasılığı çok düşüktür. Bu nedenle yeni bitkiler sağlıklı olur.

• Ancak generatif üretimde tohumdan, tam gelişmiş bir bitki elde edinceye kadar geçen süre 
oldukça uzundur.

• Generatif üretimde tohumlar açılım gösterdiğinden, elde edilen yeni bitkiler anaç bitkinin 
özelliğini taşımayabilir.

• Generatif üretim özellikle ıslah çalışmalarında, yeni çeşitler elde etmek amacıyla 
kullanılmaktadır.

Şekil 4: Tohumun çimlenme aşaması
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Şekil 5-6: Tohum yastıklarının hazırlanması

Şekil 7: Fidan yastığın hazırlanması

1.4. Tohumla Üretimin Kullanım Alanları

• Mevsimlik (annual, biannual) süs bitkileri ve sebze yetiştiriciliğinde,

• Meyvecilikte, bağcılıkta ve odunlu süs bitkilerinde anaç elde etmek için,

• Melezleme yoluyla elde edilmiş ıslah materyalini üretmek amacıyla kullanılır.

1.5. Tohum Yastıklarının Hazırlanması ve Tohum Ekimi

1.5.1. Tohum Yastıklarının Hazırlanması

Tohum ekimi için seçilen parsellerin iyi hazırlanması, ekimin başarı oranında en önemli 
etkendir. Bunun için öncelikle toprağın iyi işlenmiş olması gerekir. Ekimin başarısı, geniş ölçüde 
toprak hazırlığının derecesine bağlıdır.

Mümkün olduğu kadar iyi tesviye edilmiş, çakıl, dal, çöp, kesek, vs. den temizlenmiş olmalıdır.

Yastıklar, elle veya makine ile hazırlanır. Yastıkların yüzeyleri, mümkün olduğu kadar düz ve 
doğrultuları düzgün olmalıdır. 

Ekim yastıklarının genişliği 120 cm, yastıklar arası genişlik (yastık yolu) 40 cm’dir. Yastık 
boyları, tarla veya parselin boyuna göre verilecek ara yollara bağlı olarak değişik olabilir.
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Genç bir bitki elde etmek için; saksı, kasa ve viyol gibi tohum ekim kaplarına ekim yapılabilir.
Bunun yanında serada veya açık alanda bitki yetiştirme tavalarına da tohum ekilebilir.

1.6. Tohum Ekim Zamanı

• Tohumlarını sonbaharda döken türler, mümkünse sonbaharda ekilmelidir.

• İlkbahara kadar saklanması zor olan türler de sonbaharda ekilir.

• Çimlenme engeli olan türlerin ekimi, gerekli ön işlemler yapılmışsa, ilkbahara bırakılabilir. 
Aksi takdirde, sonbaharda ekilirler.

• Ekim öncesi ağır bünyeli topraklar sürülmelidir.

• Kuş, fare vb. hayvan zararı olan yerlerde ilkbahar ekimi tercih edilmelidir.

Fidanlıkta tohum ekim zamanı, birçok faktöre bağlıdır. Ekilecek tohumların özelliklerine, 
katlamaya yahut diğer ön işlemlere ihtiyaç duyup duymamasına, mevsimin iklim şartlarına ve 
fidanlığın iş kapasitesine bağlı olarak değişebilir.

Şekil 8: Fidanlıklarda tohumun ekim yerleri
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Tohumların büyüklüğünün 2 veya 3 katına göre torflu toprak üzerine dökülür.

Şekil 9: Tohumların büyüklüğüne göre değerlendirilmesi

Şekil 10: Tohumların ekilmesi

Şekil 11:Tohumlar ekildikten sonra tohum yastıkların kapanması
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1.7. Tohum Ekim Yöntemleri

Fidanlıklarda iki ana ekim yöntemi söz konusudur. Bunlar “serpme ekimi” ve “çizgi ekimi” 
yöntemleridir. Çizgi ekiminde; çizgi aralıkları, ibrelilerde 15–17 cm. yapraklı türlerde 20-24 
cm’dir. Her bir yastıkta; ibreliler için 7 adet, yapraklı türler için 5 adet çizgi açılır. Serpme ekiminde 
tohum, yastığa veya ekim alanının tümüne serpilerek ekilmektedir.

