
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN

GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

BAHÇECİLİK

ARMUT YETİŞTİRİCİLİĞİ

ANKARA, 2009



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı
ile onaylanan, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında kademeli
olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim
programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik
geliştirilmiş öğrenme materyalleridir (Ders Notlarıdır).

 Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek
ve geliştirilmek üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında
uygulanmaya başlanmıştır.

 Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak amaçlanan yeterliği
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması
önerilen değişiklikler Bakanlık’ta ilgili birime bildirilir.

 Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki
yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler.

 Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.

 Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında
satılamaz.



i

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii
GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ....................................................................................................3
1. ARMUT ............................................................................................................................... 3

1.1. Armut Yetiştiriciliği ......................................................................................................3
1.1.1. Tanımı ve Önemi ...................................................................................................3
1.1.2. Çeşitleri.................................................................................................................. 8
1.1.3. Genel İstekleri......................................................................................................16
1.1.4. Üretimi................................................................................................................. 17

1.2. Bodur Armut Yetiştiriciliği ......................................................................................... 18
1.3. Bahçe Tesisi ................................................................................................................19
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 20
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 21

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ..................................................................................................23
2. KÜLTÜREL İŞLEMLER ..................................................................................................23

2.1. Sulama......................................................................................................................... 23
2.2. İlaçlama....................................................................................................................... 24
2.3. Gübreleme................................................................................................................... 30
2.4. Budama ve Destek Sağlama........................................................................................ 31
2.5. Yardımcı Kültürel İşlemler ......................................................................................... 32
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 33
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 34

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ..................................................................................................36
3. HASAT İŞLEMLERİ.........................................................................................................36

3.1 Hasat Zamanı ...............................................................................................................36
3.2. Hasadın Yapılışı..........................................................................................................37
3.3. Pazara Hazırlama ........................................................................................................38
3.4. Depolama .................................................................................................................... 39
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 41
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 42

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 44
CEVAP ANAHTARI.............................................................................................................45
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 46

İÇİNDEKİLER



ii

AÇIKLAMALAR
KOD 621EEH024

ALAN Bahçecilik

DAL/MESLEK Meyvecilik

MODÜLÜN ADI Armut Yetiştiriciliği

MODÜLÜN TANIMI
Armut yetiştiriciliğinde; fidelerin dikimi, kültürel bakım
işlemleri ve meyve hasadı konularının anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/ 16

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur.

YETERLİK Armut yetiştimek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak Armut
yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun armut bahçesi
yapabileceksiniz.

2. Zamanında ve tekniğine uygun olarak kültürel bakım
işlemlerini yapabileceksiniz.

3. Tekniğine uygun olarak meyvelerin hasadını
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Tepegöz, yazı tahtası, internet, sınıf, sera

Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar, mikroskop

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Modülün sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri, tavırları
ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme
araçları ile değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Günümüz koşullarında meyvecilik, büyük önem taşımaktadır. Hem insan sağlığı hem
de ülke ekonomisine katkısı bakımından armut, önemli meyve türlerimizden biridir.

Armudun nasıl yetiştirildiğini hiç düşündünüz mü? Büyüyüp gelişebilmesi için nelere
ihtiyaç duyduğunu? Armut çeşitlerinin neler olduğunu?

Her insanın yaşamak için nasıl bazı şeylere ihtiyacı varsa armudun da yetişmesi için;
sıcaklık, su, gübre, nem vb. şeylere ihtiyacı vardır.

İşte bu modül ile evimize gelen ve sofralarımızdan eksik etmediğimiz armudun nasıl
yetiştirildiğini, hangi safhalardan geçerek size kadar ulaştığını öğreneceksiniz. Ayrıca yaz ve
kış armutları arasındaki farkı görecek ve yediğiniz armudun çeşidini daha kolay ayırt
edebileceksiniz.

Aynı zamanda amatörce de olsa evinizin bahçesinde uygun bir armut ağacı
yetiştirebileceksiniz. Böylece armudun hayatımızdaki önemini daha iyi anlayabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Ekolojik ve ekonomik şartlara uygun armut bahçesi yapabileceksiniz.

 Ülkemizde yetiştirilen armut çeşitleri hakkında bilgi toplayınız.

1. ARMUT

1.1. Armut Yetiştiriciliği

1.1.1. Tanımı ve Önemi

Alem : Plantae

Bölüm : Magnoliophyta ( Kapalı tohumlular )

Sınıf : Magnoliopsida ( İki çenekliler )

Takım : Rosales

Familya : Rosaceae- Gülgiller

Alt familya : Maloideae- Elmalar

Cins : Pyrus

Tür : P. Communis

Armut yetiştiriciliği, çok eski yıllara dayanmaktadır. Anadolu, İtalya, Fransa, Belçika
eskiden beri yetiştiriciliğin yapıldığı ülkelerdir. Amerika'ya armut, ilk olarak İngiliz ve
Fransız kolonistler tarafından 1630 yılında dikilmiştir. Amerika’da yapılan çalışmalarla yeni
armut çeşitleri geliştirilmiştir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Fotoğraf 1.1: Armut

Kültür armudu, bütün dünya üzerinde elma kültürünün yayıldığı hemen her yerde
yetiştirilmektedir. Armut, kültür elmalarına göre sıcağa ve kurağa daha az hassas olduğu için
yayılma alanı mesela kuzey yarımkürede ancak 55. enlem derecesine ulaşabildiği halde,
elmanın iyi yetişemediği Akdeniz'in sıcak iklimli bölgelerinde de önemini korumaktadır.

Memleketimizde armut yetiştiriciliği hemen hemen bütün bölgelerimizde
yapılmaktadır. Bugün dünya üzerinde 2000 yılında 1.541.733 ha. alanda 16.981.168 ton
armut üretilmektedir.

100 GR ARMUTTA BULUNAN BESİN DEĞERLERİ

Enerji 61 kalori

Karbonhidrat 15.3 gr

Kolesterol 0

Yağ 0,4 gr

Lif 1,4 gr

Fosfor 11 mgr

Kalsiyum 8 mgr

Demir 0,3 gr

Sodyum 2 mgr

Potasyum 130 mgr

Magnezyum 7 MGR

A vitamini 20 IU

B1 vitamini 0,02 mgr

B2 vitamini 0,04 mgr

B3 vitamini 0,1 mgr

B6 vitamini 0,017 mgr

C vitamini 4 mgr

Folik asit 2.3 mgr

E vitamini 0,5 mgr

Tablo 1.1: Armudun besin değeri
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Armut içerdiği çok miktarda lif ve kum (taş hücresi) topakları nedeniyle kabızlık
çeken kişilere yarar sağlar. Taş hücreleri bağırsakları çalıştırarak kabızlığı giderir. Armut
ağacının botanik özellikleri şunlardır:

 Habitüs: Armut ağacı dikine büyür ve piramit şeklini alır.Serbest büyümeye
bırakıldığında yayvan taç da meydana getirir. Gövdesi düzdür. Gençken
kabukları gri, yaşlandıkça dışarıdaki mantar tabakalarından dolayı koyu gri veya
grimsi kahverengi renk alır ve kabuk parçalanır.

Fotoğraf 1.2: Armut ağacı

 Kök: Tohumdan yetiştirilen armutlarda kök, kazık kök şeklinde derinlere gider.
İyi topraklarda ve sulanan yerlerde, yan ve saçak kök oluşumu iyidir.

