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AAşışılamalama, iki, iki bitki parbitki parççasasıınnıı bir bitkiymibir bitkiymişş gibi gibi 
kaynakaynaşşacak ve bacak ve büüyyüümelerine devammelerine devam edecek edecek 
şşekilde birleekilde birleşştirme teknitirme tekniğğidir.idir.

ÇÇok yok yııllllıık sk süüs bitkilerinin ve s bitkilerinin ve öözellikle zellikle meyve meyve 
aağğaaççlarlarıınnıın n üüretilmesinde uygulanan bir retilmesinde uygulanan bir vegetatifvegetatif
ççooğğaltaltıım ym yööntemidirntemidir. . İİyi nitelikli bir ayi nitelikli bir ağğacacıın n 
tohumu, ya da bir meyvenin tohumu, ya da bir meyvenin ççekirdeekirdeğği ekilse, i ekilse, 
sonusonuççta o bitkinin ta o bitkinin öözelliklerini tazelliklerini taşışımayan demayan değğiişşik ik 
bir bitki elde edilir. Meyve abir bitki elde edilir. Meyve ağğaaççlarlarıı uzun yuzun yııllardan llardan 
beri serbestberi serbestççe yabance yabancıı tozlandtozlandııklarklarıı iiççin in ççok ok 
yaygyaygıın bir n bir heterozigotiyeheterozigotiye sahiptirsahiptir. Genetik a. Genetik aççııllıım m 
olur ve ana bitkiden farklolur ve ana bitkiden farklıı, , ççok ok ççeeşşitli yeni itli yeni 
bireyler elde bireyler elde edilir.edilir.



İki bitki parçasını birleştirip 
kaynaştırarak tek bir bitki 
gibi büyüme ve gelişmesini 
sağlamak olarak 
tanımlanan ‘Aşı’ işleminin 
yapılabilmesi için iki ayrı
parçaya gereksinim var 
demektir. İşte, oluşan yeni 
bitkinin toprak üstü kısmını
yani tacını oluşturan 
kısmına “Kalem” veya 
“Çeşit”, kök sistemini 
oluşturan kısmına ise 
“Anaç” adı verilir. 



AAççııllıım nedeniyle tohumla yapm nedeniyle tohumla yapıılmak istenen lmak istenen 
üüretimde, nitelikler deretimde, nitelikler değğiişşecek, baecek, başşka ka 
genotiplergenotipler (bireyler) ortaya (bireyler) ortaya ççııkacaktkacaktıır. r. 
İşİşte bu sebepten, ate bu sebepten, aşışılama veya lama veya ççelikleme elikleme 
yyööntemleri kullanntemleri kullanıılmayalmaya babaşşlanmlanmışışttıır. r. 
ÇÇelikle ve aelikle ve aşışılama ile yaplama ile yapıılan lan üüretimlerde o retimlerde o 
bitkinin bitkinin öözellikleri bozulmadan devam zellikleri bozulmadan devam 
eder. eder. ÇüÇünknküü bu bu ççooğğaltaltıım m şşekilleri, eekilleri, eşşeysiz eysiz 
((vegetatifvegetatif) y) yööntemlerdir.ntemlerdir.
AAşışı ile ile ççooğğaltaltıım, en emin ve m, en emin ve ççabuk sonuabuk sonuçç
alalıınan bir tekniktir. Anan bir tekniktir. Aşışı iiççin bir ANAin bir ANAÇÇ ve bir ve bir 
de de yetiyetişştirilmek istenen tirilmek istenen ÇÇEEŞİŞİTT gerekir. gerekir. 
ÜÜzerine azerine aşışı yapyapıılacak alacak ağğaaçç veya fidana veya fidana 
ANAANAÇÇ; kendisinden a; kendisinden aşışı kalemi alkalemi alıınana ise nana ise 
KALEM veyaKALEM veya ÇÇEEŞİŞİT denir.T denir.



AAşışılamanlamanıın Aman Amaççlarlarıı Nelerdir?Nelerdir?
Tohumdan elde edilen veya vegetatif anaTohumdan elde edilen veya vegetatif anaççlarlarıın n üüzerinde zerinde 
kalitelikaliteli kküültltüür r ççeeşşidini idini yetiyetişştirmek,tirmek,
ÇÇelikelik, dald, daldıırma veya tohumla rma veya tohumla ççooğğaltaltıılamayan lamayan bitkileri bitkileri 
üüretmek,retmek,
İİsmine dosmine doğğru fidan ru fidan üüretimi,retimi,
AnaAnaççlarlarıın, farkln, farklıı toprak kotoprak koşşullarullarıı ya da hastalya da hastalıık ve k ve 
zararlzararlıılara dayanlara dayanııklklııllıık, sok, soğğuuğğa veya kuraa veya kurağğa dayana dayanııklklııllıık k 
öözelliklerinden yararlanmak,zelliklerinden yararlanmak,
AnaAnaççlarlarıın bodurlan bodurlaşşttıırma ve meyve kalite rma ve meyve kalite öözelliklerini zelliklerini 
iyileiyileşştirme gibi olumlu etkilerinden tirme gibi olumlu etkilerinden faydalanmak,faydalanmak,
Yaralanan, zarar gYaralanan, zarar göören ren aağğaaççlarlarıın onarn onarıımmıı,,
Yeni Yeni ııslah edilen slah edilen ççeeşşitlerin itlerin öözelliklerini kzelliklerini kıısa ssa süürede rede ggöörmek,rmek,
ÇÇeeşşit deit değğiişştirmek,tirmek,
İİndikatndikatöör bitkilere yapr bitkilere yapıılan alan aşışılar yardlar yardıımmııyla viryla virüüs testi s testi 
yapmak,yapmak,

amacamacııyla ayla aşışılamalama tekniklerinden faydalantekniklerinden faydalanııllıır.r.