Şekil 12: Ekim yöntemleri

Şekil 13: Çizgi ekim yöntemi

1.7.1. Çizgi Ekimi

Tohumlarla çizgi ekimi yöntemi: Örnek olarak Mavi Ladin çizgi ekimi yöntemiyle ekilir. Ekim 
yastıklarının yapılacağı düz ve su geçirgenliği iyi olan bir zemin seçilir. Ekim yastığının eni 120 
cm, yüksekliği 25 cm olmalıdır. Ekim yastığının tabanı su geçirgenliğini sağlamak amacıyla 
çakılla döşenir. Yastığın üzerine ilaç serpilir. Örnek Danaburnudur. İlaç serpildikten sonra yastık 
yüzeyi çapalanarak ilacın toprağa karışması sağlanır. Çapalama işleminden sonra yastık yüzeyi 
tırmıklanarak çizgi çekimine hazır hale getirilir.
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Şekil: 14: Çimlenme engeli giderme yöntemleri

1.8. Tohumların Katlanması

Bazı bitkilerin tohumları sert kabukludur ve bunlar belirli uygulamalardan sonra ekildiklerinde 
sağlıklı bir çimlenme gösterir. Yapılan en yaygın uygulama katlamadır.

Katlama, çimlenme engeli olan tohumların serin bir ortamda ve nemli kum (odun talaşı, perlit) 
içinde, tohumların tür ve çeşidine göre değişen sürelerde ve derecelerde bekletilmesidir.

1.9. Şaşırtma (Repikaj)

Ekim yastıklarında sık bir şekilde bir süre kalan fidanların, kılcal köklerce zengin kompact bir 
kök sistemi geliştirebilmeleri ve kök boğazı kalın, gelişmiş gövdelere sahip olabilmeleri için, daha 
geniş aralıklarla başka bir yere dikilmesine şaşırtma (repikaj) denir.

Fidanlar genellikle 1 yada 2 yaşında şaşırtılır.

Normal plantasyon çalışmalarında kullanılacak olan fidanlar, şaşırtma yastıklarında 1-2 
nadiren 3 ve 4 vejetasyon dönemi kalır.

Şaşırtma kesinlikle çok büyük kaplara yapılmamalıdır. Çünkü bu şekilde dikilen fidanlar önce 
kök geliştirmeye yönelir. Boyları kısa kalabilir.

Şaşırtmada kullanılan aralıklar bitki türü ve boyuna göre değişiklik gösterir.
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Şekil 15: Tüplü Şaşırtma Yöntemi

Şekil 16: Tüplü Şaşırtma Yöntemi

1.9.1. Şaşırtma (Repikaj) Zamanı

Şaşırtma genellikle ilkbaharda yapılır. Çıplak don zararı görülmeyen yerlerde sonbahar 
mevsimi de uygundur. Toprakta yeterince nemin bulunması şartıyla, yaz mevsiminde de şaşırtma 
yapılabilir. Önce erken süren geniş yapraklılar, sonra geç süren iğne yapraklılar şaşırtmaya alınır.

1.9.2. Şaşırtma (Repikaj) Yöntemi

Şaşırtılacak fidanlar sökülmeden 2-3 gün önce, yastıklar bol suyla sulanmalıdır. Sökümler 
günün erken ve geç saatlerinde yapılmalıdır. Gün ortasında kesinlikle şaşırtma yapılmamalıdır.
Fidanların kökleri söküm sonrasında ıslatılmamalıdır. Şaşırtma sonrasında mutlaka can suyu 
verilmelidir. Şaşırtma açık alanda ve parseller üzerinde; platuvar, hendek ve kaplarda olmak üzere 
3 şekilde yapılır. Kap olarak; tüpler, saksılar, pişmiş toprak kullanılabilir.
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2. VEJETATİF YOLLA FİDAN ÜRETİM

2.1. ÇELİK İLE ÜRETİM

Herhangi bir bitkinin; gövde, dal, kök veya yaprağının ana bitkiden ayrılarak uygun şartlar 
altında başka bir yerde köklendirilmesine “çelikleme” denir. Köklendirilmek üzere kesilen kısma 
da “Çelik” adı verilir. Bu yöntemde, ana bitkiden kesilen bir parça köklendirildiği için meydana 
gelen yeni bitki, mutasyonlar hariç, ana bitkinin özelliklerini aynen taşır.

