MEYVE BAHÇELERİNDE SULUMA VE GÜBRELEME
Bodur meyve bahçelerinde sulama ve gübreleme
sistemleri damlama sulama sistemleri sayesinde
yapılmaktadır.
Verime yatmış bir elma bahçesinde yılda dekara
saf olarak 8–12 kg. Azot, 9–12 fosfor, 7-10kg
potasyum önerilmektedir.
Yetiştiriciler bahçelerini ne kadar aralıklarla kaç
saat sulama ve gübre atacaklarını toprak tahlil
sonuçlarına göre Tarım il ve ilçe Müdürlüklerinin
yapacakları programlara göre yapmalıdırlar.
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BODUR ELMA BAHÇE TESİSİNDE UYGULANACAK
DESTEK SİSTEMİ
Bodur anaçlı elma yetiştiriciliğinde ağaçların
yıkılmasını önlemek, dalları eğmek ve meyve
yükünü taşımak amacıyla her ağaca bir direk veya
telli terbiye sistemi gereklidir. Bu amaç için sanayi
borusu, empreylenmiş ağaç direk veya beton
direkler kullanılmaktadır.
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NİÇİN BODUR ANAÇLI ELMA YETİŞTİRİCİLİĞİ?
Bodur anaçlı elma yetiştiriciliğinden birim alandan
daha fazla ürün alınır. Bodur anaçlı meyve bahçesi
tesisinde sık dikim yapılır. Bir dekar yere 150 –300
arası meyve ağacı dikilir. Çöğür anaçlarında ise
40–33 arası meyve ağacı dikilebilir.Bir dekar bodur
anaçlı meyve bahçesinden ilk 8 yılda çöğür anaçlı
meyve bahçesine göre 3,5 kat daha fazla verim
alınmaktadır.

Yatırımın ilk yıllarda geriye dönüşümü vardır. Bodur
anaçlı elma bahçeleri ekonomik verime 3. ve 4.
yaşlarında geldiği halde kuvvetli gelişen anaçlar
üzerine kurulu bahçelerde 12–15. yılda gelir.

KULLANILAN ANAÇLAR
İlimizde tam bodur elma bahçelerinde en çok kullanılan anaç M9 anacıdır.

Bodur
M9

2-2,5m

M7
M26

Yarı Bodur
MM 106

M 111

Çöğür Anacı

İLİMİZDE TAVSİYE EDİLEN ELMA ÇEŞİTLERİ
Erkenci Çeşitler: Jerseymac, Summer Red
Orta Dönem Çeşitleri: Mondial Gala, Red chief,
Elstar, Jonagored
Geçici Çeşitler: Breaburn, Fuji

>4,5m

DİKİM SIKLIGI
Tam bodur anaçlarda 1–1,5X3- 3,5 m’dir.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.Bahçe kurulacak olan arazinin toprağı analiz
yaptırılmalıdır.
2. Arazinin tesviyesi yapıldıktan sonra toprak derince
(60-70cm derinliğinde) sürülmelidir.

Bodur anaçlı bahçelerde ürün maliyetinde ve
işgücün tasarruf sağlanır. Bodur anaçlı Bahçelerde
ağaçların boyları 2–2,5m geçmediği için ilaçlama
budama ve meyve hasatı kolay olmaktadır. 1 kg
elmanın maliyeti bodur anaçlı bahçelerde klasik
anaçlı meyve bahçelerine göre 5 kat daha ucuza
mal olmaktadır.

Değişen şartlar ve Pazar isteklerine bodur elma
anaçlı bahçelerde kolay uyum sağlamaktadır. Bodur
anaçlı bahçeler kısa sürede verime yattığı için moda
olan yeni çeşit elma bahçeleri kurmak kolay olmakta, pazarın istediği çeşitlerde üretim yapma imkânı
vermektedir.

4. Çeşit seçimi uygun yapılmalıdır.

FİDAN DİKİMİ
Dikim zamanı: İlimizde dikim zamanı olarak fidanlarda su yürüme faaliyetinin durduğu sonbahar
mevsiminden tomurcukların uyanmasına kadar
geçen erken ilkbahar dönemine kadar meyve
fidanı dikimi yapılabilir. Konya ilinde kışları sert ve
soğuk geçtiği için fidan dikimi genel olarak erken
ilkbahar döneminde yapılmalıdır.

FİDAN ÇUKURU AÇMA
Yerleşim düzenine göre fidanların yerleri işaretlenir. 60 cm genişliğinde 60 cm derinliğinde çukurlar
açılır. Fidanın kök kısmında yaralı kırılmış kökler
kesilir. Dikimi yapılacak olan fidanların aşı yeri
toprak üstünde kalacak şekilde dikimi yapılır.
Bodur anaçlı bahçelerde fidanlar tellere bağlanmalıdır. Dikimden sonra mutlaka fidanlara can
suyu verilmelidir.
3.Dikimden önce dekara 3–4 ton yanmış çiftlik gübresi atılarak karıştırılmalıdır.