*Aşı yapılacak meyve ağacı ile üzerine aşı
yapılacak anaç arasında, botanik akrabalık yani
bir yakınlık ve benzerlik bulunmalı. Örneğin 
kirazdan alınacak bir gözün; kuş kirazı, acı
kiraz denilen yabaniye (idris ağacına),
kayısıdan alınacak bir gözün zerdaliye, 
armuttan alınacak bir gözün ahlata aşılanması
uygun olur. Bazı meraklıların söyledikleri gibi 
elmadan söğüde aşı yapılmaz. 
*Aşının zamanında ve mevsiminde yapılması,
* Aşıda kullanılan aletlerin keskin ve aşı
bıçağının iyi olması, aşıcının da usta ve 
becerikli olması lazımdır.
*

AŞI YAPARKEN NELERE 
DİKKAT ETMELİDİR?



*  Aşı yapıldıktan sonra gözün oynamaması ve su 
kaybı olmaması için, aşı bağının iyi sarılması
gerekir.

*  Çeşit ve anaç materyali birbirine tam temas 
etmeli, arada boşluk kalmamalı, kambiyum 
dokuları birbirine karşılıklı gelmelidir.

* Aşı gözü alınacak kalemler pişkin ve hastalıksız 
olmalı, kesildikten sonra yaprak sapları
temizlenip serin bir yerde saklanmalıdır.

* Aşı kalemleri sabah ve akşam serinde alınmalı, iyi 
muhafaza edilmeli, öğle saatlerinde aşırı
sıcaklarda aşıya birkaç saat ara verilmelidir.

* Aşı yapılacak anaçlar bir hafta önceden sulanmalı, 
iyi kabuk vermesi sağlanmalı; aşı yapılacak
kısımlarda sürgün ve dal varsa kesilmeli, çapası
yapılmalı, otlar alınmalıdır.

* Aşı o bölgedeki hakim rüzgarın estiği yöne 
yapılmalıdır. Aksi yapılan aşılar rüzgarla çabucak 
ayrılabilir.

* Aşının yapıldığı günlerde çöğürlere verilecek fazla 
su aşı seviyesini aşarsa bağlar gevşer, göze su 
girerek kararmasına neden olur ve aşı tutmaz.



Çekirdekten yetişmiş ve meyve özellikleri iyi olmayan 
badem ağaçları çevirme aşıları yoluyla kaliteli meyve 
yapan verimli ağaçlara dönüştürülebilir. Başarılı bir 
şekilde yeni çeşitlere çevrilen ağaçlar 3. yıldan 
itibaren meyveye yatar. Çevirme aşıları için özellikleri 
bilinen çeşitlerden aşı kalemleri temin edilmelidir. 
Çevirme aşıları genel olarak erken ilkbahar 
döneminde en iyi sonucu vermektedir. Bu dönemde 
çevirme aşısı yapabilmek için aşı kalemleri ağaçlar 
uyanmadan önce alınmalı ve aşı zamanına kadar 
nemini yitirmeden soğukta (4oC'de depoda; ya da 
buzdolabının sebzeliğinde) plastik poşet içinde 
saklanmalıdır. Zira, erken ilkbaharda aşı yapılırken 
aşı kalemleri "uyanmamış" olmalı, buna karşın 
aşılanacak ağaçlar ise "uyanmaya başlamış" (su 
yürümüş) olmalıdır. 
Çevirme aşısı olarak kalem ya da göz aşıları
uygulanabilir. Çapı 5 cm'e kadar olan dallarda ya da 
gövdelerde yonga veya çift kapaklı göz aşıları
yapılabilirken, daha kalın dal ve gövdelerde kalem 
aşıları uygulanmalıdır. 



Çevirme aşısı
uygulanmış ağaçlar



AAşışılamada Uyulamada Uyuşşma ve Uyuma ve Uyuşşmazlmazlııkk
AAşışınnıın ban başşararııllıı olarak tutmasolarak tutmasıı iiççin in aaşışı yapyapıılacak meyve lacak meyve 
aağğaaççlarlarıınnıın bir birine yakn bir birine yakıın akraba olmalarn akraba olmalarıı gereklidirgereklidir. . 
ÖÖrnerneğğin bir elma anacin bir elma anacıı üüzerine kiraz azerine kiraz aşışıssıı ssööz konusu z konusu 
olamaz.olamaz.

ÇÇeeşşit iit iççi ai aşışılama:lama: Tamamen baTamamen başşararııllııddıır. r. ÖÖrnek: Starking rnek: Starking 
elmaselmasıından alndan alıınan gnan göözzüün yine Starking n yine Starking ççeeşşidine ait bir idine ait bir 
aağğaca aaca aşışılanmaslanmasıı..

ÇÇeeşşitler arasitler arasıı aaşışılama:lama: Tamamen baTamamen başşararııllııddıır. r. ÖÖrnek: Starking rnek: Starking 
elmaselmasıından alndan alıınan gnan göözzüün Golden n Golden ççeeşşidine ait bir aidine ait bir ağğaca aca 
aaşışılanmaslanmasıı. . 