Çeliklerin köklenebilmesi için nem veya suya ihtiyaçları vardır. Yapraklı olan bitkilerden çelik 
alındığında su kaybının önüne geçmek için fazla yaprakları kesmek gerekir. Ilık iklimlerde yetişen 
süs bitkilerini köklendirebilmek için 20ºC, sıcak iklimlerde ise 25-35ºC sıcaklığa ihtiyaç duyulur. 
Çelikler; saf kum, perlit, funda veya saksı toprağı ile kum karışımına dikilirler. Küflenmenin önüne 
geçmek için bir miktar odun kömürü tozu da kullanılabilir. Çeliklerin beslenebilmesi ve özümleme 
yapabilmesi için ışık ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak gerekir.

Tohumdan yetiştirilmesi güç olan ve özellik arz eden bitkilerin üretilmesi vejetatif yöntemle 
yapılmaktadır. Bu yöntemle, fidanların toprak altı ve toprak üstü organlarının köklendirilmesi 
suretiyle üretim gerçekleştirilmektedir.

2.1.1. Çelikle Üretimin Avantajları

Küçük parçalar ile dar bir alanda çok sayıda, bir örnek 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.

Şekil 17: Çelikle üretim

Pratik Bahçıvanlık Rehberi10



Çeliklerin hazırlandıktan sonra hemen dikilmesi gerekir. 

Dikim sırasında çeliklerin tahminen yarısı köklendirme ortamına sokulmalıdır. Ya da çeliklerin 
alt uçları ile kasa veya yastık tabanı arasında en az 2.5-5.0 cm mesafe kalması tavsiye edilmektedir.
Kullanılacak aralık mesafe ise, çelikler üzerinde bırakılan yapraklar hemen hemen birbirine 
değecek şekilde ayarlanır.

2.2.1 Gövde Çelikleri Üretim

Şekil 18: Çelikleri dikim şekli

Şekil 19:Çelikle üretim çeşitleri

a) Odun Çelik İle Üretim

Bir yaşında tamamen olgunlaşmış ve odunlaşmış sürgünlerden alınan çelikler sert veya 
odun çeliği olarak adlandırılır. Odun çelikleri, anaç bitkide büyüme durduğunda ve ligninleşme 
oluştuğunda alınır. Bu yöntem daha çok kışın yaprağını döken türlerle iğne yapraklılarda kullanılır. 
Söğüt, kavak, ardıç ve yalancı servi örnek olarak verilebilir.
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Şekil 20: Odun çeliği ile üretim örneği

Şekil 21: Yarı yumuşak çelikle üretim örneği

b) Yarı Yumuşak Çelikle Üretim

Yumuşak çeliklerden bir ölçü daha olgunlaşmış ve kısmen de sertleşerek odunlaşmış olmaları 
ile farklılık gösterirler. Dolayısıyla sert çeliklerden de tamamen odunlaşmamış olmaları ile 
ayrılırlar. Yarı odunlaşmış çeliklerle üretilen bitkilere; orman gülleri, pittosporumlar, kamelya, 
aküba, herdem yeşil açelyalar, çobanpüskülleri ve limon gibi büyük yapraklı daimi yeşil bitkiler 
örnek olarak verilir.

c) Yumuşak Odun Çelikleri

Süs bitkilerinin üretilmesinde kullanılan yumuşak çelikler, odunsu bitkilerin henüz 
odunlaşmamış taze sürgünlerinden ilkbaharda hazırlanır. Açelya, kadıntuzluğu, kelebek çalısı, 
kızılcık, dağ muşmulası, taflan, sarmaşık, hanımeli, kartopu vb. bitkiler yumuşak odun çelikleri ile 
üretilirler.
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Şekil 22: Yumuşak odun çeliği örneği