 Dallar: Armut dalları tüysüzdür. Odun ve meyve dalı olmak üzere iki çeşit dal
vardır. Meyve dalcıklarından topuz, kargı ve dalcıklar elmalardakine benzerse de
burada daha genç dalcıkların erken meyveye yattıkları da unutulmamalıdır.
Bundan başka armutlarda keselere elmalardan daha çok rastlanır ve bu dal şekli
bir kısım çeşitlerde çok yaygındır. Armutlarda dalcıklar, elmalardan farklı olarak
çoğunlukla tüysüzdür.
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Fotoğraf 1.3: Armut ağacının dalları ve gözleri

 Gözler: Armutlarda yaprak, sürgün ve çiçek olmak üzere üç tip göz
vardır. Yaprak gözleri, bir yıl önceki yaprakların koltuklarında teşekkül
eden ince gözlerdir. Açıldıklarında tek tek yapraklar meydana gelir.
Sürgün gözleri, daha çok dalcıkların uçlarında tepe tomurcuğu halinde
olur. Uyanmaları ile kısa ve uzun sürgünler meydana gelir. Böylece
dalcıkların büyümeleri ve tacın dallanması temin edilir.

Resim 1.1: Armut bitkisinin bölümleri

Meyve gözleri dalcıkların uçlarında ve az sayıda olarak bazı çeşitlerde yaprak
koltuklarında hasıl olur. Sivrice uçları, keskin kenarları ve tüysüz oluşları ile elmalardan
kolaylıkla ayrılır. Çiçek gözleri armutlarda da karışıktır. Yani bunlarda da bir göz içerisinde
hem çiçek ve hem de yaprak yerleri vardır. Böylece çiçekler açıldıkları zaman ağaçta
yapraklanma da olur.
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 Meyve: Armut yalancı meyve olup elmada olduğu gibi ovaryum ile çanak ve
taç yapraklar ve stamenlerin alt kısımlarının birleşimi olan dokuların (
accessory ) birlikte gelişmeleriyle meydana gelmektedir. Bazı çeşitlerin
meyvelerinde ise taş hücreleri meydana gelir ve bunlar, meyve yenirken
kumluluk hissi uyandırırlar. Taş hücrelerinin oluşumu, çeşide bağlı olduğu
kadar toprak koşullarıyla da ilgilidir

Fotoğraf 1.4: Armut meyvesi

 Yapraklar: Dallarda bir göz açıldığında içerisinden hem çiçek, hem yaprak,
hem de sürgün meydana gelebilir. Dalcıklarda her zaman çiçek gözü bulunmaz.
Yaşlı ve bakımsız ağaçlarda çıtanak bulunur aynı zamanda kese de vardır. Ağaç
yaşlı ise keseler daimi olarak kalır. Genç ağaçlarda kaybolur. Bu kese besin
madde birikimi ile olur. Eğer gözün uç kısımları yayvansa sürgün yine dallarda
uç alma yapılmışsa ve ağacın gelişimi kuvvetli ise bir çok gözde sürgün
meydana gelir. Armut yaprakları basit yapraktır. Yaprağın üstü koyu yeşil, altı
grimsi yeşildir. Yaprak şekli oval veya oval yuvarlaktır.

Fotoğraf 1.5: Armut yaprakları
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Bir çiçek gözünden 5-7 çiçek çıkar. Armut çiçeğinde 5 taç, 5 çanak yaprak, 5 dişi
organ, 20 erkek organ bulunur.Çanak yapraklar renklidir. Dişi organ sarı, erkek organ
başçığı pembemsi sklamen rengindedir. Armut yalancı meyvedir.

Fotoğraf 1.6: Armut çiçekleri

1.1.2. Çeşitleri

 AKÇA: Ana vatanı Anadolu’dur. İstanbul Akçası, Dikenli Akça, İstanbul
Armudu gibi isimler alır. Ağaçları kuvvetli büyür ve yarı dik gelişir. Meyvesi
küçük, kısa boyunlu, alt kısmına doğru geniştir. Kabuğu yeşil, yeme olumunda
yeşilimsi sarı renkte ve incedir. Meyve eti beyaz, az kumlu, orta derecede sulu,
az tatlı olup kalitesi orta iyidir. Hasat temmuz ayında yapılır. Saklama süresi bir
hafta on gün kadardır. Biraz geç meyveye yatar.

Fotoğraf 1.7: Akça Armut



9

 MUSTAFABEY: Ana vatanı Anadolu’dur. Ağaçları kuvvetli büyür ve yarı dik
gelişir. Meyvesi küçük, boyun kısmı akçadan daha uzun, alta doğru geniştir.
Kabuğu kalınca olup zemin rengi sarımsı yeşil, yeme olumunda sarı, güneş
gören tarafı kırmızıdır. Meyve eti beyaz, az kumlu, orta sulu, tatlı ve aromalı
olup kalitesi ortadır. Hasat zamanı temmuz ayının ikinci haftasıdır. Depolama
ömrü kısadır.

Fotoğraf 1.8: Mustafabey Armudu

 ANKARA: Ankara armudu verimli bir çeşittir. Ağaçlar, armut ve ahlat çöğürü
üzerinde 5-7 yaşından itibaren ürün vermeye başlamakta ve ürün miktarı 15
yaşına kadar artmaktadır. İyi bakım koşullarında verimlilik, 50 yaşına kadar
aynı düzeyde devam etmekte ve daha sonra düşüş göstermektedir. Ağaçları
kuvvetli ve yayvan gelişir. Eylül ayı ortalarında hasada gelir.

Fotoğraf 1.9: Ankara Armudu
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Meyvesi orta iri, yuvarlakça, boyunsuz, alt kısmı geniştir. Meyve kabuğu açık yeşil,
yeme olumunda sarımsı yeşil ve incedir. Meyve eti tatlı, çok sulu ve güzel aromalıdır.
Depolamaya uzun süre dayanır. Genellikle ilkbahar aylarında pazarlarda görülen bir çeşittir.
Akça ve Coscia armutları en iyi tozlayıcılar olarak belirlenmiştir.

 WİLDER: ABD kökenli olup 1884 yılında kültür bitkisi olarak yetiştirilmiştir.
Ağaçları kuvvetli büyür ve dik gelişir. Meyvesi küçük ve orta irilikte, meyve
şekli konik, alt kısmı geniş düz, kısa ve kalın boyunlu armut biçimindedir.
Meyve kabuğu ince, yeme olumunda zemin sarı olup güneş gören taraf
kırmızıdır. Meyve eti beyaz renkli, tereyağ tipinde, az sulu ve ekşimsi olup
kalitesi iyidir. Temmuz ayının ikinci haftasında hasat edilir. Hasatta geç
kalınmamalıdır.

Resim 1.2: Wilder Armudu

 BEURRE PRECOCE MORETİNİ: Coscia X Williams melezi olup 1956
yılında İtalya’da elde edilmiştir. Ağaçları kuvvetli büyür ve yarı dik gelişir.
Meyvesi orta iri ve iri, şekli oval alta doğru genişler ve armut biçimindedir.
Meyve kabuğu ince, düz, mat ve az mumlu olup, yeme olumunda zemin rengi
yeşilimsi sarı, güneş gören tarafı pembemsi kırmızıdır. Meyve eti beyaz renkli,
ince dokulu, tereyağ tipinde, gevrek, çok sulu ve hafif ekşimsi olup kalitesi çok
iyidir.
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Fotoğraf 1.10: Beurre Precoce Moretini Armut çeşitleri

 COSCİA: Ana vatanı İtalya’dır. Ağaçları kuvvetli büyür ve dik gelişir.
Meyvesi orta iri, konik, boyun kısmı kısa, alta doğru genişler. Meyve kabuğu
kalın, rengi açık yeşil olup yeme olumunda açık sarıdır. Bazen güneş gören
tarafı kızarır. Meyve eti beyaz, tatlı, sulu ve çok az kumlu olup kalitesi iyidir.
Temmuz ayı sonunda hasat edilir.