TTüürler arasrler arasıında anda aşışılama:lama: ÇÇooğğunlukla baunlukla başşararııllıı olabilir. olabilir. ÖÖrnerneğğin in 
Poncirus trifoliata (Poncirus trifoliata (üçüç yapraklyapraklıı portakal) anacportakal) anacıı üüzerine zerine 
istenirse bir dala portakal, bir dala mandarin, birine limon istenirse bir dala portakal, bir dala mandarin, birine limon 
ve dive diğğerine alterine altııntop antop aşışılanabilir. Yani lanabilir. Yani CitrusCitrus ttüürleri rleri 
birbiriyle abirbiriyle aşışıda uyuda uyuşşur. Benzer bir ur. Benzer bir şşekilde ekilde şşeftali anaceftali anacıı
olarak, tolarak, tüümmüü PrunusPrunus cinsine ait olan badem, kaycinsine ait olan badem, kayııssıı, erik , erik 
kullankullanıılabilir. Amerikan asma analabilir. Amerikan asma anaççlarlarıına, na, Vitis viniferaVitis vinifera’’ya ya 
ait ait ççeeşşitler aitler aşışılanabilir. lanabilir. 

Cinsler arasCinsler arasıı aaşışılama:lama: BazBazıı durumlarda badurumlarda başşararıı elde edilebilir. elde edilebilir. 
ÖÖrnerneğğin ayva in ayva üüzerine armut azerine armut aşışılandlandığıığında anda aşışı tutar ve tutar ve 
bodur gelibodur gelişşen armut aen armut ağğaaççlarlarıı elde edilirken; armut elde edilirken; armut üüzerine zerine 
ayva aayva aşışılandlandığıığında uyunda uyuşşma olmaz.ma olmaz.

Familyalar arasFamilyalar arasıı aaşışılama: Balama: Başşararııssıızdzdıır. r. 



YapYapıılan alan aşışınnıın tutmamasn tutmamasıına veya tuttuktan sonra belli na veya tuttuktan sonra belli 
bir sbir süüre sonra are sonra aşışınnıın atn atıılmaslmasıına uyuna uyuşşmazlmazlıık k 

denilmektedir. Uyudenilmektedir. Uyuşşmazlmazlıık belirtileri k belirtileri şşunlardunlardıırr::

-- BaBaşşararııllıı bir kalem veya gbir kalem veya gööz az aşışıssıı yapyapııldldığıığı halde halde 
kaynakaynaşşma olmamasma olmamasıı,,
-- AAğğaaççlarlarıın erken n erken öölmeleri,lmeleri,
-- Kalem tuttuktan belli bir sKalem tuttuktan belli bir süüre sonra sre sonra süürgrgüün n 
verse de, sverse de, süürgrgüünnüün zayn zayııf gelif gelişşmesi, yapraklarmesi, yapraklarıın n 
sararmassararmasıı ve kurumasve kurumasıı,,
-- Kalemde geliKalemde gelişşen sen süürgrgüünnüün en eğğik bik büüyyüümesi,mesi,
-- AnaAnaçç ve kalemin bve kalemin büüyyüüme hme hıızlarzlarıınnıın farkln farklıı olmasolmasıı,,
-- AnaAnaçç ve kalemin mevsim bave kalemin mevsim başışı ve mevsim sonu ve mevsim sonu 
geligelişşme zamanlarme zamanlarıınnıın farkln farklıı olmasolmasıı,,
-- AAşışı noktasnoktasıında , nda , üüzerinde veya altzerinde veya altıında anda aşışırrıı
bbüüyyüümelerin meydana melerin meydana gelmesi, gelmesi, 
-- AAğğaaççlarlarıın veya omcalarn veya omcalarıın an aşışı noktasnoktasıından, ndan, 
ddüüzgzgüün bir yn bir yüüzey oluzey oluşşturarak kturarak kıırrıılmaslmasııddıır.r.



AAşışı uyuuyuşşmazlmazlığıığı ile ilgili bazile ilgili bazıı ggöörrüüntntüülerler

Ağaç büyüyüp geliştikten sonra bile aşı
uyuşmazlığı nedeniyle bağlantılar yetersiz 
oluşmuşsa, aşı yerinden kırılmalar oluşabilir. 
Kiraz/idris kombinasyonlarında 7-8 yaşlarından 
sonra bu durumla sıkça karşılaşılabilmektedir.

Aşı yerinde gelişme 
farklılığı ve şişkinleşme



AAşışıda Bada Başşararıı İİççin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar :in Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar :

