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Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

8.2

Daha iyisi için.

Meyve A¤açlar›n›n Dikimi ve Budanmas›

Ne Zaman Dikmeli?
Ekim ay›ndan bafllayarak Nisan ortas›na
kadar; meyve a¤açlar› için ideal dikme
zaman›d›r. Sadece so¤u¤a dayan›ks›z
olan ve s›ca¤› seven fleftali ve kay›s›
a¤açlar›n› bu kategori d›fl›nda tutup,
ancak Mart ortas›ndan itibaren dikmek
gerekir.

Döllenme Nas›l Olacak?
Meyve cinslerinin aras›nda hem kendi
kendini dölleyebilenler, hem dölleyemeyenler vard›r. Kendini dölleyemeyen meyve
a¤açlar›n›n yak›n›nda bir polen vericisi
bulundurmak gerekir. Fakat her meyve
sadece belli bafll› çiçeklerden döllenir.
Dolay›s›yla, e¤er bahçenizde sadece bir
tane meyve a¤ac› bulunsun istiyorsan›z,
kendi kendini dölleyebilen cinsten
oldu¤una önceden emin olmal›s›n›z.

Hasat Zaman› ve Süresi
Hasat için vakit ay›rman›z gerekti¤ini hiç
düflündünüz mü? Pek çok meyve cinsinin
olgunlaflma ve toplanma zamanlar› tam
tatil sezonuna denk gelir. Hasat süresi de
önemlidir.

Çünkü baz› meyveler olgunlafl›nca 15 gün
içinde toplanmal›d›r. Aksi halde çürümeye
bafllar. Baz› cins meyveleri ise bütün bir
ay boyunca, aral›klarla toplamak gerekir.

Boy ve Yap›
Küçük ve orta büyüklükteki bahçelerde
büyük meyve a¤ac› fazla yer kaplar. Bu
nedenle küçük bahçeler için özel a¤aç
cinsleri yetifltirilmektedir. Afla¤›daki farkl›
boyda a¤açlar aras›ndan seçim yapabilirsiniz.
Yüksek a¤açlar›n gövde boylar› 1.60 ile
1.80 m aras›ndad›r. Çok yer kaplarlar,
genifl bir gölgelik sa¤larlar ve bol miktarda meyve verirler.
Yar› yüksek a¤açlar›n gövde boylar› 1 ile
1.20 m aras›ndad›r. Özellikle erik ve kiraz
a¤açlar›nda en çok tercih edilen boy
budur.
K›sa a¤açlar›n gövde boylar› 80 ile 100
cm yüksekli¤inde olmakla birlikte, tepedeki genifllikleri yar› yüksek a¤açlardaki
kadard›r.
Yüksek çal›lar asl›nda a¤açt›r. Fakat, 4060 cm yüksekli¤indeki gövdeleriyle çal›ya
benzerler. Özellikle fleftali ve viflne
a¤açlar›nda tercih edilirler.

Çünkü, hasad› ve her y›l yap›lmas›
gereken budama ifllemi daha kolay olur.
Sarmafl›k çal›lar küçük bahçeler ya da
apartman bahçeleri için ideal boya sahiptirler. Gövdeleri 40-60 cm’dir ve en fazla
2-3 m uzarlar. Hasad›, budamas› ve
ilaçlamas› çok kolayd›r. Bahçe köflelerinde güzel dururlar.
Sarmafl›k çal›lar, çardaklarda da ideal bir
örtücüdürler. Özellikle s›ca¤› seven meyve
türlerini ahflap bir iskeletle evinizin
duvar›na ba¤layabilir ve yerden tasarruf
edersiniz.

Meyve A¤açlar›n› En Do¤ru
Nas›l Dikmeli?
Sarmafl›k çal› a¤açlar hariç, dikece¤iniz
yeri mutlaka bahçe s›n›r›ndan en az 5 m
içeride tutun ki, ileride dökülen meyveler
ve yapraklar yüzünden komflunuzla
aran›zda tats›zl›k
ç›kmas›n.
Dikme ifllemine geçmeden önce; 2 m2’lik bir
alan› bir bel boyu,
toprak killiyse daha
da derin, belleyin.
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Açaca¤›n›z delik en az 50 cm derinlikte ve
köklerin rahat yay›labilece¤i kadar genifl
olmal›d›r. Fidan› ba¤lamak için bir kaz›k
çak›n. Ayr›ca fidan› dikmeden önce köklerini bir kaç saat suda bekletmekte fayda
vard›r.
Deli¤in en dibine humus at›n, üstüne de
fidan› koyun. Kök ile gövdenin birleflti¤i
yerin topra¤›n üstünde kalmas›na dikkat
ederek humuslu toprak ile deli¤i doldurup
üstüne hafifçe bas›n.

Budama
Dikimi takip eden ilkbaharda, meyve
fidan›n› budamak gerekir. Sonraki 3-5 y›l
içerisinde de fiubat sonu Mart bafl› ikinci
defa budanmal›d›r. ‹lk budamay› yapmadan önce a¤ac›n gövdesini oluflturacak
sürgünü ve tepesini oluflturacak 3-4 yan
dal› belirlemek önemlidir.
Dikim yerinin çevresine bir oluk aç›n ve
bolca su ak›tarak sulay›n. Fidan› 8 biçimindeki bir fiyonkla bir kaz›¤a ba¤lay›n.
Fidan›n etraf›ndaki topra¤› k›y›lm›fl a¤aç
kabuklar› gibi organik malzeme ile örtmeyi de unutmay›n. Fidanlar›n ilk y›l
meyve vermesi köklerin güçlenmesine
engel olur. Bu nedenle, her çiçek
açt›¤›nda çiçekleri kopart›n.

Budamaya Dair En Önemli Kurallar:
1. Gövde sürgününü k›salt›p, gövdeye
rakip di¤er sürgünleri kesmek gerekir.
2. Yan dallara rakip olacak di¤er sürgünler kesilmelidir.
3. Dikey olarak uzayan sürgünleri de kesmek gerekir.
4. ‹çe do¤ru uzayan sürgünleri ortadan
kald›rmak gerekir.

bir gün seçin. Seyreklefltirme esnas›nda
birbirine yak›n dallar, zay›f ve hatta kurumufl dallarla birlikte içeri do¤ru uzayan
sürgünler kesilir.
Art›k hemen hemen hiç yeni filiz vermeyen yafll› a¤açlar ise, tepelerinin üçte biri
kesilecek flekilde bir gençlefltirici budama
ifllemine tabi tutulurlar. Epey yafll› a¤açlar
bile bu yo¤un budamadan sonra flafl›rt›c›
derecede yeni filiz verirler. ‹fllemden
sonra kesikleri temizleyin ve üzerlerine
reçine sürün ki yaralara hastal›k
bulaflmas›n.

K›fl Budamas›
Budanmayan meyve a¤açlar› erken
yafllan›rlar ve çok az meyve vermeye
bafllarlar. Meyve a¤ac›n›z yapraklar›n›
dökdükten sonra, Ocak ay›na kadar dallar›
seyreklefltiren, a¤ac› gençlefltiren bir
budama ifllemi yapabilirsiniz. Bu ifllem
için güneflli ve mümkünse don olmayan

Neler gerekli?
o
o

Dikim için: Kürek, humus ya da dikim topra¤›, kaz›k, ba¤lamak için bant,
k›y›lm›fl organik malzeme
Budamak için: Bahçe makas›, daha büyük dallar için testere, a¤aç balsam›

