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ÖZELLİKLERİ

• Ülkemizin en önemli yerli çeşididir.
• Periyodisite eğilimi azdır.
• Meyve ağırlığı 115-130 g’dır.
• Meyve kabuk rengi, güneş gören kısımları koyu diğer 
tarafları ise açık kırmızıdır.
• Meyve et rengi parlak beyazdır.
• Genç yaşlarda dik, olgun yaşlarda yayvan gelişir.
• Karadeniz Bölgesi’nde yıllara göre iklim şartlarına bağlı 
olarak 25 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında hasat edilir.

AMASYA ELMASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Elma ılıman, özellikle soğuk ılıman iklim meyvesidir.  Sıcak 
seven bitkiler grubundandır. 

Yetersiz soğuklanma sonucu çiçeklerin bir kısmı ölür, geriye 
kalan çiçeklerin açılması da normale göre hem daha geç hem 
de düzensiz olur.

Yüksek sıcaklıklarda (40<) büyüme durur ve daha yüksek 
sıcaklıklarda ise zararlanma görülmeye başlar. 

Yüksek ışık yoğunluğu elmada çok iyi renk oluşumunu sağlar.

Elma bir çok toprak tipinde başarılı sonuç verir.

Toprak pH’nın 6.0-6.5 olması gerekir.

Elma fidanları kışın ılık geçen ve yağışlı olmayan yerlerde 
sonbahardan ilkbahara kadar kışı soğuk geçen yerlerde ise 
ilkbahar dikimi tercih edilir.

Meyve verimi ve kalitesi için su önemlidir, sulama kısa 
aralıklarla, düzenli yapılmalıdır.

Elma bahçelerinde kullanılacak gübre miktarı verim, toprak 
yapısı ve ağacın büyüme kuvveti gibi unsurlara göre 
belirlenir.

Hem besin maddesi katkısı hem de fiziki yapıyı düzeltmek 
bakımından 3-4 ton/da çiftlik gübresi uygulanması tavsiye 
edilir.

Yarı bodur ve kuvvetli gelişen ağaçlarda ‘Merkezi Lider’ 
terbiye sistemi tercih edilir.

Bodur gelişen ağaçlarda ise ‘Vertical axis veya Slender 
Spindle’ terbiye sistemleri uygulanır. 

Elmada hasat zamanı doğru tespit edilmeli ve meyve ağaç 
olumunda hasat edilmelidir.

Elma 0-2 oC sıcaklıkta %85-90 nisbi nemdeki depolarda uzun 
süre saklanabilir. 