Şekil 23-24: Yaprak çelikleriyle üretim örnekleri

2.2.2. Yaprak Çelikleri ile Üretim

Anaç bitkinin bir yaprağından yeni bir bitki üretilmesi yaprak çelikleriyle gerçekleşir. Bu 
yöntemde ya sadece yaprak ayası kullanılır ya da yaprak ayası, yaprak sapı ile birlikte kullanılır. 
Her iki hâlde de yaprağın tabanından adventif kökler (çelikle üreme için kesilen dalın yeni bitki 
oluşum sürecinde oluşturduğu kök) ve üstten de bir adventif sürgün çıkarak yeni bitki meydana 
gelir. Yeni bitki meydana geldikten sonra bunu sağlayan yaprak ise hayatiyetini kaybederek yok 
olur. Bu tür üretme yönteminde; etli yapraklara sahip tropik kökenli süs bitkileri olan kalanchoe 
(kalanşo), peperomia (zümrüt dalgası), Afrika menekşesi, Peygamber kılıcı, begonya, zambak, vb. 
bitkiler üretilir.

Fidan Üretim Teknikleri 13



2.2.3. Yaprak Göz Çelikleri İle Üretim

Yaprak göz çelikleri; bir yaprak ayası, yaprak sapı, bir göz ile küçük bir gövde parçasından 
oluşur. Bu yöntem, yaprak çeliğinden kök oluştuğu hâlde sürgün oluşturamayan bitki türlerinde 
uygulanır. Köklenme gerçekleştiğinde koltuk altındaki gözden sürgün oluşur. Burada dikkat 
edilmesi gereken konu, çelik alındığında yaprak ve yaprak sapı kadar gözünde olgunlaşmış 
olmasıdır. Çelikler genellikle Temmuz-Eylül aylarında bu duruma ulaşır.

Genellikle gövde çelikleriyle çoğaltılan birçok tropik çalılar, sera bitkileri (Camelia japonica, 
Ficus elastica (kauçuk), rhododendron (orman gülü), schefflera vb.) yaprak göz çelikleri ile üretilir.

2.2.4. Göz Çelikleri İle Üretim

Bu tip çelikler olgunlaşmış yapraksız gövde parçaları olup anaç bitki gövdelerinin kesilen her 
parçada bir göz ihtiva edecek şekilde kesilmesi ile oluşturulur. Özellikle üretim materyalinin az 
olduğu durumlarda tercih edilir. Göz çelikleri, tepe çeliklerine göre daha uzun zamanda köklenirler 
ve yavaş gelişirler. İyi köklenmiş ve sürgün vermiş çelikler küçük saksılara dikilirler. Göz çelikleriyle 
üretilen bitkilere örnek olarak; aglaonema (çinherdemyeşili), dieffenbachia (difenbahya), dracaena 
(drasena), monstera (deve tabanı) ve philodendron verilebilir.

2.2.5. Kök Çelikleri

Köklerden alınan parçalarla yapılan kök çelikleriyle üretim, çok kullanılan bir yöntem değildir. 
Fakat bazı bitkilerde uygun üretim yöntemi olarak kullanılmaktadır. Eğer bitki doğal koşullar 
altında kolayca sürgün verebiliyorsa kök çelikleriyle rahatlıkla üretilebilir demektir. Kök çeliği 
ile üretilen bitkilere örnek olarak; robinia (yalancı akasya), albizzia (Gülibrişim), ailanthus (kokar 
ağaç), prunus (süs eriği), ilex (çoban püskülü), rhododendron (orman gülü), wisteria (visterya), 
hypericum (sarı kantaron) cinsleri, cydonia japonica (bahar dalı) ve yucca türleri verilebilir.

Şekil 25: Göz çeliklerinin görünümü
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2.3. Çelik Alınırken Dikkat Edilecek Hususlar

• Sağlıklı, orta derecede kuvvetli ve çeşidi iyi bilinen ana bitkiler kullanılmalıdır.

• Hastalıklı, yapraklarını erken dökmüş, zararlanmış bitkilerden çelik alınmamalıdır.

• Çelik hazırlanacak dalların boğum araları ne çok uzun ne çok kısa olmalıdır, aşırı odunlaşmış 
dip kısımları ve yeterince odunlaşmamış uç kısımlarından çelik hazırlanmamalıdır.