Fotoğraf 1.11: Coscia Armut çeşitleri
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 SANTA MARİA: Willliams X Coscia melezi olarak 1951 yılında İtalya’da
bulunmuştur. Ağaçları orta kuvvette büyür ve dik olarak gelişir. Meyvesi iri,
boyun kısmı uzunca, alta doğru genişler ve armut biçimindedir. Meyve zemin
rengi yeme olumunda çok açık sarı olup bazen güneş gören tarafı pembemsi
kırmızıdır. Meyve eti beyaz, orta sulu, az tatlı olup orta kalitededir. Temmuz
sonu ağustos ayı başında olgunlaşır. Yeme kalitesi iyi olmakla beraber yeme
olumundaki rengi ve görünüşü caziptir. Uzun süre depolanabilir.

Fotoğraf 1.12: Santa Marıa Armut çeşitleri

 DR. JULE GUYOT: Fransa kökenli olup 1870 yılında bulunmuştur. Ağaçları
zayıf ve orta kuvvette büyür ve yarı dik gelişir. Meyve iri, boyun kısmı kalın,
alta doğru geniş armut biçimindedir. Meyve kabuğu orta kalınlıkta, yeme
olumunda sarı olup bazen güneş gören tarafı kırmızıdır. Ağustos ayının ilk
haftasında toplama olgunluğuna erişir. Ayva ile uyuşmaz. Meyve eti beyaz, çok
sulu ve tatlı olup kalitesi çok iyidir.

 STARKRİMSON: ABD kökenli olup Clapps Favorit çeşidinin tomurcuk
mutasyonudur. Ağaçları orta kuvvette büyür ve yayvan gelişir. Meyvesi iri,
konik, orta kısmı geniş armut biçimindedir. Meyve kabuğu koyu ve donuk
kırmızı renkte olup yeme olumunda rengi açılır. Meyve eti beyaz, sulu ve
tereyağ tipinde, tatlıdır. Yeme olumu süresi kısa olup ileri olgunlukta çekirdek
evi etrafından başlayarak meyve eti kararmaktadır.Hasat zamanı ağustos ayının
ikinci haftasıdır. Hasat geciktirilirse çekirdek evi kararması artar.
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Fotoğraf 1.13: Starkrimson Armut çeşitleri

 WİLLİAMS: İngiltere kökenli olup 1770 yılında bulunmuştur. Ağaçlar gençken
dikine kuvvetlice büyür, verim başlayınca gelişme yavaşlar ve yayvanlaşır.
Meyvesi orta iri ve iri, konik, boyunlu, orta kısmı geniş armut biçimindedir.
Meyve kabuğu açık yeşil renkte, ince, sap çukuru çevresi paslı, yeme olumunda
sarı renktedir. Meyve eti beyaz, ince dokulu, tereyağı tipinde, çok sulu, tatlı ve
aromalı olup kalitesi mükemmeldir. Sofralık, kurutmalık ve konservelik olarak
kullanılmaktadır. Ağustos ayının üçüncü haftasında toplanır.

Fotoğraf 1.14: Williams Armut çeşitleri
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 TRİUMPH DE VİENNE: Fransa kökenli olup 1874 yılında bulunmuştur.
Ağaçları orta kuvvette büyür ve yayvan gelişir. Meyvesi iri, konik, uzunca armut
biçimindedir. Meyve kabuğu yeşilimsi sarı renkte, dağınık paslı, yeme olumunda
koyu sarı renkte olur. Meyve eti çok sulu, tatlı, kendine has aromalı ve kalitesi
çok iyidir. Ağustos ayının üçüncü haftasında toplanır.

Fotoğraf 1.15: Triumph de vienne Armut çeşitleri

 GRAND CHAMPİON: ABD kökenli olup Gorham çeşidinin tomurcuk
mutasyonudur. Ağaçları kuvvetli büyür ve yayvan gelişir. Meyvesi orta iri ve iri,
yuvarlak, alt kısma doğru geniş, hemen hemen boyunsuzdur. Meyve kabuğu
ince ve mat olup bütün yüzeyi sıvama paslıdır. Ağustos ayı sonunda olgunlaşır
ve toplanır.

 DEVECİ: Ana vatanı Anadolu olup ağaçları orta kuvvette büyür. Meyvesi iri ve
çok iri, basık, alt kısmı geniş, boyunsuzdur. Çiçek çukuru derindir. Meyve
yüzeyi hafif girintili çıkıntılı olup kabuğu ince, zemin rengi sarı, passız, bazen
güneş gören yüzü pembemsi kırmızıdır. Meyve eti beyaz, gevrek, sulu, az, tatlı
ve orta kalitededir. Yeme olumunda fazla yumuşamaz. Ekim ayının üçüncü
haftasında olgunlaşır ve toplanır. Kış armudu olarak da bilinir. Depolamaya
uzun süre dayanır.
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Fotoğraf 1.16: Deveci Armut çeşitleri

 PASSE CRASSANE: 1845 yılında Fransa’da bulunmuştur. Orta kuvvette büyür
ve yarı dik gelişir. İri, yuvarlak, alt kısmı daha geniştir. Meyve kabuğu paslı,
kalın önce yeşil renkte, yeme olumunda ise sarı renktedir. Meyve eti beyaz, az
kumlu, çok sulu, ekşimsi ve aromalı olup kalitesi iyidir. Eylül ayı sonunda
olgunlaşır ve toplanır. Uzun süre saklamaya elverişlidir, ayva ile iyi uyuşur.

Fotoğraf 1.17: Passe Crassane Armudu
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 ABBE FETEL:1866' da Fransa’da bulunmuştur. Ağaçları zayıf ve orta kuvvette
büyür, dik gelişir. Meyvesi iri, konik ve boyun kısmı çok uzundur. Meyve
kabuğu kısmen paslı, ince, yeme olumunda koyu sarı renktedir. Meyve eti
beyaz, çok sulu, tereyağ tipinde ve tatlı olup, kalitesi çok iyidir. Eylül ayının ilk
haftası toplanma zamanıdır.

Fotoğraf 1. 18: Abbe Fetel Armudu

 BEURRE BOSC ( KAİSER ALEXANDER ): Kökeni Fransa olup 1819' da
bulunmuştur. Ağaçları kuvvetlice büyür ve yarı dik gelişir. Meyvesi; orta iri ve
iri, konik, alt kısmı geniş, boyun kısmı uzun ve sapa doğru incelir. Meyve
yüzeyi pas kaplı olup yeme olumunda rengi altın sarısıdır. Meyve eti beyaz,
sulu, tereyağ tipindedir. Bazen çok az kumlu da olabilir. Eylül ayının ikinci
haftası olgunlaşır ve hasat edilir.

Fotoğraf 1. 19: Kaiser Armudu

1.1.3. Genel İstekleri

Armut ağaçlarının dinlenme döneminde -20, -25 oC kış soğuklarına kısa süreli olarak
dayandıkları bilinmektedir. Fakat bu süreler ne kadar kısa olursa zarar da o oranda az olur.
Özellikle kış soğukları riski olan bölgelerde, gübreleme ve sulama programlarının dikkatli
bir şekilde planlanması gerekmektedir.
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Ağaçların nemli toprakta bulunması, soğukla birlikte zararın artmasına neden olur.
Armut çeşitlerin bir çoğu düzenli çiçek açabilmek için mutlaka kış dinlenme döneminde 7.2
oC ‘nin altında toplam 1000–1500 saatlik bir sıcaklık toplamına ihtiyaç duyarlar. Eğer bu
ihtiyaçları karşılanamazsa çiçeklenme düzensiz olur veya çok az gerçekleşir. Bu nedenle
bahçeler, soğuk havanın çöktüğü çukur yerlere kurulmamalıdır. Kaliteli meyve elde etmek
için yetiştiriciliğin ılıman iklimlerde yapılması tavsiye edilir.

