
Elma kış dinlenmesine ihtiyaç duyan 

meyve türü olup, soğuklama gereksinimi diğer 

meyvelere göre uzundur. Yeterli soğuklama 

olmadığında ise meyve tutumu yetersiz olur.  
 

Sulama İsteği 

Bahçelere verilecek su miktarı, yıllık yağış 

miktarı toplamına, bu yağışın dağılımına, 

bitkiden gelen su kaybı şiddetine, ağacın 

büyüklüğüne ve toprağın tipine göre değişir.  

Elma ağaçları saçak kök sistemine sahip 

oldukları için, diğer meyvelere oranla fazla su 

isterler ve yüksek nemden hoşlanırlar. 

Elma ağaçları için en önemli sulama 

zamanı, yazın yapılan sulamadır. Çünkü kurak 

geçen zamanlarda yaz sulamasına ne kadar erken 

başlanırsa o kadar da meyve tutumu artar, ayrıca 

verim ve kalitenin de artmasına yardımcı olur.  

Yaz sulamasına yağış durumuna göre 

mayısta başlanır, bütün yaz boyunca devam 

edilir. Sulamada en önemli konu sulama 

zamanının iyi tespit edilmesidir. Bunun için en 

pratik yöntem toprağın elle kontrol edilmesidir.  

En uygun sulama şekli damlama sulama 

sistemidir. Damlama sulamada köklerin 

bulunduğu alanın bir kısmı sürekli nemli 

kalmaktadır. 

Budama  

Elma ağaçlarında budama dört grupta 

toplanır. 

1- Dikim budaması: fidanın kök 

bölgesindeki yaralı ve uzun kısımlar 

çıkartılır. Aşı noktasından 80 cm den 

dışa bakan göz üzerinden kesim yapılır. 

2- Şekil budaması: genç fidanın taç 

kısmına şekil vermek için yapılır.  

3- Verim budaması: sağlıklı ve kaliteli 

meyve gözlerini korumak için yapılır. 

4- Gençleştirme budaması: meyve verimi 

ekonomik anlamda azalmış 30-35 

yaşından sonraki ağaçlarda uygulanan 

budamadır. 

 

Elmalarda Meyve Seyreltmesi 

Ağacın aşırı meyve oluşmasından dolayı 

meyve dallarının zarar görmemesi için meyve 

gözlerinin çiçek dökümünden 10-15 gün sonra 

koparılmasıdır. 

 

Hasat  

Elma meyve olarak ince kabuklu olduğu 

için hasat edilirken çok dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Hasat dönemi doğru tespit 

edilmelidir. Elma meyveleri ağaç olumunda 

hasat edilir. Meyveler yeme olumuna hasattan 

sonra muhafaza depolarında tutulunca ulaşır. 
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Elma Yetiştiriciliği 

 
Elma yetiştiriciliği yaklaşık 4.000 yıl önce 

başlamıştır. Anavatanı Anadolu’yu da içine 

alacak şekilde güney Kafkasya olduğu 

bilinmektedir. Elma yetiştiriciliği ülkemiz 

genelinde yapılmaktadır. Fakat en uygun kültür 

merkezleri yabanisin de yayılma alanlarına 

paralel olarak Kuzey Anadolu da bulunmaktadır. 

Anadolu ve doğu Anadolu yaylaları arasındaki 

geçit bölgeleri elmanın yetiştiricilik alanlarını 

oluşturmaktadır. 

Bugüne kadar Türkiye’de yapılan elma 

yetiştiriciliği yabani elma tohumlarından elde 

edilen anaçlara standart kuvvetli gelişen 

çeşitlerin aşılanması ile yapılmaktaydı.  

Ancak günümüzde klonal olarak 

üretilebilen bodur anaç en fazla elmadadır. 

Meyve yetiştiriciliğini daha modern hale 

getirmek için bodur yetiştiriciliğine 

geçilmektedir. 