Şekil 27: Aşı tipleri

Şekil 26: Kök çelikleri üretim tekniklerinden görünüm

2.2. AŞI İLE ÜRETİM

Aşı: Bir göz ya da gözü taşıyan bir dalın başka bir dal veya akraba olan başka bir çeşit 
üzerine yerleştirilerek kaynaştırılması olayıdır. Aşıda esas olan aşılanacak anaç (altlık) ile kalemin 
kambiyumlarının çakıştırılmasıdır.
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Aşılamanın amaçları nelerdir?

• Diğer yollarla çoğaltılamayan çeşitlerin ortadan kalkmasına engel olmak

• Erken meyveye yatmayı sağlamak

• Bazı anaçların özelliklerinden yararlanmak (Örneğin bodur anaçlar, farklı toprak tiplerine 
uygun anaçlar)

• Çeşit değiştirmek

• Ağacın zarar gören kısımlarının tamiri

• Virüs testi

Şekil 28: Aşı aşamaları

Şekil 29: Aşı aşamalarının görünümü
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Göz aşılarının çoğu, anacın aktif büyüme halinde bulunduğu, kabuğun odundan kolayca 
ayrıldığı mevsimde yapılır.

Şekil 30: Göz aşısının yapılış aşamaları

Şekil 31: Göz aşısı yapılış tekniğine aşamaları

2.2.1. Göz Aşısı

Göz Aşısının Yapılışı: Küçük bir kabuk parçası ile bunun üzerinde tek bir göz ile yapılan aşılara 
göz aşısı denir. 

Toprak seviyesinden 15 cm yükseklikten itibaren, aşı çakısının ucu ile anacın kabuğu (T) 
şeklinde kesilir. Kesik kısmın iki kenarındaki kabuk, aşı çakısının tırnağı ile yerinden kaldırılır. 
Bundan sonra üzerinde aşı gözlerinin bulunduğu kalem ele alınır. Bir gözün üst ve altında bir 
parmak kadar bir kısım bırakıldıktan sonra, gözün altı hafif odunlu olarak kesilir. Anacın tepesinin 
daha yüksek tarafında iki anacın kesilen kısmına yukarıdan aşağıya doğru sürülerek yerleştirilip, 
rafya ile sarılır. Göz aşılarının tutup tutmadıkları, aşıdan 15-20 gün sonra belli olmaktadır.
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Göz Aşısı Zamanları

• Sonbahar göz aşısı (Durgun göz aşısı – Temmuz sonu Eylül Başı)

• İlkbahar göz aşısı  (Erken sürgün aşısı – Mart/Nisan aylarında)

• Haziran göz aşısı(Geç sürgün aşısı- Haziran ayı)

a) T Göz Aşısı

6 mm ile 2.5 cm arasındaki çapa sahip anaçlara büyüme devresinde uygulanır. Aşı topraktan 
5-25 cm yükseklikte yapılır. Anaç T şeklinde kesilir. Göz ise kalkan şeklinde odunlu ve odunsuz 
olarak kesilir ve anaçta açılan T içerisine yerleştirilir. Aşı yeri rafya ile hava almayacak şekilde 
bağlanır. Aşı bağı 15-20 gün sonra kesilir.

b) Ters T Göz Aşısı

Yağmurlu bölgelerde yağmur sularının açılan T içerisine girmemesi ve enfeksiyon oluşmaması 
için ters T aşı metodu uygulanabilir.

c) Yama Göz Aşısı

Dikdörtgen biçimindeki bir kabuk parçasının anaçtan kesilip çıkarılması (üzerinde bir göz 
bulunan) ve kalem üzerinde aynı büyüklükte bir kabuk parçasının çıkartılıp yerine anaçtan kesilen 
ve bir göz ihtiva eden parçanın anaç üzerine yerleştirilmesi şeklinde olur. Genellikle T göz aşısının 
başarısız olduğu tür ve çeşitlerde uygulanır. Bu aşıda başarılı olmak için, gece ve gündüz ısı farkının 
az olduğu dönemler seçilmelidir. Aşı çabuk yapılıp, çabuk bağlanmalıdır.

