
        AŞILI  MEYVE   

FİDANLARININ DİKİMİ 

 
1-Dikim Zamanı :İlimiz soğuk ve 

kurak bölgeler içerisinde yer 

aldığından meyve fidanı  dikimi 

ilkbaharda Mart sonu-Nisan başında 

yapılmaktadır. 

2-Dikim Budaması: Çeşitli Kamu ve 

Özel kuruluşlardan temin ettiğimiz 

fidanlara, dikimden önce dikim 

budaması yapılır.Yaralı kökler,sağlam 

dokuya kadar kesilir. Dallarda ise bir 

miktar kısaltma ve ayıklama 

yapılır.Böylece kökle taç arasında bir 

denge kurularak, fidanların tutması ve 

daha sonra sürgünlerin  kuvvetli 

büyümesi sağlanır. 

3-Dikim: Dikim tahtası 1-1.5 metre 

uzunluğunda ve 15-20 cm genişliğinde 

bir tahtadır. Bu tahtanın tam ortası ile 

iki kenarında olmak üzere üç tane 

kertik vardır. Dikim tahtası,iki ucundan 

açılan (V) şeklindeki kertikler önceden 

çakılan işaret kazıklarına gelecek 

şekilde, çukurun üzerine yerleştirilerek 

dikim yapılır. 

 Eğer fidanları bağlamak için 

herek kullanılacaksa, herek çukurun 

güney yanına ham toprağa çakılır. 

İlimizde herek kullanımı yaygın 

değildir. Ancak fidanlar hereksiz 

dikilirse şiddetli rüzgarlardan fazla 

sallanırlar,bu nedenle tutma nispeti 

azalır, aynı zamanda fidanlar düz 

büyüyemezler. 

 Hereklerin  en uç kısmı sallanma 

neticesi dalları yaralamaması için 

fidanın taç dalından 1-2 parmak 

aşağısında kalmalıdır. Fidanların 

hereğe dikimden sonra  8  şeklinde 

gevşekçe bağlanır. Bu sayede 

fidanların hereğe sürtünerek 

yaralanması önlenir.  

Fidan çukurları dikimden 10-15 

gün önceden 50-60 cm derinlik ve 

genişlikte açılmalıdır. Üstten çıkan 

toprak çukurun  bir kenarına, alttan 

çıkan toprak ise çukurun  başka bir 

kenarına konur. Fidan dikim tahtası ile 

çukura yerleştirildikten sonra üstten 

çıkan toprak ile yanmış çiftlik gübresi 

karıştırılarak fidanın kök bölgesine 

konur. 

       Çukurun dolmasına 3-4 parmak 

kalınca, toprağın atılması durdurularak 

çukurdaki toprak iyice çiğnenir, 

çiğneme esnasında köklere zarar 

vermemek gerekir. Dikim işi bittikten 

sonra fidanın etrafına çanak yapılır. 

 Can suyu verilir, Dikim sırasında 

aşı noktası toprağın üstünde kalmalıdır. 

Derin dikimden kaçınılmalıdır. Çünkü 

gelişme zayıf olacağı gibi daha sonra 

bazı meyve türlerinde çeşitli hastalıklar 

görülmektedir. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLİ ÜRETİCİLER, 

 

MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 

 

 TEKNİĞİNE UYGUN OLARAK  

 

DİKİM YAPALIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ HAKKINDA  

 

GENİŞ BİLGİ İÇİN TARIM İL VE İLÇE  

 

MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURUNUZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

T.C. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

MEYVECİLİK 

(Dikim) 
 

 

ÇİFTÇİ EĞİTİMİ VE YAYIM ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANMIŞTIR. 
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