
Budama elmalarda olduğu gibi çok hafif 

olmalıdır. Mahsule yatan ağaçlara hafif bir 

budama tatbik edilmesi ve yaygın bir gelişmenin 

temini için dal ve dalcık çıkarması yapılmalıdır. 

Sık dikim de İnce İğ, V sistem Y sistem 

kullanılabilmektedir. V ve Y sistemde tel ve 

direk sistemi yardımıyla yapılır. İnce iğ 

sisteminde de tel kullanılması uygun olacaktır.  

 

Seyreltme 

Verimin çok olduğu yıllar da yapılır. 

Meyve seyreltmesi, meyve iriliğini ve meyve 

rengini artırır, dal kırılmasını azaltır, sonraki 

yılda meyvelenmeye katkı sağlar. Özellikle o yıl 

kaliteli meyve oranını artırır. Küçük meyveli 

çeşitlerde 3–5 meyve bırakılır iken iri çeşitlerde 

1–2 meyve bırakılır. Meyveli huzmeler arsında 

10–12 cm mesafeler uygundur. Seyreltme elle ve 

kimyasal metotlarla yapılabilmektedir. Ancak 

kimyasal metotlarla tam zamanlama ve doz 

ayarlamasında sıkıntı oluşacağından elle 

yapılması önerilmektedir. Seyreltilmesi gereken 

meyvelere genellikle çiçek tablaları oluşumuyla 

belirlenmesine rağmen, Haziran dökümü ile 

birlikte yapılaması uygundur. Temmuz ayı ilk 

haftasında da bitirilir ise gelecek yıla da fayda 

sağlar. Yazın ileriki dönemlerinde devam eden 

seyreltme işlemi yalnızca dönemin meyveleri 

için faydalıdır. 

 

Hasat 

Armutlarda hasat zamanını belirlemede 

kullanılan kıstaslar vardır. Bunlardan ilki ren: 

armut çeşit özelliğinin gerektirdiği rengi alması 

gerekmektedir. Tam çiçeklenme ile hasat 

arasındaki süre: önceden yapılmış çalışmalar la 

belirlenmiş süreler çeşitlere göre takip edilir o 

süre hasat için bir kıstas olarak değerlendirilir. 

Meyve et rengi sertliği: çeşitlere göre değişmekle 

beraber kışlık çeşitlerde ortalama 5–7 kg/cm2-

dir. Meyvenin daldan kopma mukavemeti, genel 

görünüm beraber değerlendirilerek hasat zamanı 

belirlenir. Armutlarda kademeli hasat tavsiye 

edilen bir sistemdir. Erkenciler hariç armutlarda, 

Ekstra sınıf:55–60 mm, 1 sınıf: 50-55mm ve II 

sınıf: 45-50mm boylama yapılır. Ceviz bahçesi 

tesisinde dikim sırasında (ilk yıl) fidanın tepesi 

aşı yerinden itibaren 4-6 göz üstünden kesilir. 

Daha sonraki yıl dan başlanarak 3 yıl şekil 

budaması yapılır. 

Daha sonraki yıllarda ise kuruyan, üst üste 

binen dallar ve aşırı büyüyen dallarda uç alma 

kesimleri yapılır. Değişik doruk dallı (modifiye 

lider) terbiye sistemi tercih edilir. Cevizlerde 

budama diğer türlere oranla daha az sıklıkla 

yapılmalıdır. 

 

 
 

www.samsun.bel.tr 

 

 

ARMUT YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi 

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Çiftçi Eğitimi ve Yayım Serisi 

Meyve Yetiştiriciliği / 10 



ARMUT YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Türkiye’deki toplam meyve üretiminin 

yaklaşık olarak beşte birini yumuşak çekirdekli 

meyveler yani elma, armut ve ayva teşkil 

etmektedir. Bunun da % 18i armuttur. Dünya 

armut üretiminde ülkemiz, ABD, Japonya, 

İspanya, Fransa ve Almanya’dan sonra 6. sırayı 

almaktadır. 

Ülkemizde armut yetiştiriciliği hemen 

bütün bölgelerimize yayılmıştır. Ancak kapama 

bahçeleşme Samsun, Ankara, Bursa ve Antalya 

illerinde yaygınlaşmıştır. Isparta genelinde yerli 

armut çeşitleri ile dağınık üretim vardır. Kapama 

armut bahçeleri yeni oluşmaktadır. Armut ağacı 

daha çok dikine büyür. Tohumdan yetişen armut 

bitkileri kazık köklüdür. İyi topraklarda ve 

sulanan yerlerde yan ve saçak kök oluşumu 

iyidir. 

 

İklim İstekleri 
Armut bir ılıman iklim bitkisidir. 