Göz Aşısı Metotları (Yapılış Tekniğine Göre)

Şekil 32: T göz aşının yapılışı
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d) Flüt Göz Aşısı

Yama göz aşısına benzer. Farkı, çıkartılan kabuk parçasının gövdeyi hemen tamamen saracak 
şekilde büyük olmasıdır.

e) Yongalı Göz Aşısı

Bu aşı metodu ilkbaharda büyüme başlamadan önce, yaz aylarında ise su noksanlığı veya başka 
bir sebeple büyümenin durduğu hallerde kabuğun odundan kolayca ayrılmadığı zamanlarda yapılır. 
En önemli nokta, anaçta açılan T’ye yongalı gözün çok iyi yerleştirilmesi ve çok iyi bağlanmasıdır.

Şekil 33: Yama göz aşısının aşamaları

1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama

Şekil 34: Yongalı göz aşısının aşamaları
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Şekil 35: Yongalı göz aşısının detaylı aşamaları

Şekil 36: Kalem aşısının görünümü

2.2.2. Kalem Aşıları

Taze kesilmiş anaçla taze kesilmiş kalemin kambiyum bölgelerinin üst üste gelecek şekilde 
sıkıca temas ettirilerek anaçla kalem arasında bir bağlantı kurularak yeni bir bitki meydana 
getirilmesidir. Bu tür aşılara kalem aşıları denir. Kalem aşıları ilkbaharda yapılır.
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Şekil 37: Kalem aşının metotları

Şekil 38: Dilcikli kalem aşısının aşamaları

a) Dilcikli Aşı

Bu aşının yapılabilmesi için anaç ve kalem aynı kalınlıkta olmalıdır. 0.6-1.2 cm çapında küçük 
anaçların aşılanmasında kullanılır. Gereken şekilde yapıldığı takdirde, başarı oranı çok yüksektir. 
Çabuk kaynar ve kuvvetli bir birleşme meydana getirir.

Kalem Aşısı Metotları
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b) Ekleme (Dilciksiz) Aşı

Ekleme aşı; 1-2 yaşlı çöğürlere uygulanır. Dilcikli aşıda olduğu gibi anaç ve kalemde, meyilli 
bir kesim yapılır. Kesim yüzeyi anaç ve kalemde eşit uzunlukta olmalıdır. Kesimden sonra, anaç ve 
kalemin kambiyum dokuları çakıştırılır.

c) Kenar (Yan) Aşı

Kenar aşı, Kalemden daha kalın anaçlara uygulanır. Kalem, anacın yan kısmına yerleştirilir.

Şekil 39: Ekleme kalem aşısının aşamaları

Şekil 40: Yan kalem aşısının aşamaları
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d) Yarma Aşı

Küçük ağaçların gövdelerinde veya büyük ağaçların ana dallarında çeşit değiştirmeye uygun 
olan bir aşı tekniğidir.

Gövdesi bilek kalınlığında olan ve bu şekilde diğer aşı çeşitleri uyulanamayan çekirdekli 
meyve türlerinde yapılmaktadır. Anacın tepesi kesilir ve üzeri perdahlanır. Anacın tepesine yarma 
aşı usturası dikey bir şekilde konarak üzerine tahta tokmakla yavaş yavaş vurularak, düzgün bir 
şekilde yontulur. Kalem takılırken, anacın ve kalemin kabuklarının birbirine denk gelmesine dikkat 
edilir. Aşı yeri bağlanır ve yaralı kısımlar aşı macun ile sıvanır.

Şekil 41: Yarma kalem aşısının aşamaları

Şekil 42: Yarma kalem aşılama aşaması
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e) Kakma Aşı

Fidanlarda; gözden yapılmış, göz aşılarının tutmayanlarına ilkbaharda kakma aşı yapılır. 
Kakma aşı en çok baş parmak kalınlığındaki anaçlara uygulanmaktadır. Aşılanacak anacın tepesi, 
toprak seviyesinden itibaren bir karış yükseklikten hafif meyilli olarak kesilir. Anacın tepesinin 
daha yüksek tarafından iki bıçak kesimi ile (V) şeklinde bir oluk açılır. Aşı kaleminin ucu anacın 
oluğuna uyacak şekilde yonulur, hazırlanan kalem, anacın oluğu içerisine, anaçla kalem kabukları 
birbirine denk gelecek şekilde yerleştirilir; rafya ile iyice bağlanır ve yara yerleri aşı macunu ile 
hava almayacak şekilde sıvanır.