 

Önemli Elma Çeşitleri 

1- Starking Delicious 

2- Golden delicious 

3- Granny Smith 

4- Amasya elmaları 

5- Gala grubu elmaları 

 

Önemli Elma Anaçları 

1- Bodur Anaçlar M27, M8, M9, M26, BUD 

9, P 22, EMLA 9,GENEVA 65, EMLA 26, 

GENEVA 11 Yarı  
2- Bodur Anaçlar M7, MM106, GENEVA 

30, EMLA 7, EMLA 106 

3-  Kuvvetli Anaçlar M2, MM 111, MM 104 
4-  Çok Kuvvetli Anaçlar M16, MM109, M 
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Elma Bahçesi Tesisi Kurulması 

Elma fidanları sonbahardan (yaprak 

dökümünü müteakip) itibaren ağaçlarda 

fizyolojik faaliyet başlayana (ilkbahar) kadar 

dikilebilir. Kışı soğuk veya yağışlı bölgelerde ise 

ilkbahar dikimi tercih edilmelidir. 

Bahçe kurulacak yer dikimden önce bir 

defa derin sürüm daha sonra yüzlek sürüm 

yapılması gerekmektedir. Taban suyunun yüksek 

olduğu yerlerde dikimden önce drenaj 

problemleri giderilmelidir. Meyilli alanlarda 

teraslama yapmak gerekir. Sökülen bir elmalığın 

yerine yeniden elma dikimi için aradan birkaç yıl 

geçmesi gerekmektedir. Çünkü toprak 

yorgunluğu denen olayı dikkate almak gerekir. 

 

Elma Bahçelerinde Dikim Sıklığı 

Elma bahçelerinde ağaçlara verilecek 

mesafeler çeşide, kullanılan anaca, toprak 

durumuna ve iklime göre değişir. Nemli 

bölgelerde iyi gelişme gösterdikleri için taçlar 

arasında bol hava girişi ve mantarı hastalıklardan 

daha az zarar yapsın diye sık dikilmemesi 

gerekir. Kuvvetli topraklarda dikim mesafeleri 

daha fazla, zayıf topraklarda ise daha az olması 

gerekmektedir. 

 

 

Döllenme Biyolojisi 

Elma çeşitleri genel olarak kendine 

kısırdır. Birçok çeşit kendi çiçek tozu ile 

tozlandığında çok az meyveye bağlanmaktadır. 

Çiçek tozları normal yapıda ve çimlenme 

yeteneğinde olmasına rağmen kendiyle 

uyuşmazlık göstermelerinden dolayı meyve 

tutumu az olmaktadır.  

Bahçe tesis edilirken dölleyici çeşidin esas 

çeşide oranı % 10/15 olmalıdır. Dikim de her yüz 

fidandan 10-15 adedi dölleyici çeşitten 85-90 

adedi ise esas çeşitten oluşmalıdır. 

Elmada döllenmeyi %90 arılar yapar. 

Genç elma bahçeleri için gerekli arı miktarı her 

dört dekar için bir kovan veya her 30- 40 dekar 

için 15000-20000 arıdır. Tam verime geçmiş 

ağaçlar için bu miktar 3-4 katına çıkarılmalıdır. 

Çiçek zamanı arı çalışması ve tozlanmanın 

sağlanabilmesi için bahçeler ilaçlanmamalıdır. 

 

Toprak İsteği 

Elma yetiştiriciliği için uygun topraklar; 

yeterli kireç ve humus bulunduran tınlı, tınlı 

kumlu ve kumlu tınlı geçirgen, nemli 

topraklardır. Elma için toprak derinliği 2 m veya 

daha fazla olan, hafif asit karakterli (pH=6.0-6.5) 

topraklar tercih edilir. Bahçe kurulacak alanın alt 

toprak yapısı, kök gelişimine izin vermeli ve 

köklerin gelişim göstereceği katmanın suyunun 

da uzaklaştırılmış olması gerekmektedir. 

 

İklim İsteği 

Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim 

bitkisidir. Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi 

renk oluşumunu sağlar. Elma ağacı düşük 

sıcaklıkların olduğu sert kışlara dayanıklı 

olmasına rağmen, yüksek yaz sıcağından da 

hoşlanmaz. Çünkü yüksek sıcaklıkta da bitki 

gelişimi yavaşlar veya durur.  


