
Toprak İşleme 

Kapama ayva bahçelerinde toprak 

işlemesi yapılırken dikkat edilecek en önemli 

nokta toprağı derin sürmekten kaçınmaktır. Ayva 

kökleri yüzlek ve toprak yüzüne yakındır. Sürme 

derin yapılırsa kökler çok fazla kesilerek ağaçlar 

bundan zarar görür. 

Bahçelerin biri baharda biri de yaz 

başlarında sürülmesi yeterlidir. Bu sürmeden 

sonra bir örtü bitkisinin ekilmesi çok faydalı 

olur. Karışık bahçelerde toprak işlemesi, hiç 

şüphesiz esas meyveye göre düzenlenir. Ancak 

elma veya armutlarla birlikte dikimde bu 

düzenlemede, büyük bir güçlükle karşılaşılmaz. 

 

Gübreleme 

Ayvanın fidanının kökleri derine 

gitmediğinden besin maddelerini belli 

kalınlıktaki topraktan almak zorunluluğundadır. 

Bu nedenle toprağın bu kısmının besin 

maddelerince zengin tutulmasına çaba 

gösterilmelidir. Her üç dört yılda bir dönüme üç 

dört ton çiftlik gübresi verilmesi çok faydalıdır. 

Ayrıca azotlu gübrelerle iyi bir destek ister. 

 

Sulama 

Kapama ayva bahçelerinde yazı kurak 

geçen yerlerde, mesela Orta Anadolu’da olduğu 

gibi, yazın sulanır. Sulama şartlara göre 15- 20 

günde bir tekrarlanır. Su bulunmayan yerlerde 

ayva bahçeleri ancak yeterli yağış alan ve 

yağışların iyi dağılmış olduğu yerlerde 

kurulabilir. 

 

Budama 

Ayva düzgün bir taç teşkil eder. Onun için 

başlangıçta taçlandırma iyi yapılırsa sonraki 

yıllarda fazla budamaya ihtiyaç kalmaz. Fidana 

veya ağaca verilecek en iyi taç şekli gobledir. 

Gövde alçaktan taçlandırılır ve ileriki yıllarda da 

uç almalarla tacın daha fazla yükselmesine 

meydan verilmez. Ancak uç almalarda 

gereğinden çok kesme yapılmamalıdır. Çünkü 

meyveler sürgün uçlarında oluşur ve çok uç 

alınırsa ağaç tamamen meyvesiz kalabilir. 
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İklim İsteği 

Ayvalar için en iyi iklim mutedil deniz 

iklimidir. Bununla birlikte ayvaya 

memleketimizin deniz ikliminden çok uzak olan 

yerlerinde, mesela İç Anadolu illerimizde de 

çoklukla rastlamaktayız. Ancak bu gibi yerlerde 

ayvanın yetişmesi uygun yöneylere ve vadi 

içlerine bağlı kalmaktadır. 

Ayva ağacı Türkiye şartlarında armut 

kadar kış soğuklarına dayanıklıdır. Bu meyve 

türünün kış soğuklanma isteği elma ve armutlara 

göre daha azdır. Çiçeklerin o yılda büyüyen 

sürgünlerin ucunda meydana gelmesi nedeniyle 

özellikle soğuk yerlerde geç çiçek açar. Sıcak 

iklimlerde eriklerle birlikte çiçeklenir. Çok 

rüzgârlı yerlerde iyi yetişmez. Dallar kırılır. 

Fazla meyve dökümü olur. Yaprak ve meyveleri 

sclerotiniaya (mumya) karşı hassastır. Fazla 

yağışlı yerlerde ürün tehlikeye girer. 

 

Toprak İstekleri 

Ayvalar en iyi kumlu tınlı, geçirgen sıcak 

topraklarda yetişir. Kökleri yüzlek olup çok 

derine gitmediğinden toprağın fazla derin olması 

şart değildir. Ancak bu hiçbir zaman boğucu nem 

şartları ile bir araya gelmemelidir. Soğuk ve 

nemli topraklarda meyveler odunumsu bir hal 

alarak kaliteleri düşer. Ayvaya anaç olarak alıç 

kullanıldığı takdirde o zaman bunu kuru kumlu 

topraklarda da yetiştirmek mümkün olursa da 

genellikle bu gibi durumlarda ağaçların 

büyümesi zayıf ve verimi düşüktür. 

 

Bahçelerin Kurulması 

Ayva bahçesi kurulmasına karar verilen 

alan içerisine, sağlıklı ve bir yaşlı fidanlar düzen 

olarak 3 x 5, 4 x 5 veya 5 x 5 metre aralıklarla 

dikilirler. Toprak tipi ve yetiştirme sistemi bu 

noktada ağaçlar arasında bırakılacak 

mesafenin belirlenmesinde etkili rol 

oynamaktadır. Dikim budaması yapılan 

fidanların dikiminde aşı yerinin toprak 

üzerinde kalmasına dikkat edilmelidir ve 

bu fidanların ılıman iklimin hakim olduğu 

bölgelerde Kasım – Ocak ayları arasında 

dikilmesi önerilmektedir. Şayet hava 

durumunun daha soğuk olduğu yerlerde 

dikim yapılacak ise, dikimin Şubat ve Mart 

aylarında yapılması gerekmektedir. 

Yetiştirilecek olan ayva çeşitlerinin 

birçoğu kendine verimli olduğu için tek bir 

çeşitten ayva bahçesi kurulabilir ancak 

meyvelerin düzgün şekilde olması isteniyorsa 

mutlaka tozlanma ve döllenmeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu nedenle meyve kalitesi 

açısından farklı çeşitlerin bir arada kullanılması 

fayda sağlamaktadır. Ancak burada dikkat 

edilmesi gereken husus dikim esnasında bahçede 

sağlıklı bir tozlanma ve döllenme meydana 

gelmesi için mutlaka aynı dönemde çiçek açan 

çeşitlerin seçilerek bahçenin bu şekilde 

kurulmasıdır. Şayet olumsuz seyreden iklimsel 

olaylar bazı yıllarda meyve tutumunu ciddi 

oranda düşürmektedir 