Armutlar genel olarak 7,2°C nin altında 1000 – 

1500 saat soğuklamaya ihtiyaç gösterirler. Armut 

ağaçları dinlenme döneminde kısa süreli olarak -

30 0C ye kadar dayanırken, uzun süren 

soğuklarda, özelliklede taban suyu ve nem oranı 

yüksek topraklarda bir yıllık sürgün uçları 

donmaktadır. Armut çiçekleri -2,2 0C’ye, çağla 

dönemi ise -1,10C’de zarar görürler. Armut 

yetiştiriciliğinde ilkbahar geç donları çok 

önemlidir. Özellikle geçit bölgelerinde 

uyanmadan sonra oluşan şiddetli donlar dallara 

kadar zarar vermektedir. Kaliteli armut 

meyveleri genellikle yazları sıcak ve kurak geçen 

yerlerde oluşur. 

 

Toprak İstekleri 

Armut toprak bakımından fazla seçici 

değildir. Bununla beraber toprak ne kadar derin 

geçirgen sıcak ve besin maddelerince zengin 

olursa ağaçların gelişmeleri de o kadar iyi ve 

verimleri o nispette yüksek olur. Buna göre bol 

verimli ağaçlar ve yüksek kaliteli meyveler elde 

edebilmek için en iyi topraklar derin, sıcak, iyi 

drene edilmiş tınlı topraklardır. Armut 

yetiştiriciliğinde 60–70 cm toprak derinliği 

yeterlidir. Daha derin topraklarda ise daha 

kaliteli ve verimli olur. Kireçli, kuvvetli alkali 

topraklar armut için uygun değildir.  

 

Toprak İşleme 

Armut bahçelerinde toprak işleme; 

sulama sonrası oluşan kaymak tabakasının 

kırılması, yabancı ot kontrolü ve kullanılan 

gübrelerin karıştırılması maksadıyla yılda 2 veya 

3 defa uygun alet ekipmanla yapılır. Klonal 

anaçlı ve modern sulama sistemi ile kurulan 

bahçelerde, köklerin yüzlek olması nedeniyle 

alışılagelen toprak işleme sakıncalı olmaktadır. 

Kullanılan sulama ekipmanları işlemeyi 

engellemektedir. Bu durumda sıra üzeri 

herbisitlerle ilaçlamak suretiyle ot kontrolü 

sağlanırken; sıra arası biçilmek suretiyle ot 

kontrolü yapılmaktadır. 

 

 

Gübreleme 

Sağlıklı ağaçlar elde etmek, kaliteli ve bol 

verim elde edebilmek için gübreleme 

yapılmalıdır. Kullanılacak gübreler çiftlik 

gübresi ve suni gübrelerdir. Gübrelemede, hangi 

gübre, ne kadar, ne zaman, nasıl verilmeli 

soruları cevaplanmalıdır. Bunun için mutlak 

suretle toprak ve yaprak analizleri sonucuna göre 

hareket edilmelidir. Genellikle; 2–3 yılda bir iyi 

yanmış büyük baş hayvan çiftlik gübresi 2–3 ton 

/da hesabıyla sonbaharda veya erken ilkbaharda 

toprağa karıştırmak suretiyle verilmelidir. Klasik 

(salma) sulamalı bahçelerde, erken ilkbaharda 

Fosforlu ve Potasyumlu gübreler verilebilir. 

Azotlu gübrelerde erken ilkbahardan başlayıp 

ağustos sonuna kadar uygulama yapılmalıdır. 

Kullanılacak azot salma sulamada 3–4’e 

bölünerek kullanılmalı, damla sulama sisteminde 

ise 2 suda bir azot uygulaması yapılmalıdır. Azot 

elementi hareketli (mobil) bir element 

olmasından dolayı fazla verildiğinde ihtiyaç 

olanı alınır fazlası ya buharlaşır ya toprakta 

yıkanır. Armutlarda 4–3–4 oranında NPK 

uygulanır. Genel olarak her yaş için 40 g saf azot 

dan hesaplama yapılır. Bunun yanı sıra demir 

başta olmak üzere magnezyum, çinko, bor, 

mangan ile birlikte ihtiyaca göre diğer mikro 

elementlerde kullanılmalıdır. 

 

Budama 

Budama işlemi kesinlikle armutlarda 

dikim sıklığına göre belirlenmelidir. Klasik 

anaçlarla normal dikim aralığında; Modifiye- 

Lider ve Değişik Doruk Dallı sistem terbiye şekli 

armutlar için uygundur. Durum elmadakinin 

aynısıdır. Armutlarda çok görülen ateş yanıklığı 

hastalığından dolayı, meydana gelecek dallardaki 

ölme ihtimali hesaplanarak 4- 6 ana çatı dalının 

gelişmesi sağlanır. 