Şekil 43: Yarma kalem aşısının uygulama aşamaları

Şekil 44: Kakma kalem aşısının uygulama aşamaları
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f) Kabuk (Çoban) Aşı

Kabuk aşısı, kalınlaşmış anaçlara (çapları 25-30 cm olan dallara) su yürüdükten ve kabuk 
odundan kolayca ayrıldıktan sonra uygulanır. Anaç düzgün olarak kesilir ve üzeri perdahlanır. 
Kalemler 10-15 cm boyunda 2-3 gözlü olurlar. Kalemin en altındaki gözün karşı tarafından, bir 
taraflı olarak yontulur ve üzerinde oturmayı kolaylaştırmak için, kertik yapılır. Hazırlanmış kalem, 
evvelce kuru kalemle anacın kabuğu içerisinde açılmış olan yuvasına yerleştirilir. 

g) Yanaştırma Aşı

Yanaştırma aşı, anaç ile damızlık bireylerin birbirleri ile yapışacak yüzeyleri kambiyum 
tabakalarına kadar açılıp her ikisinin açılan yüzeyleri üst üste getirilip sıkıca bağlanmasıdır.

Bu aşının yapılmasında üç yöntem bulunmaktadır.

• Kertikli Yanaştırma Aşı

• Dilcikli Yanaştırma Aşı

• Kakmalı Yanaştırma Aşı

Kabuk aşısının kolay uygulanabilmesi, kabuğun odundan ayrılmasına bağlı olduğundan bu aşı 
ilkbaharda ağaçta aktif büyüme başladıktan sonra yapılmalıdır.

Şekil 45: Kabuk kalem aşısının aşaması

Şekil 46: Yanaştırma kalem aşısının aşamaları
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h) İngiliz Kalem Aşı

Kışın, sera veya camekanda yapılan bir aşıdır. Anaç ile aşı kaleminin aynı kalınlıkta olmasına 
dikkat edilir. Anacın tepesi vurulur ve aşı bıçağı ile anacın tepesinden itibaren 3-4 cm’lik kısmı, bir 
taraflı olmak üzere dikine kesilir. Üzerinde 4-5 göz bulunan ve anaçla aynı kalınlıktaki kalemin alt 
ucu, anaçtaki gibi kesilir, kalemin kesik kısmı anacın kesik kısmı üzerine oturtulur.

a) Sıcak Macunlar

Kullanılan Materyaller

Zift 500 gr

Balmumu 500 gr

İçyağı (eritilip süzülmüş) 300 gr

Elenmiş ince odun külü 125 gr

Balık tutkalı 42 gr

Kalem aşılarının yapılmasından sonra aşı bölgesi aşı bağı ile bağlandıktan sonra aşı macunu ile 
kapatılmalıdır. En fazla kullanımı olan aşı macunları iki çeşittir. Bunun yanında ticari olarak üretilip 
satılan kaliteli macunlar bulunmaktadır.

Aşı macunları;

Aşı bölgesini kapatarak su kaybını önler,

Aşı bölgesinin dış etkenlerden zarar görmesini engeller.

Şekil 47: İngiliz kalem aşısının aşamaları

Aşı macunları
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b) Soğuk Macunlar

Soğuk macunlar, hazırlandıktan sonra ısıtılmaya gerek kalmadan yumuşaklığını koruyan 
macun çeşididir.

Kullanılan Materyaller

Ham reçine (çam sakızı) 2 kg

Bezir yağı 20 gr

Balmumu 100 gr

Mavi ispirto 300 gr

Hazırlanışı: Çam sakızı ateşte eritilir, buna bezir yağı ve balmumu katılır. İyice karıştırılıp 
eritildikten sonra ateşten indirilerek soğuması beklenir. Sonra yavaş yavaş karıştırılarak ispirto 
ilave edilir.