Armut ağacı, çok farklı topraklarda yetiştirilebilir. Ilıman iklimlerde yetiştirilen
bitkiler arasında ağır topraklara en iyi uyum sağlayan bitkidir. Armut yetiştiriciliğinde
kullanılan anaca göre değişmekle birlikte; kumlu topraktan killi toprağa kadar birçok toprak
tipinde bahçe yapılabilir. Ancak kaliteli ürün alınmak isteniyorsa toprak pH’sı 6 – 7
civarında olan, geçirgen, derin, sıcak ve organik madde miktarı yüksek topraklar tercih
edilmelidir. Aşırı kumlu ve kuru topraklarda meyve kalitesi bozulur.

Fotoğraf 1.20: Yetişmiş armut bahçesi

1.1.4. Üretimi

Armut tohumdan, çelikle ve aşı ile üretilir. Kültür armutlarının tohumla üretimi
mümkün değildir. Kültür armut çeşitlerinin çeliklerinde köklenme çok zordur. Bu nedenle en
iyi üretim yöntemi aşılamadır. Aşı çeşidi olarak da T göz aşısı kullanılır. Bazı yerlerde
sürgün göz aşısı da kullanılmaktadır. Anaç olarak ayva kullanılmaktadır. Ayva anacı bodur
olduğu için tercih edilmektedir. Ayrıca ayva üzerine yapılan aşılamalarda armut meyveleri
daha büyük olmaktadır. Ayva anacı kullanmanın tek sakıncası ise ömrünün az olmasıdır.
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Armut yetiştiriciliğinde ahlat anacı da kullanılmaktadır. Özellikle kurak iklim
koşullarında ahlat anacı tercih edilir. Ahlat anacı üzerine aşılamada armut meyvesi, orta
kalitede olmaktadır.

En çok kullanılan diğer bir anaç armut çöğürüdür. Standart armut bahçesi yapmak için
en fazla bu anaç kullanılır. Bu anacın ağacı daha büyük ve daha uzun ömürlüdür.

Fotoğraf 1.21: Aşılı armut fidanları

1.2. Bodur Armut Yetiştiriciliği

Bodur armut ağacı elde etmek için armutlar, ayva anacı üzerine aşılanır. Bu takdirde
daha az derinlikteki topraklara dikilebilir. Ancak ayva anacı, kış soğuklarına armut çöğürü
kadar dayanmaz. Ayva anacı fazla kireçli toprakları sevmez. Daha çok sulama ihtiyacı
gösterir. Bazı armut çeşitleri, ayva anacı ile uyuşmazlar. Bunu önlemek için ayva ile uyuşan
Beurre Hardy gibi çeşitler, anaç olarak kullanılmalıdır.

Fotoğraf 1. 22: Bodur Armut bahçesi
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1.3. Bahçe Tesisi

Seçilmiş olan bahçe yerinin, armut ağacının tüm isteklerini karşılayacak nitelikte
olması gerekir.Ayrıca iyi bir toprak hazırlığının da yapılmış olması şarttır. Eğer toprak
hazırlığı iyi yapılmamış ise fidan çukurlarının geniş açılması, fidanın gelişmesi yönünde
mutlaka olumlu etki sağlayacaktır.

Fotoğraf 1.23: Yeni tesis edilmiş armut bahçesi

Kapama armut bahçesi yapılacağı zaman mutlaka sağlıklı, ismine doğru, aşılı ve bir
yaşlı fidanların kullanılmasında fayda vardır. Anaç olarak Quince-A kullanılmış ise, ağaçlara
verilmesi gereken aralık ve mesafeler, çoğu çeşitler için 3x5 m, armut çöğürü anaç olarak
kullanılmış ise 5x7 m önerilmektedir. Bu aralık ve mesafeler; çeşide, toprak şartlarına ve
uygulanacak olan kültürel işlemlere göre değişebilir. Son yıllarda bazı ülkelerde belirttiğimiz
aralık ve mesafelerden daha sık (0.6 - 0.8 x 4 m) armut bahçeleri de kurulmaya başlanmıştır.
Dikim budaması yapılan fidanların ılıman iklimlerde aşı yeri toprak üzerinde kalacak şekilde
kasım ve ocak ayları arasında dikilmeleri tavsiye edilir. Daha soğuk olan bölgelerde ise fidan
dikimi şubat ve mart aylarında yapılmalıdır. Dikim sırasında bahçede sağlıklı bir tozlanma
ve döllenme için mutlaka aynı dönemde çiçek açan çeşit karışımlarına yer verilerek bahçe
yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Bahçe tesisi için yer belirleyiniz.

 Toprak yapısının armut yetiştirmeye
uygun olup olmadığını araştırınız.

 Toprağı işleyerek dikime hazır hale
getiriniz.

 Bölgenizde yetişmeye uygun fidan
seçimi yapınız.

 Dikim planı yapınız.

 Fidanları dikmek için çukurları
hazırlayınız.

 Dikim yapınız.

 Can suyu veriniz.

 Toprağın yapısına dikkat ediniz.

 Fidanlar için çukur açarken uygun
büyüklükte olmasına dikkat ediniz.

 Dikimden önce fidanları mutlaka
ilaçlayınız.

 Can suyu vermeyi unutmayınız.

 Düzgün aralıklarla sulama yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

1. Armudun ana vatanı neresidir?
A) Akdeniz Ülkeleri
B) Amerika
C) Güney Çin
D) Kanada

2. Armut yetiştirmek için toprağın ideal pH derecesi ne olmalıdır?
A) 6-7
B) 6
C) 7-8
D) 3-5

3. Armut yetiştiriciliğinde aşağıdaki anaçlardan hangisi kullanılmaz?
A) Ayva
B) Ahlat
C) Vişne
D) Armut çöğürü

4. Armut ağacının kök yapısı nasıldır?
A) Saçak kök
B) Kazık kök
C) Depo kök
D) Yumru kök

5. .Armut meyvesinde bulunan ………………… bağırsakların çalışmasında rol oynar.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Yanıtlarınız
tamamen doğru ise uygulamalı teste geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda armut bitkisinin
aşılama yöntemiyle üretimini yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Armut Bahçesi Yapacağınız Yeri Belirlediniz Mi?

2. Bölgenize Ve Toprak Yapısına Uygun Anaç Temin Ettiniz
Mi?

3. Üretimini Yapacağınız Armut Fidanları İçin Kalem
Alacağınız Bitkiyi Temin Ettiniz Mi?

4. Kalemlerden Alacağınız Gözleri Belirlediniz Mi?

5. Gözleri Kalemden Uygun Şekilde Çıkardınız Mı?

6. Tekniğine Uygun Olarak Gözleri Anaç Üzerine Yerleştirdiniz
Mi?

7. Bağlama İşlemini Tekniğine Uygun Olarak Yaptınız Mı?

8. Aşılı Fidanların Bakımını Yaptınız Mı?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı Evet ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Zamanında ve tekniğine uygun olarak kültürel bakım işlemlerini yapabileceksiniz.

 Bölgenizde en çok görülen armut hastalıkları nelerdir? Araştırınız.