11-- Kalem ve anacKalem ve anacıın n üüretken ( retken ( kambiyumkambiyum ) ) 
tabakalartabakalarıınnıın karn karşışı karkarşışıya gelmeleri,ya gelmeleri,
22-- AnaAnaçç ve kalem arasve kalem arasıında uyunda uyuşşmazlmazlıık olmamask olmamasıı,,
33-- AAşışılamanlamanıın, an, aşışı ççeeşşitlerine gitlerine gööre belirtilen re belirtilen 
zamanlarda yapzamanlarda yapıılmaslmasıı,,
44-- AnaAnaçç ve kalemin arada bove kalemin arada boşşluk kalmayacak luk kalmayacak 
şşekilde aynekilde aynıı boyutlarda dboyutlarda düüzgzgüün hazn hazıırlanmasrlanmasıı,,
55-- AAşışıda kullanda kullanıılan aletlerin keskin ve temiz lan aletlerin keskin ve temiz 
olmalarolmalarıı,,
66-- AAşışı yapyapııldldığıığı ggüünde havannde havanıın fazla donlu, n fazla donlu, 
yayağğmurlu, amurlu, aşışırrıı rrüüzgarlzgarlıı ve sve sııcak olmamascak olmamasıı,,
77-- AAşışı yapyapııldldııktan sonra baktan sonra bağğlama ve macunlama lama ve macunlama 
iişşlemlerinin kalemi lemlerinin kalemi oynaymayacakoynaymayacak ve hava ve hava 
aldaldıırmayacak rmayacak şşekilde itina ile yapekilde itina ile yapıılmaslmasıı,,
88-- AAşışı yapyapııldldııktan belli bir sktan belli bir süüre sonra kontrol re sonra kontrol 
edilerek macunda aedilerek macunda aççıılma, lma, ççatlama varsa atlama varsa 
macunlamanmacunlamanıın yeniden yapn yeniden yapıılmaslmasıı,,
99-- Belli bir aralBelli bir aralııklarla yapklarla yapıılan kontrollerde lan kontrollerde 
tutmayan atutmayan aşışılarlarıın yerine yenisi yapn yerine yenisi yapıılarak tamir larak tamir 
edilmesi gereklidir.edilmesi gereklidir.



ANAANAÇÇLARLAR

Tohumdan elde edilenlere Tohumdan elde edilenlere ““GeneratifGeneratif anaanaççlarlar””
((çöçöğğüür ya da yoz);r ya da yoz); ççelik daldelik daldıırma, krma, köök sk süürgrgüünleri vb. nleri vb. 
bitki parbitki parççalaralarıından olundan oluşşanlara ise anlara ise ““VegetatifVegetatif anaanaççlar lar 
(klon ana(klon anaççlar)lar)”” denilmekledir.denilmekledir.

Genelde tohum, tozlanma ve dGenelde tohum, tozlanma ve dööllenme llenme sonucu sonucu 
oluoluşşurur ve kalve kalııtsal yaptsal yapıılarlarıı homojen dehomojen değğil, heterojen il, heterojen 
niteliktedir. Bunlar niteliktedir. Bunlar ççimlendikleri zaman yozlarimlendikleri zaman yozlarıı ya da ya da 
çöçöğğüürleri olurleri oluşştururlar. Ktururlar. Küültltüür r ççeeşşitlerinin tohumlaritlerinin tohumlarıından ndan 
oluoluşşan yeni an yeni bitkilerebitkilere yoz;yoz; yabanilerin tohumlaryabanilerin tohumlarıından ndan 
oluoluşşanlara ise anlara ise çöçöğğüürr denilmektedir. denilmektedir. 



ANAANAÇÇLARIN LARIN ÖÖZELLZELLİİKLERKLERİİ

Kuvvetli veya Kuvvetli veya ççok ok 
kuvvetli gelikuvvetli gelişşirler.irler.
ÜÜzerine azerine aşışıllıı ççeeşşidi idi 
gegeçç meyveye meyveye 
yatyatıırrıır.r.
AAğğaaççlar uzun lar uzun 
öömmüürlrlüü olur.olur.
Bol Bol üürrüün aln alıınnıır ama r ama 
standart yoktur.standart yoktur.

Generatif AnaGeneratif Anaççlarlarıınn ÖÖzellikleri zellikleri 
( Avantaj( Avantaj--DezavantajlarDezavantajlarıı ))

Üzerine armut 
aşılanmak üzere 
hazırlanmış ahlat ağacı

Zerdali üzerine 
aşılanıp meyve 
vermiş bir kayısı
ağacı



ÇöÇöğğüür anar anaççlarlar tohumdan elde edilditohumdan elde edildiğği ii iççin in 
kalkalııtsal yaptsal yapııssıı heterozigottur. Alheterozigottur. Alıındndığıığı ççeeşşidin bir idin bir 
ççok ok üüststüün n öözellizelliğği, tohumlarda kaybolur, i, tohumlarda kaybolur, 
ççooğğunlukla bir yozlaunlukla bir yozlaşşma meydana gelir. ma meydana gelir. 
Heterozigot yapHeterozigot yapııdan dolaydan dolayıı standart astandart ağğaaççlar lar 
oluoluşşmaz ve maz ve aaşışılanan lanan ççeeşşitten biritten biröörnekrnek meyve meyve 
alalıınamaz. Anamaz. Ağğaaççlarlarıın son soğğuuğğaa--ssııcacağğa, hastala, hastalııkk--
zararlzararlıılara dayanlara dayanıımmıı farklfarklıı, habit, habitüüssüü farklfarklıı olur. olur. 
KKüültltüürel irel işşlemler zorlalemler zorlaşışır, r, üüretim maliyeti artar.retim maliyeti artar.
Kuvvetli kKuvvetli köök oluk oluşşturduklarturduklarıından topraktan su ve ndan topraktan su ve 
besin maddesi albesin maddesi alıımlarmlarıı yyüüksektir.ksektir.
TopraToprağğa tutunumu kuvvetlidir.a tutunumu kuvvetlidir.
Stres koStres koşşullarullarıına dayanna dayanıımmıı daha iyidir.daha iyidir.
Tohumdan elde edildiTohumdan elde edildiğği ii iççin virin virüüs hastals hastalııklarklarıınnıı
tataşışımazlar.mazlar.



