
Budama

Armut yet�şt�r�c�l�ğ�nde budama olayına 

fidanın alınması �le başlanır. Bu nedenle 

ağaçlara ver�lmes� düşünülen terb�ye 

s�stemler�; anacın ve çeş�d�n büyüme gücüne, 

şekl�ne seç�len bahçe yer�n�n yöney ve toprak 

t�p�ne, çeş�d�n meyve �r�l�ğ�ne uygulanacak 

olan kültürel �şlemlere vb. kr�terler d�kkate 

alınarak �lk önce bel�rlenmel�d�r. Armut 

ağaçlarının genel�nde hak�m olan d�k�ne 

büyüme eğ�l�m� neden�yle d�ke yakın olan 

budama şek�ller�n�n ver�lmes� ve uygulaması 

daha kolaydır. Özell�kle son yıllarda artan sık 

d�k�m neden�yle bu t�p s�stemler daha da 

önem kazanmıştır. Bahçelerde en fazla 

uygulanan s�stemlerden bazıları; doruk dallı, 

değ�ş�k doruk dallı, palmet, kordon (duvar 

s�stem�) vb. olarak ver�leb�l�r.

 

HASAT VE VERİM

Armut meyveler� yeme ve hasat olumu olmak 

üzere �k� farklı dönemde hasat ed�l�rler. 

Erkenc� veya yazlık çeş�tler yeme olumunda 

hasat ed�l�p doğrudan pazara sunulurlar. 

Güzlük ve kışlık çeş�tler �se hasat olumunda 

ağaçtan toplanırlar ve bel�rl� sürelerle 

olgunlaşt ı rma odasında beklet � lerek        

yeme olumuna get�r�l�rler. Bu çeş�tler�n 

gönder�leceğ� pazarlar uzak �se bu süreler 

taşıma esnasında da geç�r�leb�l�r DENİZLİ
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EKOLOJİK İSTEKLER

İkl�m: Ağaçların d�nlenme dönem�nde –20, -25 
oC kış soğuklarına kısa sürel� olarak dayandıkları 
b�l�nmekted�r Armut çeş�tler�n b�r çoğu düzenl� 
ç�çek açab�lmek �ç�n mutlaka kış d�nlenme 

o
dönem�nde 7.2 C 'n�n altında toplam 1000 – 1500 
saatl�k b�r sıcaklık toplamına �ht�yaç duyarlar. 
Eğer bu �ht�yaçları karşılanamazsa Kal�tel� 
meyve elde etmek �ç�n yet�şt�r�c�l�ğ�n ılıman 
�kl�mlerde yapılması tavs�ye ed�l�r.

Toprak: Armut yet�şt�r�c�l�ğ�nde kullanılan 
anaca göre değ�şmekle b�rl�kte; kumlu topraktan 
k�ll� toprağa kadar b�r çok toprak t�p�nde bahçe 
kurulab�l�r. Aşırı kumlu ve kuru topraklarda 
meyve kal�tes� bozulur.

ÇEŞİTLER

 Avrupa grubu çeş�tler; June Beauty, Akça, 
June Gold, W�lder, Mustafabey, B.P. Morett�n�, 
Cosc�a,  Santa Mar�a,  Dr.  Jules Guyot, 
Starkr�mson, W�ll�ams, Tr�umph de V�enne, 
Grand Champ�on, Beurre Bosc, Beurre Hardy, 
Doyenne du Com�ce, Ankara, Passe Crassane ve 
Devec� olarak sayılab�l�r.
K�effer, Magness, Or�ent, Moonglow, Warren, 
Ayers, Potomac, Max�ne, Tyson, Honey Sweet, 
Hood, Fan St�l ve Monterry çeş�tler� �se armut 
ateş yanıklığı hastalığına kısmen veya dayanıklı 
olan çeş�tler olarak b�l�nmekted�rler.
 Asya grubu çeş�tler; Sh�nko, Sh�nse�k�, 20 th 
Century, Chojuro, Mag�etsu, Kasu�, Atago, 
Korean G�ant, Hosu�, N��taka, Olymp�c, Yo�nash� 
ve Ya L�� bu grubun çeş�tler�nden bazıları olarak 
ver�leb�l�r.

BAHÇE KURMA

Seç�lm�ş olan bahçe yer�n�n; armut ağacının 

tüm �stekler�n� karşılayacak n�tel�kte ve �y� b�r 

toprak hazırlığının da yapılmış olması şarttır. 

Kapama armut bahçes� kurulacağı zaman 

mutlaka sağlıklı, �sm�ne doğru, aşılı ve b�r yaşlı 

fidanların kullanılmasında fayda vardır. Anaç 

olarak Qu�nce-A kullanılmış �se, ağaçlara 

ver�lmes� gereken aralık ve mesafeler, çoğu 

çeş�tler �ç�n 3x5 m, armut çöğürü anaç olarak 

kullanılmış �se 5x7 m öner�lmekted�r. Bu aralık 

ve mesafeler çeş�de, toprak şartlarına ve 

uygulanacak olan kültürel �şlemlere göre 

değ�şeb�l�r D�k�m sırasında bahçede sağlıklı b�r 

tozlanma ve döllenme �ç�n mutlaka aynı 

dönemde ç�çek açan çeş�t karışımlarına yer 

ver�lerek bahçe kurulmalıdır.

KÜLTÜREL İŞLEMLER

Toprak İşleme

Armut bahçeler�ndek� toprak �şleme; açık, 

örtülü veya yarı örtülü olarak yapılab�l�r. Anaç 

olarak ayva veya bodur gel�şen d�ğer klonların 

kullanıldığı armut bahçeler�nde eğer toprak 

�şlemes� yapılıyor �se mutlaka yüzeysel (10 – 15 

cm) olmalıdır. Özell�kle genç bahçelerde 

yabancı ot �lacı kullanırken d�kkatl� olunmalı ve 

ağaç gövdeler� �lacın etk�s�nden korunmalıdır. 

Aks� takd�rde genç ağaçların gel�şmes�    

bundan olumsuz etk�len�r. Ağaç sürgün ve 

yapraklarında cüceleşme, alt bölümlerdek� 

meyvelerde aşırı pas, sonucunda da çürüme 

meydana gel�r.

Gübreleme

Tüm meyve bahçeler�nde olduğu g�b� armut 

bahçeler�nde de dengel� ve düzenl� b�r 

gübreleme yapmak �ç�n mutlaka her yıl toprak 

ve üç yılda b�r yaprak anal�zler� yapılmalıdır. 

Yapılan anal�zler�n sonucuna göre de bahçen�n 

gübre �ht�yacı bel�rlenmel�d�r. Ver�lecek olan 

k�myasal gübreler ağaçların taç �z düşümü 

�çers�ne ama asla gövdeye ve köklere temas 

etmeyecek şek�lde uygulanmalıdır. B�tk�n�n 

daha fazla �ht�yacı olan makro elementler 

hemen hemen her yıl m�kro elementler �se 

�ht�yaca göre ver�lmel�d�r. Armutlarda dem�r ve 

bor noksanlıklarına sık rastlanmaktadır.
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