2. KÜLTÜREL İŞLEMLER

2.1. Sulama

Armut ağaçlarının en önemli ihtiyaçlarından biri de sulamadır. Susuz kalan ağaçların
meyve büyümesi yavaşlar, ürün verimi azalır. Kapama bir bahçede armut yetiştiriciliği söz
konusu ise güzlük veya kışlık çeşitlerde, mayıs ayından eylül ayına kadar sulama yapılması
önerilir. Kışlık çeşitlerin güzlük çeşitlere göre daha az sulanması gerekir. Aksi takdirde
depolanma ömrü azalır. Sulama, kullanılan anaçlara göre de değişir. Ayva anacı kullanılan
bahçede sulama, diğer anaçların kullanıldığı bahçelere göre daha fazla yapılmalıdır. Anaca
göre sulamada; ayvadan sonra armut, ahlat ve alıç gittikçe azalan oranda sulanmalıdır.
Meyve ağaçlarında sürgün faaliyeti devam ediyorsa sulama da devam etmelidir.

Fotoğraf 2.1. Armut bahçesinde damlama sulama sistemi

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Bahçenin su isteği topraktaki neme bakılarak anlaşılır. Ayrıca yabani otların
buruşmasından da sulanma zamanının geldiği anlaşılabilir. Armut ağacının sulanmaması,
meyve içindeki taş hücrelerinin artmasına neden olmaktadır. Ayva anacı kullanılan bitkilerde
yirmi günde bir, armut çöğürü kullanılanlarda ise otuz günde bir sulama yapılmalıdır. Sıcak
ve kurak geçen mevsimlerde sulama sayısı artırılır. Son yıllarda damlama sulama yöntemi,
armut bahçelerinde de uygulanmaktadır.

2.2. İlaçlama

Armut ağaçlarında görülen en önemli hastalık ve zararlılar şunlardır: Armut ateş
yanıklığı, külleme, karaleke, memeli pas, meyve iç kurdu, armut yaprak piresi, armut sülüğü
ve kabuklu bitler.

 Armut ateş yanıklığı: Ateş yanıklığı hastalığı karantinaya tabi olup yumuşak
çekirdekli meyve ağaçlarını en çok tahrip eden hastalıktır. Hastalığın isminden
de anlaşıldığı gibi en tipik belirti, enfekteli bitki aksamının ateşten yanmış bir
görünüm almasıdır. Belirtiler tipik olarak armut, elma ve ayvada görülür.
Etmenin en karakteristik işareti nemli havalarda hastalıklı kısımlarda krem rengi
sütümsü bir akıntı oluşturmasıdır ki bu akıntı zamanla kahverengi bir renk alır.
İlk belirtiler genellikle çiçek ve çiçek demetlerinde görülür.

Fotograf 2.2: Armutta ateş yanıklığı hastalığı

Başlangıçta enfekteli kısımlar suda haşlanmış gibi bir görünüm alır, daha sonra
tüm çiçek demeti kahverengileşir, zamanla siyahlaşarak ateşte yanmış gibi bir
görünüm alır. Hastalık ilerledikçe tüm sürgün, ana dallar ve gövdeye kadar
yayılabilir. Taze sürgünler enfekte olduğunda siyahlaşır ve uç kısımları geriye
doğru 180 derece kıvrılır. Enfekte kısımlardaki dokular içeriye doğru çöker,
başlangıçta kırmızımsı kahverengi bir renk alır. Hastalıklı kısımlarda kabuk bir
bıçakla kaldırıldığında kabuk dokusunun kahverengileştiği ve sağlam dokunun
içine uzadığı görülür.
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 Kültürel Önlemler: Hastalıklı bitkilerden üretim materyali (fidan, çelik,
aşı gözü, aşı kalemi vb.) alınmamalıdır. Budama yerlerine çamaşır suyu
sürülmeli, aşı macunu ile kapatılmalıdır. Bulaşık dallar, 30-40 cm altından
kesilip yakılmalıdır. Bahçelerde görülen zararlılarla mücadele edilmeli,
ilaçlı mücadelesi de yapılmalıdır.

 Külleme: Külleme hastalığının belirtileri; yaprak, göz, sürgün, çiçek ve
meyvelerde görülebilir. Hastalık belirtileri genellikle yapraklar üzerinde,
fungusun spor ve misellerinin beyaz ve tozlu bir gelişiminden dolayı yama
şeklinde görülür. Bu tür belirtiler, ilk önce yaprakların alt yüzeylerinde ortaya
çıkar ve klorotik lekeler olarak yaprakların üst yüzeylerinde de görülür. Zamanla
bu yüzeyler, fungusun tozumsu beyaz spor ve misel tabakası ile kaplanırlar.
Yaprakların kenarlarının kıvırcıklaşması, enfeksiyonun bir sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır. Hastalıktan şiddetli olarak etkilenen yapraklar olgunlaşmadan
dökülür ve hastalıktan etkilenen uç sürgünlerde ise bodurlaşma meydana gelir.
Hastalık etmeni ile etkilenen gözler, kışın oluşabilecek zararlalara karşı da çok
hassas olmaktadırlar. Meyve enfeksiyonları, bazı kültivarlarda görülür ve
meyvelerde hastalık belirtisi de ağ benzeri kırmızı kahverengi bir leke olarak
ortaya çıkmaktadır.

Fotograf 2.3: Armutta külleme hastalığı

Bazı ülkelerde bulaşık ağaçların tamamen imha edilmesi önerilmektedir.
Hastalığa dayanıklı çeşitlerin kullanımı diğer bir önlem olarak tavsiye edilir.
Hastalık etmeni, tomurcuklarda kış koşullarını geçirdiği için ilkbahar budamaları
önerilmektedir. Hastalıklı sürgünler budanmalı ve imha edilmelidir.

 Karaleke: Karaleke hastalığı, elma ve armut ağaçlarında yaprak, meyve ve
sürgünlerin üzerinde tahribat yapar. Yaprağın daha çok üst yüzeyinde görülen
lekeler, yağımsı görünüştedir. Giderek zeytin rengini alır, sonra da
kahverengileşir. Zamanla lekeli kısımdaki dokular ölür. Aşırı derecede lekeli
yapraklar sararır ve dökülür. Meyvedeki lekeler önce yeşilimtıraktır ancak
zamanla kahverengiye döner ve diğer lekelerle birleşerek büyük lekeleri
oluşturur. Bu kısımlarda gelişme durduğu için meyvelerde, şekil bozukluğu
oluşur.
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Fotograf 2.4: Armutta karaleke hastalığı

Sürgünlerde lekeler, oval veya yuvarlak kabarcıklar halindedir. İlkbaharda bu
kabarcıklar patlar, çatlaklar zamanla birleşerek uyuz veya sıraca denilen yaraları
meydana getirir. Yaprakların lekeli kısımlarının ölmesi sonucu solunum olayları
azalarak bitki, yıldan yıla zayıflar. Enfekte olmuş meyvelerin pazar değeri düşer
ve depo dayanıklılığı azalır. %20-45 arasında ürün kaybı olur.

Sonbaharda yere dökülen yapraklar, toplanıp yakılmalı veya derin bir yere
gömülmelidir. Bahçelerin altı sürülmeli ve budama yapılmalıdır. Karaleke
hastalığına karşı belirli devrelerde koruyucu ilaçlama yapılmalıdır.