Vegetatif (Klon) AnaVegetatif (Klon) Anaççlarlarıınn ÖÖzelliklerizellikleri
( Avantaj( Avantaj--DezavantajlarDezavantajlarıı ))

Dikimin 2. ve 3. yDikimin 2. ve 3. yııllıından ndan itibaren, itibaren, üüzerine azerine aşışılanan lanan 
ççeeşşitit meyveye yatar, yatmeyveye yatar, yatıırrıım masraflarm masraflarıınnıın geriye n geriye 
ddöönnüüşşüümmüü iiççin gerekli sin gerekli süüre kre kıısalsalıır (Genr (Genççliklik kkııssıırlrlığıığı kkıısa sa 
ssüürer).rer).
Homojen Homojen (bir(biröörnek, yeknesak)rnek, yeknesak) aağğaaççlar olular oluşşacaacağığından ndan 
ve de bodur anave de bodur anaççlarla da bodurluk salarla da bodurluk sağğlanacalanacağığından ndan 
iişşççilik masraflarilik masraflarıı ddüüşşer (budama, sulama, hastaler (budama, sulama, hastalıık ve k ve 
zararlzararlıılarla mlarla müücadele, cadele, hasat gibi ihasat gibi işşler daha kolaydler daha kolaydıırr ), ), 
üüretim maliyeti azalretim maliyeti azalıır.r.
ÜÜretilen retilen üürrüünnüün kalitesi ve standardn kalitesi ve standardıı yyüüksektir.ksektir.
Klon anaKlon anaççlara alara aşışıllıı fidanlarla daha homojen bahfidanlarla daha homojen bahççeler eler 
kurulur.kurulur.
Her yHer yııl ve dl ve düüzenli meyve elde edilir. Birim alana dzenli meyve elde edilir. Birim alana düüşşen en 
aağğaaçç saysayııssıı fazla, birim alandan alfazla, birim alandan alıınan verim ynan verim yüüksek ksek 
ve kalitelidir.ve kalitelidir.



Ancak; Ancak; 
AAğğaaççlarlarıınn ekonomik ekonomik 
öömmüürleri rleri kkıısadsadıırr ( 15( 15--25 25 
yyııl )l )
AnaAnaçç--kalem kalem arasarasıındaki ndaki 
uyuuyuşşmazlmazlıık durumu vek durumu ve
anaanaççlarlarıın hastaln hastalıık k tataşışıma ma 
riskiriski ((öözellikle virzellikle virüüsler) sler) 
yyöönnüündennden dikkatli olmak dikkatli olmak 
gerekir. gerekir. 
BahBahççenin tesis masrafenin tesis masrafıı
yyüüksektir. Birim alana ksektir. Birim alana 
daha fazla fidan daha fazla fidan 
gerekecektir, bodur gerekecektir, bodur 
anaanaççlarla bahlarla bahççe tesis e tesis 
ediliyorsa destek sistemi ediliyorsa destek sistemi 
isteyecektir, damla isteyecektir, damla 
sulama tesisat masrafsulama tesisat masrafıı
vb. Olacaktvb. Olacaktıır.r.

M9 anacı üzerinde yetiştirilen bir elma bahçesi



AAşışıda Kullanda Kullanıılan Aletlerlan Aletler

AAşışı yapyapıımmıında anda aşışı ççakakııssıı, , 
serpentserpent, budama , budama 
makasmakasıı, testere gibi , testere gibi 
aletler kullanaletler kullanııllıır. Bu r. Bu 
aletlerin temiz ve keskin aletlerin temiz ve keskin 
olmalarolmalarıına dikkat na dikkat 
edilmelidir. edilmelidir. ÇüÇünknküü bir bir 
taktakıım bitki hastalm bitki hastalıık ve k ve 
zararlzararlıılarlarıı aaşışı yapyapıımmıında nda 
kullankullanıılan bu aletlerle lan bu aletlerle 
gegeççebilmektedir.ebilmektedir.



AAşışı BaBağğlarlarıı
AAşışı yapyapııldldııktan sonra ktan sonra 
kalem ile anackalem ile anacıın n 
aralararalarıında herhangi bir nda herhangi bir 
boboşşluk kalmayacak luk kalmayacak 
şşekilde birleekilde birleşşmesi ve mesi ve 
kalemin kalemin oynamamasoynamamasıı; ; 
suyunu kaybetmemesisuyunu kaybetmemesi
gereklidir. Bunun igereklidir. Bunun iççinde inde 
aaşışı yapyapııldldııktan sonra ktan sonra 
babağğlanmallanmalııddıır. Ar. Aşışıda da 
kullankullanıılan balan bağğ
malzemeleri rutubetten malzemeleri rutubetten 
ve sve sııcaktan caktan 
etkilenmemeli, elastiki etkilenmemeli, elastiki 
ve dayanve dayanııklklıı olmalolmalııddıır. r. 
AAşışı babağığı olarak en olarak en 
uygun rafya olup uygun rafya olup 
bunlardan babunlardan başşka pamuk ka pamuk 
yyüün iplikler, polietilen n iplikler, polietilen 
şşeritler kullaneritler kullanıılabilir. labilir. 



