
 

 

 

TEKBAĞ AŞILI-AÇIK KÖKLÜ ASMA FİDANI DİKİM TALİMATLARI 

Ege KACAR1, Niyazi KACAR1 

1Ziraat Yüksek Mühendisi 

Tekbağ Aşılı-Açık Köklü Asma Fidanları, ‘TS 3981 Asma Fidanı Standardına’  tam uygun, 

hastalık ve zararlılardan ari, ismine doğru ve dikime hazır olan, bağ yatırımınız için 1. sınıf 

materyallerdir. 

1. Dikim Öncesi 

 Tekbağ Aşılı-Açık Köklü Asma Fidanları, Kasım-Nisan periyodunda firmamızda satışa 

hazır halde bulunmaktadır. 50 adet fidan içeren demetler halinde sizlere teslim 

edilmektedir. Talep ederseniz, fidanlarınız ‘dikim hazırlığı uygulamamızdan’ geçirilerek 

sizlere teslim edilmektedir (sürgün 3-4 gözden budanır, özel bir parafinle kaplanır, 

kökler terbiye edilir). 

 Dikimi ertelemek zorunda kalırsanız, fidanlarınızı, serin (3-5 °C), rüzgar almayan bir 

ortamda, kökleri kuma gömülü bir şekilde saklayabilirsiniz. (kumun nemini düzenli 

olarak kontrol ediniz, kum tavlı kalmalıdır.) 

 Bağ dikimi yapılacak alanın toprak hazırlığının iyi yapıldığından emin olunuz. 

o Bütün yabancı otların mücadelesi yapılmalı ve temizlenmelidir. 

o Toprak kuru dönemde dama şeklinde derin olarak patlatılmalıdır (Dipkazan ile) 

o Toprak işlenerek inceltilmeli ve alan dikime hazır hale getirilmelidir. 

o Toprak analizine göre temel bitki besin ihtiyaçları toprağa verilmelidir. 

o Çeşide göre planlanmış dikim sıklığına göre işaretlemeler yapılmalı, sulama sistemi 

kurulmalıdır. 

 20-30 cm genişliğinde 30-40 cm derinliğinde dikim çukurları açılmalıdır. 

 Dikim öncesi fidanlarınıza 12 saat su çektirme işlemini yapınız (kökler suya girecek 

şekilde). 

2. Dikim 

 Dikim çukurlarına, en alta organik gübre ile karıştırılmış 1-2 kürek üst toprak, onun 

üzerine analiz sonucuna göre gerekli bitki besin elementlerini içeren taban gübresi 

(200 gr TSP (Triple süper fosfat, 150 gr. Potasyum sülfat), üzerine 2 kürek üst toprak 

serilip düzeltildikten sonra artık dikime hazırsınız demektir. 

 Dikim sırasına, çukur başına fidan dağıtımı yapıldıktan sonra, fidanlarınızın dikim 

budamasını yapınız (sürgün 3-4 gözden, kökler 10 cm’den budanır. İsterseniz 

fidanlarınızı dikime hazır halde alabilirsiniz, ancak en geç Kasıma kadar bize bildiriniz.) 

Fidanı dikim çukuruna işaretlemeye uygun bir hizada yerleştiriniz ve üst toprakla yarıyı 



 

 

geçene kadar doldurunuz. Aşı yeri, toprak seviyesinden en az 5 cm yukarıda kalacak 

şekilde seviyeyi ayarlayınız.  

 Can suyu veriniz. Unutmayınız, fidanı en iyi su sıkıştırmaktadır, bu sebeple can suyu 

verme işlemini atlamayınız ve yeterli miktarda yapınız (En az 15 lt/fidan başı). Damla 

sulama sistemi ile can suyu verme işlemi tam olarak yapılamamaktadır, bu işlemde 

tanker kullanmanızı öneririz.  

 Su süzüldükten sonra, çukurun geri kalanı alt toprakla doldurulur. 

 Don riski olan bölgelerde, fidan dikiminde kümbetleme işlemi önerilir. Uyanmayla 

birlikte, aşı yeri toprak seviyesinden en az 5 cm yukarıda kalacak şekilde kümbet açılır. 

3. Dikim Sonrası 

 Açık köklü fidanların sulama sıklığını, toprak nemini, yağışları da takip ederek 

belirleyiniz. Kış mevsimi diye ihmal etmeyiniz.  

 Yabancı ot mücadelesini düzenli olarak yapınız. Yabancı otlar, asmanızla hem bitki 

besin elementi hem de toprak nemi açısından rekabet oluşturmaktadır. 

 Fidanlarınız en kısa sürede adaptasyonlarını tamamlayıp büyüme periyoduna 

başlayacaktır. Koltuk sürgünü temizliğini düzenli olarak yaparsanız maksimum 

gelişmeyi elde edersiniz. Ayrıca herek dikimini asmaya destek olması açısından 

önermekteyiz (fırtına, hortum vb. hava olaylarına karşı) Tekbağ Aşılı-Açık Köklü Asma 

Fidanı, göz aşılı olması sebebiyle rüzgâr vb. olaylarda ortaya çıkan mekanik 

zararlanmalara karşı piyasadaki en dayanıklı fidandır. 

Not: Unutmayınız, dikimden yaprak dökümüne kadar olan tüm vejetasyon periyodunda hem açık 

köklü fidanlar hem de tüplü fidanlar aynı ilgiyi, bakımı ve sulamayı gerektirmektedir. Yukarıda 

anlatılan talimatlara ne derecede uyarsanız başarınız o kadar yükselmektedir. Tekbağ Aşılı-Açık 

Köklü Asma Fidanı, üreticilerden gelen yorumlar ve bizlerin gözlemleri doğrultusunda; dikim 

döneminde, tutma randımanı, adaptasyon ve gelişim yönünden, ilerleyen dönemlerde ise üründe 

görülen standart verim ve kalite parametreleri açısından piyasada bulunan en nitelikli fidandır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Tekbağ Aşılı-Açık Köklü Asma Fidanı dikiminin görsel anlatımı 

 

 

Aşı Yeri 

(Toprak seviyesinden 

en az 5 cm yukarıda) 

 

alt toprak 

 

üst toprak 

(2 kürek) 

 
üst toprak 

+ 

Taban gübresi 

 

kümbet 
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