 Memeli pası: Bu hastalığı oluşturan fungus konukçu değiştiren bir hastalık
etmenidir. Hastalığın ara konukçusu ardıç ağaçları, ana konukçusu ise armut ve
ahlat ağaçlarıdır. Ardıç ağaçları üzerinde oluşan basidiosporlar, ilkbaharda
doğaya yayılarak armut ağaçları üzerinde enfeksiyonlar oluşturur. Armut
ağaçlarının azami çiçekte ve yapraklarının da normal büyüklüğünü almak üzere
olduğu zamanlarda ilk enfeksiyonlarını yaparlar. Ancak bu organlar genç olduğu
ve henüz kutikulaları kalınlaşmadığı için enfeksiyonlara daha çok duyarlı
olmaktadır. İlk enfeksiyondan 22- 29 gün sonra armut yapraklarının üst yüzünde
sarımsı kahverengi piknit denilen kabarcıklar oluşur ve olgunlaşır. Yaprağın alt
yüzeyinde ise spermogonium lekesinin altında enfeksiyondan 78- 98 gün sonra
temmuz ayında esium tümörü oluşur.
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Fotograf 2.5: Armutta memeli pası hastalığı

Bu tümörler üzerinde ağustos ve eylül aylarında esium keseleri ve bu keselerde
esiosporlar meydana gelir. Bu sporlar eylül ve ekim aylarında, esium keselerinin
patlamasıyla doğaya boşalırlar. Böylece armut yapraklarının alt yüzünde oluşan esiosporlar,
civarda bulunan ardıç ağaçlarının sürgün ve dallarını enfekte ederler. Ardıç dallarında bir yıl
sonra (eylül ve ekim aylarında) tümörler oluşur. Tümörlerde oluşan spor dilleri en az yarım
saat yağmur yağdıktan sonraki yağmursuz bir günde basidiosporlarını teşekkül ettirir. Bunlar
da uçuşarak armut ağaçlarını enfekte ederler. Ardıçlardaki tümörler, 4- 5 sene canlı kalır ve
her sene enfeksiyona neden olurlar.

Hastalık; yapraklarda, meyvelerde, meyve saplarında ve yeni oluşan sürgünlerde
belirti verir. Yapraklarda yazın üst yüzeyde kırmızı, portakal sarısı renginde yuvarlak veya
uzunca lekeler görülür. Lekelerin ortası kabarık durumdadır ve yakından bakılınca küçük
siyah noktacıklar şeklinde piknitler görülebilir. Bu lekelerin bulunduğu yerlerde yaprağın alt
yüzeyinde meme şeklinde çıkıntılar oluşur. Aynı oluşumlar meyve ve dallar üzerinde de
görülür. Yapraklarda görülen lekeler, yaprakların dökülmesine neden olur. Ağaç üzerinde
kalan yapraklar ise fotosentez ve transpirasyon fonksiyonunu yitirdiği için gıda yapımı
engellenmekte ve ağaçta bazı fizyolojik bozukluklar oluşmaktadır.

Fotograf 2.6: Armutta memeli pası hastalığı
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Sonuçta ağaç zayıflar ve verimden düşer. Hastalığa yakalanmış meyveler küçüktür ve
şekli bozuktur. Hastalığın epidemi yaptığı yıllarda meyveler, fındık iriliğinde kalır ve
dökülür. Hastalık, farklı yoğunlukta olmakla birlikte tüm Türkiye’de görülmektedir.

Armut bahçelerinin ekonomik öneminin bulunduğu bölgelerin yanında ve hatta bu
bahçelerden 1000 m mesafeye kadar küçük gruplar halinde veya daha az sayıda olan ardıçlar
imha edilmelidir. Ardıç ağaçlarının çok olduğu yerlerde armut bahçesi kurulmamalıdır.
Kimyasal mücadele için etken maddeler içeren ilaçlar kullanılmalıdır.

 Armut ağaçlarında görülen en önemli zararlılar:

o Meyve iç kurdu: Yumuşak çekirdekli meyvelerin en önemli
zararlılarından biridir. Yumuşak çekirdeklilerde, meyveler erken
dökülür ve küçükken kurtlanan meyvelerde döküm daha da fazla
olur. Büyümüş meyvelerde dökülme nispeten azalır. Meyve
üzerinde iç kurdunun açtığı bir delik ve etrafında pislikleri görülür.
Meyve kesildiği zaman, içerisinde çekirdeğe kadar uzanan bir
yeme yolu ve pislikler vardır. Genellikle meyve içerisinde
beyazdan et kırmızısına kadar renkte ve baş tarafı kahverengi olan
larva (kurt) bulunur. Mücadelesi kimyasal yollarla yapılmaktadır.

Fotoğraf 2.7: Meyve iç kurdu

o Armut yaprak piresi: Kışı ergin olarak ağaçların tomurcuk ve
sürgünleri arasında, dökülen yapraklar altında geçiren armut
pirelerinin nimf ve erginleri, armut ağaçlarına doğrudan ve dolaylı
olmak üzere iki şekilde zararı olmaktadır. Zarar, özellikle yavru
pireler tarafından ağaçların çiçek, yaprak ve tomurcuklarının
sokulup emilmesi suretiyle meydana gelir. Emgi sonunda zarar
gören kısımlarda klorofil parçalanması ile renk değişimleri ve
lekeler meydana gelir. Zamanla bazı organlar kurur, çiçekler ise
meyve bağlamaz. Kurumalar sonucu çiçek, yaprak ve meyve
dökülmeleri olur. Zararlı fazla olduğu takdirde çok miktarda
salgılanan balımsı sıvı; yaprak, sürgün ve meyvelerin üzerini örter.
Bu maddeler üzerinde çürükçül mantarlar gelişir ve tüm ağaç
siyahımsı bir görünüm alır. Böyle ağaçlarda yapraklar vaktinden
önce dökülür, tomurcuklar açılmaz ve bulaşık meyveler pazar
değerini kaybeder.
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Fotoğraf 2.8: Armut yaprak piresi

Ağaçların fazla gölgelenmesini önlemek amacıyla budama yapılmalıdır. Dayanıklı
armut çeşitleri yetiştirilmelidir. Armut bahçesi altında ara ziraatı yapılmamalıdır.

o Armut sülüğü: Ergin 5 mm boyunda parlak siyah renkte bir
arıcıktır. Saydam kanatlarının stigmaları da siyah renkli olup
sadece önü kahverengidir. Başında üç adet belirgin tepegözü
vardır. Larvaları 7- 9 mm boylarında, baş kısmı geniş olup,
arkaya doğru gittikçe daralır. Vücudu yeşilimsi siyah
renktedir. Üzeri sümüksü kaygan bir madde ile örtüldüğünden
bu hali ile sülüğü andırır.Kış mevsimini, toprağın 5- 10 cm
altında kokon içinde larva ve çoğunlukla prepupa döneminde
geçirir. İlkbaharda pupa olur ve erginler, nisan ayı sonunda
ağaçlar tamamen yapraklandıktan sonra çıkarlar. Dişiler,
yumurtalarını yaprağın üst yüzeyine epidermis altına
bırakırlar. 9- 15 gün içinde açılan yumurtalardan çıkan
larvalar, epidermis ile beslenerek 3- 5 hafta içinde
gelişimlerini tamamlar ve toprağa geçerek orada pupa olur.
Yılda 2- 3 döl verir.

Larvalar, yaprağın üst epidermisini yiyerek onu ince bir tül
haline getirirler. Bu görünüm çok karakteristiktir. Yaprağın
ince ve kalın damarları zarar görmez. Populasyonun yüksek
olduğu durumlarda ağaçlar yapraklarını tamamen
kaybedebilir. Bu durum ağacın zayıflamasına ve verimin
düşmesine neden olur. Genellikle kiraz ve armut üretilen tüm
bölgelerde bulunur.
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Fotoğraf 2.9: Armut sülüğü

o Kabuklu bitler: Kabuklu ve Unlu Bitler, koşnil adı da
verilmektedir. Vücutları çıplak ya da mumsu bir tabaka ile kaplı
olabilmektedir. Oldukça kalın kabuklu veya örtülü olabilir.
Renkleri; sarımsı, kahverengi, beyaz, gri, donuk kırmızı ve siyah
olabilir. İnce uzun hortumuyla bitkinin yaprak ve saplarını sokarak,
bitki öz suyunu emerek beslenir. Salgıladıkları tatlı madde, fumajin
mantarlarının çoğalmasına neden olur. Yapraklar sararır, kurur ve
dökülür.