AAşışı MacunlarMacunlarıı

Macun aMacun aşışıdan sonra adan sonra aşışı yarasyarasıınnıın n öörtrtüülmesinde lmesinde 
kullankullanııllıır. Macun kullanr. Macun kullanıılmazsa almazsa aşışı ççabuk kurur su ve abuk kurur su ve 
havanhavanıın temasn temasıı ile hastalile hastalıık ve k ve çüçürrüümeler gmeler göörrüülebilir. lebilir. 
AAşışı macunlarmacunlarıı kalem akalem aşışılarlarıında kullannda kullanıılmaktadlmaktadıır. r. İİyi yi 
bir abir aşışı macununun somacununun soğğuktan uktan ççatlamamasatlamamasıı, s, sııcaktan caktan 
erimemesi ve aerimemesi ve aşışı yerini bozmamasyerini bozmamasıı gerekir. Agerekir. Aşışı
macunlarmacunlarıı ssııcak ve socak ve soğğuk olarak iki uk olarak iki şşekilde yapekilde yapııllıır. r. 
SoSoğğuk macunlarda uk macunlarda ııssııtmaya gerek yoktur, tmaya gerek yoktur, 
ssüürrüüldldüüktenkten sonra isonra iççinde bulunan uinde bulunan uççucu maddeler ucu maddeler 
kaybolur ve macun sertlekaybolur ve macun sertleşşir. Sir. Sııcak macunlar cak macunlar 
ııssııtmadan kullantmadan kullanıılamazlar alamazlar aşışı yerini yakmamasyerini yakmamasıı iiççin in 
kullankullanıırken srken sııcaklcaklığıığına dikkat edilmelidir. Macun na dikkat edilmelidir. Macun 
yapyapıımmıında nda ççam sakam sakıızzıı, zift, i, zift, içç yayağığı, balmumu, mangal , balmumu, mangal 
kküüllüü, ispirto gibi maddeler kullan, ispirto gibi maddeler kullanıılabilir.labilir.



AAŞŞILAMA YILAMA YÖÖNTEMLERNTEMLERİİ

Meyve aMeyve ağğaaççlarlarıınnıın n ççooğğaltaltıılmaslmasıında genel nda genel 
olarak golarak gööz ve kalem az ve kalem aşışılarlarıı olmak olmak üüzere iki zere iki 
aaşışılama ylama yööntemi uygulanntemi uygulanıır. Gr. Gööz az aşışılarlarıında nda 
altaltıında odun dokusu bulunan veya nda odun dokusu bulunan veya 
bulunmayan kbulunmayan küçüüçük bir kabuk park bir kabuk parççasasıı ve ve 
bunun bunun üüzerinde bulunan bir gzerinde bulunan bir gööz kullanz kullanııllıır. r. 
Kalem aKalem aşışılarlarıında ise nda ise üüzerinde birkazerinde birkaçç
ggöözz bulunan sbulunan süürgrgüünnüün bir parn bir parççasasıı
kullankullanıılmaktadlmaktadıır. r. 



AAŞŞI I ÇÇEEŞİŞİTLERTLERİİ NELERDNELERDİİR? R? 

GGööz az aşışılarlarıı Kalem aKalem aşışılarlarıı

YapYapıılma zamanlma zamanıına na 
ggöörere

Uygulama Uygulama şşekline ekline 
ggöörere

SSüürgrgüünn

DurgunDurgun

TT
YamaYama
FlFlüütt

BilezikBilezik
YongalYongalıı

YarmaYarma
KakmaKakma
İİngilizngiliz
KenarKenar

YanaYanaşşttıırmarma
KemerKemer
KKööprprüü





2. KALEM A2. KALEM AŞŞILARIILARI

Daha Daha ççok gok gööz az aşışıssıı yapyapıılamayacak kadar lamayacak kadar 
kalkalıın olan anan olan anaççlara veya durgun T glara veya durgun T gööz az aşışıssıı
yapyapıılmlmışış fakat afakat aşışıssıı tutmamtutmamışış olan kalolan kalıın n 
anaanaççlara yaplara yapııllıır. r. 
AAşışılama zamanlama zamanıı:: Anaca su yAnaca su yüürrüümeden meden öönce nce 
(Yarma a(Yarma aşışı) veya su y) veya su yüürrüüddüükten hemen kten hemen 
sonra (sonra (ÇÇoban aoban aşışıssıı) ilkbaharda yap) ilkbaharda yapııllıır. r. 
DDüüzgzgüün kesilmin kesilmişş anaanaççla aynla aynıı titizlikte titizlikte 
hazhazıırlanan kalemlerin rlanan kalemlerin kambiyumkambiyum
bböölgelerinin lgelerinin üüststüüne gelecek ne gelecek şşekilde sekilde sııkkııca ca 
temas ettirilmeleri satemas ettirilmeleri sağğlanlanıır. Anar. Anaçç ile kalem ile kalem 
arasarasıında bir banda bir bağğlantlantıı kurulmaskurulmasıı ile yeni bir ile yeni bir 
bitki meydana gelir. Bu tbitki meydana gelir. Bu tüür ar aşışılara KALEM lara KALEM 
AAŞŞISI adISI adıı verilir. verilir. 



