
Yarma aşı 

Gövdesi bilek kalınlığında olan ve bu 

şekilde diğer aşılar uygulanamayan yumuşak 

çekirdekli meyve türlerinde yapılmaktadır. 

Anacın tepesi kesilir ve üzeri perdahlanır. 

Anacın tepesine yarma aşı usturası dikey bir 

şekilde konarak üzerine tahta tokmakla yavaş 

yavaş vurularak, anacın tepesi yarılır. Üzerinde 

2-4 göz bulunan kalem de alttaki gözün iki 

yanından başlanarak düzgün bir şekilde yontulur. 

Kalem takılırken, anacın ve kalemin kabuklarının 

birbirine denk gelmesine dikkat edilir. Aşı yeri 

bağlanır ve yaralı kısımlar aşı macunu ile sıvanır. 

İngiliz kalem aşısı 

Kış aylarında kapalı ortamda yapılan bir 

aşıdır. Anaç ile aşı kaleminin aynı kalınlıkta 

olmasına dikkat edilir. Anacın tepesi vurulur ve 

aşı bıçağı ile anacın tepesinden itibaren 3-4 

santimlik bir kısmı, bir taraflı olmak üzere dikine 

kesilir. Üzerinde 4-5 gözü bulunan ve anaçla 

aynı kalınlıktaki kalemin alt ucu, anaçtaki gibi 

kesilir ve kalemin kesik kısmı anacın kesik kısmı 

üzerine oturtulur. Rafya ile bağlanır ve macunla 

sıvanır. 

Köprü Aşı 

Genel olarak bazı nedenlerden dolayı 

meydana gelen yaraları onarmak için kullanılan 

bir yöntemdir ve ilkbaharda büyüme döneminin 

başlangıcına kadar yapılabilmektedir. Birkaç 

farklı yöntemi vardır. Anaçta onarılması istenen 

bölge temizlenir ve kalemlerin uçları düzgün ve 

dikdörtgen şekilde yontulur. Yara yerlerinin alt 

ve üst tarafında her kalem için 5-7 cm uzunlukta 

kabuk parçası çizilerek çıkartılır. Çizilen 

kabuğun 1-1,5 cm’lik dil kısmı bırakılıp gerisi 

kesilip atılır. Kalemler anaçta hazırlanan 

yerlerine yerleştirilir ve anaç ve kalemde açılan 

yara yerleri havayla temas etmeyecek şekilde 

macunlanıp aşı bağı ile aşı yeri bağlanmalıdır. 
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Aşılama  
Aşılama, bitkilerde uygulanan tohumsuz 

bir üretme şeklidir. Çoğaltılması istenilen 

çeşitten, bir gözün veya aşı kalemi adı verilen bir 

dal parçasının anaç adı verilen diğer bir bitki 

üzerine yerleştirilip tutturulmasıdır. 

Kalem Aşısı 
Taze kesilmiş anaçla taze kesilmiş kalemin 

kombiyum bölgelerinin üstüne gelecek şekilde 

sıkıca temas ettirilerek anaç ile kalem arasında 

bir bağlantı kurulması ile yeni bir bitki meydana 

gelir. Bu tür aşılara kalem aşısı adı verilir. Kalem 

aşıları ilkbaharda yapılır. 

Kalem Aşısı Metodları 
 1.Dilcikli aşı (Ingiliz aşısı) 

 2.Gaga aşısı 

 3.Çoban aşısı 

 4.Yarma aşı 

 5.Köprü aşı 

 6.Kenar aşı 

 7.Kakma aşı 

 8.Kemer aşısı 

Kalem aşıları 
Göz aşısı yapılamayacak kadar kartlaşmış 

olan meyve ağaçlarına kalem aşıları yapılır. 

Kalem aşılarında, üzerinde 2-3-4 göz bulunan bir 

dal parçası (kalem) kullanılır. Kalem aşılarının 

yapılış şekillerine göre çok çeşitleri vardır. 

Pratikte en çok kullanılanları; kakma aşı, çoban 

aşısı, yarma aşı ve İngiliz aşısıdır. 

Dilcikli Aşı 
6 mm ile 1.2 cm çapında küçük anaçların 

aşılanmasında kullanılır. Bu aşının yapılabilmesi 

için anacın ve kalemin aynı kalınlıkta olması 

gerekmektedir. Bu aşıda kalemde ve anaçta aksi 

yönlerde olmak üzere 2.5-6 cm uzunluğunda 

pürüzsüz bir kesim yapılır. Bu kesitin üzerinden 

birer dilcik kesilir ve bundan sonra anaç kalemin 

dilleri birbirinin içine sokulur, macunlanır, sarılır 

ve bağlanır. 

 

Kenar Aşı (Yan Aşı): 
Birçok çeşidi vardır. Esası kalemin 

kendinden kalın anacın yan kısmına 

yerleştirilmesidir. 

 

Kakma aşı 
Fidanlarda, gözden yapılmış, göz 

aşılarının tutmayanlarına ilkbaharda kakma aşı 

yapılır. Kakma aşı en çok başparmak 

kalınlığındaki anaçlara uygulanmaktadır. 

Aşılanacak anacın tepesi, toprak seviyesinden 

itibaren bir karış yükseklikten hafif meyilli 

olarak kesilir. Anacın tepesinin daha yüksek 

tarafında iki bıçak kesimi ile (V) şeklinde bir 

oluk açılır. Aşı kaleminin ucu anacın oluğuna 

uyacak şekilde yontulur, hazırlanan kalem, 

anacın oluğu içerisine, anaçla kalem kabukları 

birbirine denk gelecek şekilde yerleştirilir; rafya 

ile iyice bağlanır ve yara yerleri aşı macunu ile 

hava almayacak şekilde sıvanır. 

 

Çoban aşısı 
Çoban aşısı, kalınlaşmış anaçlara tatbik 

edilir. Anaç düzgün olarak kesilir ve üzeri 

perdahlanır. Kalemler 10-15 santim boyunda 2-3 

gözlü olurlar. Kalemin en altındaki gözün karşı 

tarafından, bir taraflı olarak yontulur ve üzerinde 

oturmayı kolaylaştırmak için, kertik yapılır. 

Hazırlanmış kalem, evvelce kuru kalemle anacın 

kabuğu içerisinde açılmış olan yuvasına 

yerleştirilir. Anaçla kalem iyice bağlanır ve 

bütün yara yerleri aşı macunuyla sıvanır. 