Fotoğraf 2.10: Kabuklu bit

2.3. Gübreleme

Tüm meyve bahçelerinde olduğu gibi armut bahçelerinde de dengeli ve düzenli bir
gübreleme yapmak için mutlaka her yıl toprak ve üç yılda bir yaprak analizleri yapılmalıdır.
Yapılan analizlerin sonucuna göre de bahçenin gübre ihtiyacı belirlenmelidir. Verilecek olan
kimyasal gübreler, ağaçların taç iz düşümü içersine ama asla gövdeye ve köklere temas
etmeyecek şekilde uygulanmalıdır. Bitkinin daha fazla ihtiyacı olan makro elementler,
hemen hemen her yıl; mikro elementler ise ihtiyaca göre verilmelidir. Armutlarda demir ve
bor noksanlığına sık rastlanmaktadır.
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2.4. Budama ve Destek Sağlama

Armut yetiştiriciliğinde budama olayına fidanın alınması ile başlanır. Bu nedenle
ağaçlara verilmesi düşünülen terbiye sistemleri; anacın ve çeşidin büyüme gücüne, şekline
seçilen bahçe yerinin yöney ve toprak tipine, çeşidin meyve iriliğine uygulanacak olan
kültürel işlemlere vb. ölçütler dikkate alınarak belirlenmelidir. Armut ağaçlarının genelinde
hakim olan dikine büyüme eğilimi nedeniyle dike yakın olan budama şekillerinin verilmesi
ve uygulaması daha kolaydır. Özellikle son yıllarda artan sık dikim nedeniyle bu tip
sistemler daha da önem kazanmıştır. Bahçelerde en fazla uygulanan sistemlerden bazıları;
doruk dallı, değişik doruk dallı, palmet, kordon (duvar sistemi) vb. olarak verilebilir

Fotoğraf 2.11: Armutta budama işleminin yapılışı

Şekil 2.1: Değişik doruk dallı sistem Şekil 2.2: Kordon sistemi

Gerektiğinden fazla büyümesine ve yukarıda yeniden dallanarak ikinci bir tacın
oluşmasına engel olmak gerekmektedir. Önemli olan ağacın fazla boylanmamasıdır.
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5-6 m den fazla tacın yükselmesi zararlılarla savaşı ve meyve toplama işini güçleştirir.
Budama yaparken erkenden meyveden düşmesi engellenmeyecek biçimde düzenli
yapılmalıdır.

Meyve ağırlıklarından dolayı dal kırılmalarını önlemek için hereklerle destekler
yapılır. Hereklemede bu sayede hem bitki verim ve kalitesi artar yani derim bakımından da
önem taşır.

2.5. Yardımcı Kültürel İşlemler

Meyve seyreltmesi daha çok verim yıllarında yapılmaktadır. Bir çiçek durumunda iki
meyve kalacak biçimde veya 20- 30 yaprağa bir meyve düşecek şekilde bir seyreltme
yeterlidir. Seyreltme el ile ve derimden 2- 3 hafta önce yapılır. Az verim yıllarında
seyreltme hiç yapılmaz.

Armut ağacı çiçek açtığında tozlaşmanın sağlanması için bahçeye arı kovanı koymak
verimi artırmak için gereklidir.

Fotoğraf 2.12:Tozlaşmayı sağlayan arılar
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Armut bahçesinde kültürel bakım
işlemleri yapınız.

 Sulama yapınız.

 Gübreleme yapınız.

 Bitkileri kontrol ederek hastalık ve
zararlılar varsa ilaçlama yapınız.

 Budama yapınız.

 Destekleme yapınız.

 Tozlaşma için bahçeye kovan
yerleştiriniz.

 Bitkinin ihtiyacına göre gübreleme
yapınız.

 Gövde ve yaprakları dikkatlice
gözlemleyiniz. Hastalık ve zararlıları iyi
tespit ediniz. Kullanacağınız ilaçlar
konusunda öğretmeninizden bilgi alınız.

 Zamanına göre budama yapınız.
Budanacak dalları dikkatli seçiniz.
Bitkiye zarar vermemeye özen
gösteriniz.

 Yeni sürgünleri düzgün büyümeleri için
hereklere bağlayınız. Çok sıkı bağlamak
bitkiye zarar verebilir; bu işlemi
yaparken dikkatli olunuz.

 Çiçeklenme zamanında bahçeye arı
kovanı yerleştirmeyi unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

1. Ayva anacı kullanılarak kurulan armut bahçesinde sulama hangi sürelerle
yapılmalıdır?
A) 10 günde
B) 20 günde
C) 30 günde
D) Hergün

2. Armutta en çok eksikliği görülen mineral hangisidir?
A) Demir
B) Fosfat
C) Çinko
D) Kükürt

3. Armutta tozlaşma hangi canlılarla yapılmaktadır?
A) Sinekler
B) Karıncalar
C) Arılar
D) İpek böceği

4. Armutta ……………….seyreltmesi yapılır.

5. Bir çiçek durumunda ……………….. kalacak biçimde veya ………….yaprağa bir
meyve düşecek şekilde bir seyreltme yeterlidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Yanıtlarınız
tamamen doğru ise uygulamalı teste geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda armut bahçesinde
kültürel bakım işlemlerini yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Armut bahçesine gittiniz mi?

2. Sulama yaptınız mı?

3. Gübreleme yaptınız mı?

4. Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama yaptınız mı?

5. Seyreltme yaptınız mı?

6. Budama yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı Evet ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Tekniğine uygun olarak meyvelerin hasadını yapabileceksiniz.

 Meyve depolarına giderek armudun depolanma şartlarını öğreniniz.

3. HASAT İŞLEMLERİ

3.1 Hasat Zamanı

Tablo 3.1: Armutta hasat zamanı çizelgesi

Yukarıdaki tablodada görüldüğü gibi armut çeşitlerinin hasadı farklı zamanlarda
olmaktadır. Yukarıdaki tablo Bursa ili baz alınarak yapılmıştır. Hasat zamanının
belirlenmesinde; meyve kabuğunun zemin rengi, meyvenin daldan kopma durumu, meyve
eti sertliği, suda eriyebilir kuru madde miktarı ve tam çiçeklenmeden hasada gün sayısı gibi
kriterler göz önünde bulundurulur. Yazlık çeşitlerin çok erken olgunlaşanlarında (J.beauty,
J.Gold, Wilder, Akça vb.) meyveler yeme olumunda hasat edilirler. Bazı yazlık armutlar
(S.Maria, Williams vb.) ile birlikte güzlük ve kışlık çeşitler ise hasat olumunda ağaçtan
toplanırlar ve belirli bir süre olgunlaştıktan sonra yeme olumuna gelirler.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Fotoğraf 3.1: Hasat zamanı gelmiş armut meyvesi

3.2. Hasadın Yapılışı

Armut meyveleri yeme ve hasat olumu olmak üzere iki farklı dönemde hasat edilir.
Erkenci veya yazlık çeşitler, yeme olumunda hasat edilip doğrudan pazara sunulur. Güzlük
ve kışlık çeşitler ise hasat olumunda ağaçtan toplanır ve belirli sürelerle olgunlaştırma
odasında bekletilerek yeme olumuna getirilirler. Bu çeşitlerin gönderileceği pazarlar uzak ise
bu süreler taşıma esnasında da geçirilebilir.