AAşışı Kalemlerinin AlKalemlerinin Alıınmasnmasıı ve Muhafazasve Muhafazasıı
AAşışı yapyapıımmıında kullannda kullanıılacak kalem slacak kalem süürgrgüünleri nleri 
damdamıızlzlıık olarak sek olarak seççilen iyi kaliteli, verimli, ilen iyi kaliteli, verimli, 
hastalhastalııksksıız standart meyve z standart meyve ççeeşşitlerinin itlerinin 
aağğaaççlarlarıından alndan alıınmalnmalııddıır. Kalem ir. Kalem iççin sein seççilen ilen 
ssüürgrgüünler, dallarnler, dallarıın pin pişşkinlekinleşşmimişş, , üüzerinde yeterli zerinde yeterli 
saysayııda sada sağğllııklklıı ggööz bulunan gz bulunan güüneneşş ggöören ren 
taraftaki, kurtaraftaki, kurşşun kalem kalun kalem kalıınlnlığıığında olan bir ynda olan bir yııl l 
öönceki snceki süürgrgüünlerden alnlerden alıınmalnmalııddıır. Obur dallardan r. Obur dallardan 
aaşışı kalemi alkalemi alıınmamalnmamalııddıır, r, çüçünknküü bu dallarbu dallarıın n 
verime yatmalarverime yatmalarıı zor olur. Azor olur. Aşışı kalemleri kalemleri 
yapyapıılacak alacak aşışınnıın n ççeeşşidine gidine gööre dere değğiişşik ik 
zamanlarda alzamanlarda alıınabilir. En iyi ve en emin nabilir. En iyi ve en emin şşekil ekil 
kalemin akalemin aşışı yapyapıılacalacağığı zaman alzaman alıınmasnmasııddıır. Ancak r. Ancak 
aaşışı ddööneminde geneminde geçç kalkalıındndığıığında kalemlerin nda kalemlerin 
uyanmasuyanmasıınnıı öönlemek inlemek iççin in aağğaaççla dinlenmela dinlenme
ddööneminde iken alneminde iken alıınmalarnmalarıı uygundur. Aluygundur. Alıınan nan 
dallardallarıın un uçç kkıısmsmıı ve ve üüzerindeki yapraklar sap zerindeki yapraklar sap 
kkıısmsmıı kalacak kalacak şşekilde kesilmelidir. ekilde kesilmelidir. 



KKışış ddööneminde alneminde alıınan kalemler anan kalemler aşışı
zamanzamanıına kadar 50 na kadar 50 ––100 adetlik 100 adetlik 
demetler yapdemetler yapıılarak larak üüzerlerine zerlerine ççeeşşidiidi
yazyazıılaraklarak babağğlanlanıır. Fazla sr. Fazla sııcak veya cak veya 
sosoğğuk olmayan, serin yerlerde nemli uk olmayan, serin yerlerde nemli 
kum veya talakum veya talaşş iiççinde saklaninde saklanıır. Arada r. Arada 
kontrol edilerek kontrol edilerek ııssıı, nem ve kuruma , nem ve kuruma 
durumlardurumlarıı incelenir. Kalemler incelenir. Kalemler 
kesildikten birkakesildikten birkaçç ggüün sonra n sonra 
kullankullanıılacaksa ilacaksa iççi su dolu bir kovaya i su dolu bir kovaya 
konabilir veya konabilir veya ııslak slak ççuvala saruvala sarııllıı
olarak da muhafaza edilebilir.olarak da muhafaza edilebilir.



Kabuk (Kabuk (ÇÇoban) Aoban) Aşışıssıı

AnacAnacıın an aşışırrıı kalkalıın oldun olduğğu au aşışılamalarda lamalarda 
kullankullanıılan bir metottur. Kalemler kabukla lan bir metottur. Kalemler kabukla 
odun dokusu arasodun dokusu arasıına yerlena yerleşştirilir ve bir tirilir ve bir 
anaca kalanaca kalıınlnlığıığına gna gööre re üçüçten fazla kalem ten fazla kalem 
taktakıılabilir. Anaclabilir. Anacıın kabun kabuğğu au aşışırrıı kalkalıın ise n ise 
şşekildeki gibi kesilir ve ince bir ekildeki gibi kesilir ve ince bir ççivi ile ivi ile 
ççakakııllıır. Daha sonra ar. Daha sonra aşışı macunu ile yara macunu ile yara 
yerleri kapatyerleri kapatııllıır. r. 



Kabuk aşısının tutmuş hali

Kabuk aşısının yapılışı



Yarma AYarma Aşışı

AnacAnacıın kaln kalıın oldun olduğğu, u, 
yumuyumuşşak ak ççekirdekli ekirdekli 
ttüürlerde (elma,armut rlerde (elma,armut 
vb.) uygulamasvb.) uygulamasıı tavsiye tavsiye 
edilen ve edilen ve ççeeşşit it 
dedeğğiişştirme atirme aşışıssıı olarak olarak 
bilinen bir abilinen bir aşışılama lama 
metodudur. Her anaca metodudur. Her anaca 
en fazla iki kalem en fazla iki kalem 
taktakıılabilir. Kalem ile labilir. Kalem ile 
anaanaçç kabuk yara kabuk yara 
yerlerinin karyerlerinin karşışıllııklklıı
gelmesine gelmesine öözen zen 
ggöösterilmelidir.sterilmelidir.