Hazırlanışı: Zift ile balmumu ufak parçalara ayrılıp bir kap içerisinde ve alevsiz ateş üzerinde 
ısıtılarak eritilir. Diğer bir kapta iç yağı yine ateş üzerinde eritilir ve sonra zift ile balmumu eriğine 
katılır. Bunların üzerine ince elenmiş odun külü dökülüp iyice karıştırılarak ısıtılmaya devam 
edilir. Kaplara dökülür. Macun soğuyunca katılaşır. Kullanılacağı zaman yumuşaması için ısıtılması 
gerekir. Ancak, macunu çok sıcak olarak kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

Göz ve kalem aşılarından sonra fidan üretiminde kullanılan diğer bir metot da daldırma yoluyla 
üretimdir.

Daldırma: Ana bitki ile bağlantısı kesilmemiş bir gövde parçası üzerinde köklerin oluşmasıdır. 
Köklenen gövde sonradan ana bitkiden, kendi kökleri üzerinde büyüyen yeni bir bitki elde 
etmek için ayrılır. Çelikle kolayca çoğalmayan birçok klonlar, bitkilerin kendi kökleri üzerinde 
büyümesine imkan veren daldırma metodu sayesinde köklendirilebilmektedir. Örnek olarak; 
siyah ahududularında, fındık, asma (filokserası alanlarda), incir ve ayva ile çelikle çoğaltılması zor 
olan vejetatif elma anaçlarının çoğaltılmasında kullanılır.

Şekil 48-49: Aşı macun malzemeleri

2.3. DALDIRMA İLE ÜRETİM
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Şekil 50: Daldırma ile üretim yöntemleri

Şekil 51: Uç daldırma yöntemi

a) Uç Daldırması

Uç daldırmasında köklenme, bükülerek toprağa sokulan sürgün uçlarında meydana gelir. Bu 
metot siyah ve mor ahududuların karakteristik üretim metodudur.
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b) Adi Daldırma

Bir dalın toprağa doğru bükülmesi, toprağa gelen yerinin toprakla veya torf ile örtülmesi 
ve ucunun topraktan çıkarılmasıyla yapılır. Genel bir kural olarak, bir yaşından daha yaşlı olan 
sürgünler daldırma için uygun değillerdir.

c) Yılankavi Daldırma

Adi daldırmaya benzer. Farkı dalın bir kısmının gömülmesi, ondan sonraki kısmının toprak 
yüzeyine çıkarılması, sonraki kısmının tekrar gömülmesidir. Genellikle dalın alt kısmı bıçakla 
çizilir veya bilezik alınır. Adi daldırmada olduğu gibi toprakla örtülür. Her gömülen kısımda kökler 
oluşur. Bu metot Muscat üzüm çeşidi gibi uzun kolay eğilip bükülebilir sürgünleri olan bitkilerin 
çoğaltılmasında kullanılır.

Şekil 52: Adi daldırma yöntemi

Şekil 53: Yılankavi daldırma yöntemi
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d) Hava Daldırması

Bitkilerin kabuğundan bilezik alınmış veya kabuğu bıçakla yarılmış ve bu yaralanan kısımları 
nemli bir köklendirme materyali ile havai kısımlarda kökler oluşur. Örnek olarak kauçuk bitkisi 
verilebilir.

e) Tepe Daldırması

Tepe daldırması; bir bitkinin dinlenme mevsiminde tepesinin toprak seviyesinde kesilmesinden 
sonra yeni gelişen sürgünlerin dip tarafının bu kısımlarında köklenmenin hızlanmasını sağlamak 
amacıyla, toprakla örtülmesi işlemlerini içerir.

Şekil 54: Hava daldırma yöntemi

Şekil 55: Tepe daldırma yöntemi
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f) Hendek Daldırması

Bütün bir bitki veya dalın 5 cm derinlikte açılan bir hendeğe yatay olarak yerleştirilerek, 
üzerinin toprak ile örtülmesi esasına dayanır. Kökler hem yaralanan gövde kısımlarından hem 
de yeni sürgünün alt kısmından meydana gelir. Bu daldırma şekli; asma, böğürtlen ve kızılcık 
bitkilerinde uygulanmaktadır.

Şekil 56: Hendek daldırma yöntemi

Şekil 57: Daldırma ile üretimin bitkileri
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