Fotoğraf 3.2: Hasat edilmiş armutlar
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Armutlarda hasat elle yapılır. Hasat sırasında meyveler sapları ile kopartılmalı,
toplanan armutlar, astarlanmış sepetler içerisine zarar verilmeden dikkatlice konulmalıdır.

Derim, yazlık çeşitlerde sabah erkenden, kışlık çeşitlerde ise meyvelerin üzerindeki
çiğ kuruduktan sonra yapılır.

Hasat işlemi üç kez tekrarlanmalıdır.

3.3. Pazara Hazırlama

Kasalar içersinde ambalaj evlerine getirilirerek sağlamlık, şekil, renk ve kalitelerine
göre bir seçmeye tabi tutulur. Sonra meyveler, iriliklerine göre boylara ayrılır ve daha sonra
da ambalaj kaplarına konulur.

Fotoğraf 3.3: Hasat edilmiş armutlarda ayırma işlemi

Armutlar; ekstra, birinci sınıf ve ikinci sınıf olmak üzere üç kalite sınıfına ayrılır.
Meyvelerin her üç kalite sınıfında da minimum şartlara sahip olmaları gerekir. Buna göre
meyveler tam ve sağlam olmalı, üzerlerinde gözle görülen ilaç artığı bulunmamalı, üzerleri
yaş olmamalı, yabancı tat ve koku olmamalıdır. Bu sınıflarla ilgili toleranslar TSE’ nin ilgili
standardında verilmiştir. Meyvelerin boylanmasında aşağıdaki ölçüler dikkate alınır:

Ekstra I. sınıf II. sınıf

İri Çeşitler > 60 mm 55–60 mm 50–55 mm

Diğer Çeşitler > 55 mm 50–55 mm 45–50 mm

Kalite sınıflarının hiç birinden kurtlu ve çürük meyveler bulunmaz ancak meyvenin
görünüşüne zarar vermeyen 2 cm uzunluğunda ve 1 cm2 alanı geçmeyen kabuk özürlerine
izin verilir.
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Fotoğraf 3.4: Armutlarda ambalajlama

İkinci sınıfta %10’u geçmemek şartı ile kurtlu ve çürük meyvelere tolerans
tanınmıştır.

İster hemen pazara sevk edilecek olsunlar ister saklamaya alınsınlar armutları
boylamadan sonra hemen ambalajlamak en iyisidir. Ambalaja meyvelerin kâğıtlanmasıyla
başlanır. Kâğıtlara sarılan armutlar, sandıklar içersine yanları üzerine gelecek şekilde ve
diyagonal olarak yerleştirilir. Armutlar 30x50 cm boyutundaki sandıklarda 30 cm derinliği
geçmemesi şartı ile sandıklara dizilirler.

Fotoğraf 3.5: Armutlarda ambalajlama

3.4. Depolama

Meyvelerin depolanmasının amacı; su kaybı, buruşma, fizyolojik ve patolojik kökenli
bozulmalar ve aşırı olgunlaşmayı önlemektir.

 Depolamada Başarıyı Etkileyen Faktörler:

 Hasat öncesi etkiler: Çeşit ve anaç, iklim ve toprak, kültürel işlemler

 Hasat ve sonrası etkiler: Hasat zamanı, hasatta özen, ayıklama ve
guruplandırma, taşıma ve erken depolama



40

 Depolama ve sonrası etkiler: Depo sıcaklığı, yüzde nem, hava hareketi ve
istif, (depoda kontrol ve depodan çıkarma) başarılı şekilde depolanan
meyvelerin özellikleri, hasat sonrasında bozulmalar ( fizyolojik
bozulmalar, hastalıklar, deponun dezenfeksiyonu).ve azaltılması

Armut çeşitlerinin en iyi saklama sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Uzun bir
saklamanın yapılabilmesi için sıcaklığın -0.5- 0.6 0 C olması gerekir. Armut yeme olumunda
genel olarak -3 0 C’de donarlar. Onun için sıcaklığın korunması gerekir.

Depolarda saklanan armutların yüksek kaliteli olması için depodan çıkarıldıktan sonra
satışa sunulmadan önce 18- 21 0C ve %80- 85 nem miktarı olan bir yerde olgunlaşmaları
beklenmelidir. Sonra satışa arz edilebilirler.

Adi saklama koşullarında armutlar hava nisbi nemi yüksek tutmak tehlikeli olabilir.
Nemin %70’te tutulması yeterlidir. Soğuk hava depolarında ise bu %90 olabilir.

Fotoğraf 3.6: Armutlarda depolama
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Armut bahçesine gidiniz.

 Meyvelerin toplanma durumuna gelip
gelmediğini kontrol ediniz.

 Meyveleri elle toplayınız.

 Meyve saplarının meyveyle birlikte
koparılmasını sağlayınız.

 Topladığınız meyveleri sandıklara
boşaltınız.

 Serin bir yere taşıyınız.

 Ayıklama yapınız.

 Büyüklüklerine göre boylama yapınız.

 Uygun kaplara yerleştiriniz.

 Pazara gönderiniz.

 Hasat zamanı gelmemiş meyveleri hasat
etmeyiniz.

 Meyveleri zedelemeden toplamaya
dikkat ediniz.

 Hasat ettiğiniz meyvelerin içinden iyi
olmayanlarını ayırınız.

 Uygun kaplara aynı büyüklükte olanları
yerleştiriniz.

 Pazara gitmeyecek olanları depolara
yerleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.

1. Armut hasadı………………… ve ……………. meyve üzerinde kalacak şekilde
yapılır.

2. Armutlar…………….., ………..sınıf ve ………..sınıf olmak üzere üç kalite sınıfına
ayrılır.

3. Erkenci veya yazlık çeşitler …………olumunda hasat edilip doğrudan pazara
sunulurlar.

4. Güzlük ve kışlık çeşitler ise hasat olumunda ağaçtan toplanırlar ve belirli sürelerle
………………..odasında bekletilerek yeme olumuna getirilirler.

5. Armut çeşitlerinin en iyi saklama sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Uzun bir
saklamanın yapılabilmesi için sıcaklığın ………….olması gerekir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Yanıtlarınız
tamamen doğru ise uygulamalı teste geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda armut bitkisinin
hasat işlemlerini yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Armut bahçesine gittiniz mi?

2. Hasat zamanını belirlediniz mi?

3. Meyveleri hasat ettiniz mi?

4. Toplanan meyveleri serin yere taşıdınız mı?

5. Ayıklama yaptınız mı?

6. Boylama yaptınız mı?

7. Pazara hazırladınız mı?

8. Depolanacakları depoya sevk ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı Evet ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sorularını cevaplayarak modüle ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.

1. Armut ağacında üç çeşit ……………vardır.

2. Armutta eksikliği çok görülen mineraller………………ve…………..gübre olarak
toprağa verilmelidir.

3. Armut ağacının sulanmaması meyve içindeki …………….artmasına neden
olmaktadır.

4. Ayva anacı kullanılan bitkilerde ……………..bir, armut çöğürü kullanılanlarda
……………bir sulama yapılmalıdır.

5. Armut meyvelerinin seyreltilmesi …………………artırması nedeniyle önemlidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için konuları tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız doğru
ise bir sonraki modüle geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 A
3 C
4 B

5
Taş

Hücreleri

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 B
2 A
3 C
4 Meyve
5 2 Meyve, 20

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Elle, Sap

2
Ekstra,
Birinci,
İkinci

3 Yeme
4 Olgunlaşma

5
Sıcaklığı -

0,5 -0,6

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Göz
2 Demir, Bor

3
Taş

Hücreleri

4
20 Günde,
30 Günde

5 Kalite

CEVAP ANAHTARLARI
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