Kakma AKakma Aşışı
ÇÇeeşşit deit değğiişştirme atirme aşışılarlarıında 7,5nda 7,5--10 cm ve daha 10 cm ve daha 
kalkalıın dallara uygulanabilir. Bu an dallara uygulanabilir. Bu aşışı ilkbaharda ilkbaharda 
aağğaaççlar uyanmadan lar uyanmadan öönceki dnceki dööneme kadar neme kadar 
yapyapıılabildilabildiğği gibi kalemler iyi muhafaza edildikleri i gibi kalemler iyi muhafaza edildikleri 
takdirde btakdirde büüyyüüme dme dööneminin baneminin başşlanglangııccıında da nda da 
yapyapıılabilir. Her ana dala ortalama 3 kalem labilir. Her ana dala ortalama 3 kalem 
taktakıılabilir. Kakma alabilir. Kakma aşışı iiççin dal ain dal aşışı yapyapıılacak yerden lacak yerden 
testere ile dtestere ile düüzgzgüün bir n bir şşekilde kesildikten sonra ekilde kesildikten sonra 
hazhazıırlanan kalemlerin kesit boyutlarrlanan kalemlerin kesit boyutlarıı dikkate dikkate 
alalıınarak dalnarak dalıın merkezine don merkezine doğğru 1ru 1--1,5 cm ve a1,5 cm ve aşşaağığı
dodoğğru 3ru 3--4 cm 4 cm üçüçgen gen şşeklinde kesim yapeklinde kesim yapııllıır. r. 
Kalemler 10Kalemler 10--12 cm uzunlukta ve iki 12 cm uzunlukta ve iki üçüç ggöözlzlüü
olarak hazolarak hazıırlanrlanıır. En alt gr. En alt göözzüün karn karşışı istikametinde istikametinde 
ortalama 3 ortalama 3 cmcm’’denden babaşşlanlanıılarak alarak aşşaağığı dodoğğru ru 
incelecek incelecek şşekilde ekilde üçüçgen kesim yapgen kesim yapııllıır. Anar. Anaççtaki taki 
kesim ile kalemdeki kesimin aynkesim ile kalemdeki kesimin aynıı boyutlarda boyutlarda 
olmasolmasıı, kalemin ana, kalemin anaçç üüzerine iyi oturmaszerine iyi oturmasıı ve ve 
boboşşluk kalmamasluk kalmamasıı aaççııssıından ndan öönemlidir. Dinemlidir. Diğğer er 
kalemlerde anakalemlerde anaçç üüzerine yerlezerine yerleşştirildikten sonra tirildikten sonra 
rafya ile barafya ile bağğlanarak macunlama yaplanarak macunlama yapııllıır.r.





KKööprprüü AAşışı:: Bir tamir aBir tamir aşışıssıı
olup aolup ağğacacıın gn göövde vde 
kkıısmsmıında nda zararlanmazararlanma
meydana gelmimeydana gelmişşse se 
uygulanuygulanıır. Ar. Aşışı ggöövdenin vdenin 
kolaylkolaylııkla kabuk verdikla kabuk verdiğği i 
ilkbaharda uygulanmalilkbaharda uygulanmalııddıır. r. 
ÖÖnce nce ööllüü ve yve yıırtrtıılmlmışış kabuk kabuk 
kazkazıınnııp atp atııllıır. Yara yeri r. Yara yeri 
temizlenir, zararltemizlenir, zararlıı bböölgenin lgenin 
etrafetrafıına her 5na her 5--8 cm de bir 8 cm de bir 
kalem yerlekalem yerleşştirilmek tirilmek üüzere zere 
aaşışı yerleri hazyerleri hazıırlanrlanıır. r. 
Kabukta aKabukta aççıılan bu yerlere lan bu yerlere 
iki tarafiki tarafıından meyilli ndan meyilli 
taraftarafıından kesim yapndan kesim yapıılan lan 
kalem kalem üüzerindeki gzerindeki göözler zler 
kkööreltirilerekreltirilerek yerleyerleşştirilir. tirilir. 
Kalemler ya aKalemler ya ağğaaçç üüzerine zerine 
inci inci ççivilerle tutturulur ya ivilerle tutturulur ya 
da bada bağğlanlanııp macunlanp macunlanıır. r. 

Onarma amacıyla 
kullanılan diğer 
uygulamalar



DilcikliDilcikli ve ve DilciksizDilciksiz İİngiliz Angiliz Aşışıssıı

GGööz az aşışıssıı babaşşararıı oranoranıınnıı ddüüşşüük olduk olduğğu u 
(ceviz gibi) baz(ceviz gibi) bazıı ttüürlerde uygulanan rlerde uygulanan 
kalem akalem aşışıssıı yyööntemidir. Bu yntemidir. Bu yööntemde ntemde 
kalem ve anackalem ve anacıın aynn aynıı kalkalıınlnlııkta olmaskta olmasıı
arzu edilir. Bazen dilcik yaparzu edilir. Bazen dilcik yapıılmadan da lmadan da 
aaşışılama yaplama yapııllıır ve ar ve aşışı tutar. tutar. ÖÖnemli olan nemli olan 
anaanaçç ve kalemin ve kalemin kambiyumkambiyum dokulardokularıınnıın n 
tam kartam karşışılalaşşmasmasııddıır. Ar. Aşışı yerinin yerinin 
babağğlanmaslanmasıı, kalemin u, kalemin uçç kkıısmsmıınnıın ise n ise 
imkanlar imkanlar ööllçüçüssüünde ande aşışı macunu veya macunu veya 
parafin ile kapatparafin ile kapatıılmaslmasıı aaşışı babaşşararııssıınnıı
artartıırrıırr. Bu a. Bu aşışılamada ustallamada ustalıık daha da k daha da 
öönemnem kazankazanıır.r.





Cevizde Cevizde dilciklidilcikli ingilizingiliz aaşışıssıı


