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Şek�l 3. D�lc�kl� İng�l�z Aşısının yapılışı

 Kakma Aşı: Sert çek�rdekl� meyve türler�nden 
k�raz aşılamasında (yer�nde aşı) yaygın olarak 
kullanılan kalem aşısıdır. Anaçta V şekl�nde b�r 
yer hazırlanır ve buraya uygun olacak şek�lde 
hazırlanan kalem yerleşt�r�lerek aşı bağlanır. Bu 
aşıda anacın fazla kalın olması �stenmez.
Yarma Aşı: Anacın kalın olduğu, yumuşak 
çek�rdekl� türlerde (elma,armut vb.) uygulaması 
tavs�ye ed�len ve çeş�t değ�şt�rme aşısı olarak 
b�l�nen b�r aşılama metodudur. Her anaca en 
fazla �k� kalem takılab�l�r. Kalem �le anaç kabuk 
yara yerler�n�n karşılıklı gelmes�ne özen 
göster�lmel�d�r.  

Şek�l 4. Yarma Aşısının yapılışı

MEYVE AĞAÇLARINDA 

AŞI NASIL YAPILIR?
Şek�l 5. Çoban Aşısının yapılışı

Çoban Aşı :  Anacın  aş ı r ı  ka l ın  o lduğu 
aşılamalarda kullanılan b�r metottur. Kalemler 
kabukla odun dokusu arasına yerleşt�r�l�r ve b�r 
anaca kalınlığına göre üçten fazla kalem 
takılab�l�r. Anacın kabuğu aşırı kalın �se şek�ldek� 
g�b� kes�l�r ve �nce b�r ç�v� �le çakılır. Daha sonra 
aşı macunu �le yara yerler� kapatılır.
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Üret�lmes� �stenen b�tk�den alınan vegatat�f b�r 

parçanın (kalem�n veya sadece gözün) d�ğer b�r 

b�tk� üzer�ne monte ed�lmes� olayına AŞI den�r. 
Yen� b�tk�n�n üst kısmını meydana get�recek olan 
bölüme kalem veya tek göz �ht�va ederse aşı 
gözü, alt kısmını ve kökünü veya gövdes�n� 
meydana get�ren bölüme de anaç adı ver�l�r.

 1. GÖZ AŞILARI 

Altında odun dokusu bulunan veya bulunmayan 
küçük b�r kabuk parçası �le bunun üzer�ndek� tek 
b�r göz �le yapılan aşılara den�r. Sadece yongalı 
göz aşısı metodunda,kabuk parçasının altında 
odun dokusu bulunur. 
-Meyve ağacının kabuk verme zamanı yapılacak 
olan göz aşısı metodunu bel�rler. 

Yapılış zamanlarına göre göz aşıları; 

a) Durgun göz aşısı (Ağustos - Eylül)
b) Sürgün göz aşısı (Mayıs - Haz�ran)

T Göz Aşısı: Genell�kle fidan üret�m�nde ve anaç 
kalınlığı fazla olmayan (�şaret parmağı 
kalınlığında) aşılamalarda terc�h ed�len b�r 
yöntemd�r. Topraktan 5-25 cm yüksekl�kte veya 
anacın �nce dallarına uygulanır. Anaç T şekl�nde 
kes�l�r, kalemden çıkartılan göz odunlu veya 
odunsuz olarak alınarak anaca yerleşt�r�l�r. 
Yağmurlu bölgelerde yağmur sularının açılan T 
�çer�s�ne g�rmemes� ve enfeks�yon meydana 
gelmemes� �ç�n ters T göz aşısı yapılır. Daha 
sonra hava almayacak şek�lde rafya veya d�ğer 
aşı bağları �le aşı bağlanır. Macunlanmaya gerek 
yoktur. Aşı bağı 15 gün sonra açılır veya kes�l�r.

Şek�l 1. T ve ters T göz aşısının yapılışı

Yama Göz Aşısı: D�kdörtgen şekl�nde b�r kabuk 

parçasının anaçtan kes�l�p çıkarılması ve bunun 

yer�ne üzer�nde b�r göz bulunan ve çoğaltılacak 

çeş�tten alınan aynı büyüklük ve şek�ldek� b�r 

kabuk parçasının anaç üzer�ne yerleşt�r�lmes�d�r. 

Genell�kle T göz aşısının başarısız olduğu (Cev�z 

vb.) tür ve çeş�tlerde uygulanır. Bu aşıda başarılı 

olmak �ç�n gece ve gündüz ısı farkının az olduğu 

dönemler seç�lmel�d�r. Aşı çabuk yapılıp, çabuk 

bağlanmalıdır.

Yongalı Göz Aşısı: Bu aşı metodu �lkbaharda 

büyüme başlamadan önce veya yaz aylarında su 

noksanlığı veya başka b�r sebeple büyümen�n 

durduğu hallerde kabuğun odundan kolayca 

ayrılamadığı zamanlarda yapılır. En öneml� nokta 

anaçta açılan bölüme yongalı gözün çok �y� 

yerleşt�r�lmes� ve çok �y� bağlanmasıdır.

Şek�l 2. Yongalı göz aşısının yapılışı

2. KALEM AŞILARI

Daha çok göz aşısı yapılamayacak kadar kalın 
olan anaçlara veya durgun T göz aşısı yapılmış 
fakat aşısı tutmamış olan kalın anaçlara yapılır. 
Yapılma zamanı �se anaca su yürümeden önce 
(Yarma aşı) veya su yürüdükten hemen sonra 
(Çoban aşısı) �lkbaharda yapılır. Düzgün 
kes�lm�ş anaçla aynı t�t�zl�kte hazırlanan 
kalemler�n komb�yum bölgeler�n�n üstüne 
gelecek şek�lde sıkıca temas ett�r�lmeler� 
sağlanır. Anaç �le kalem arasında b�r bağlantı 
kurulması �le yen� b�r b�tk� meydana gel�r. Bu tür 
aşılara KALEM AŞISI adı ver�l�r. 

D�lc�kl� ve D�lc�ks�z İng�l�z Aşı: Göz aşısı başarı 
oranını düşük olduğu (İr� gözlü; cev�z vb.) bazı 
türlerde uygulanan kalem aşısı yöntem�d�r. Bu 
yöntemde kalem ve anacın aynı kalınlıkta olması 
arzu ed�l�r. Bazen d�lc�k yapılmadan da aşılama 
yapılır ve aşı tutar. Öneml� olan anaç ve kalem�n 
kamb�yum (Yara yerler�n�n) dokularının tam 
karşılaşmasıdır. Aşı yer�n�n bağlanması, kalem�n 
uç kısmının �se �mkânlar ölçüsünde aşı macunu 
veya parafin �le kapatılması aşı başarısını arttırır. 
Bu aşılamada ustalık daha da önem kazanır.
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