
BAĞCILIKTA BUDAMA



Budama Nedir?Budama Nedir?

AsmalarAsmalarıın genn gençç (yenice) devrelerinde (yenice) devrelerinde 
uygun uygun birbir terbiyeterbiye şşeklinin eklinin oluoluşşturulmasturulmasıı;;
üürrüünn devresinde ise devresinde ise verimlilikverimlilik,, kalitekalite ve ve 
geligelişşmeyi dengede tutarak mmeyi dengede tutarak müümkmküün n olanolan
en yen yüüksek performansa ulaksek performansa ulaşışılmaslmasıı iiççin in 
yayaşşllıı dallardallar veve bunlar bunlar üüzerinde oluzerinde oluşşan yaz an yaz 
ssüürgrgüünlerinin kesilerek ya da koparnlerinin kesilerek ya da koparıılarak larak 
ççııkarkarıılmaslmasıı, k, kıısaltsaltıılmaslmasıı, salk, salkıım ve m ve 
yapraklaryapraklarıınn seyreltilmesi ve benzeri seyreltilmesi ve benzeri 
iişşlemler budama lemler budama olarakolarak adlandadlandıırrııllıır.r.



BaBağğccııllııkta Budama Tkta Budama Tüürlerirleri

I.I. ŞŞekilekil BudamalarBudamalarıı
II.II. ÜÜrrüünn (K(Kışış) ) 

BudamasBudamasıı
III.III.GenGenççleleşştirmetirme

BudamasBudamasıı
IV.IV.Yaz BudamasYaz Budamasıı



ŞŞekil Budamalarekil Budamalarıı
►► BaBağğccııllııkta kta şşekil budamalarekil budamalarıı, omcalara uygun bir , omcalara uygun bir şşeklin eklin 

verilmesi amacverilmesi amacııyla ayla aşışıllıı ve yerli fidanlarve yerli fidanlarıın ban bağğa a 
dikilmeleri veya anadikilmeleri veya anaççlarlarıın ban bağğda ada aşışılanmalarlanmalarıından ndan 
sonra basonra başşlayan ve 3layan ve 3--4 y4 yııl devam eden budama l devam eden budama 
iişşlemleridir.lemleridir.

►► ŞŞekil budamalarekil budamalarıı ardarda gerardarda gerççekleekleşştirilen ktirilen kışış ve yaz ve yaz 
budamalarbudamalarıından olundan oluşşur.ur.

►► ÇÇeeşşit ve anacit ve anacıın gelin gelişşme kuvveti me kuvveti ççok ok ççeeşşitli olmasitli olmasıına na 
rarağğmen, bmen, büüttüün bu n bu şşekillerin oluekillerin oluşşturulmasturulmasıında ilk ve nda ilk ve 
en en öönemli anemli aşşama, mama, müümkmküün oldun olduğğu kadar ku kadar kıısa ssa süüre re 
iiççinde kuvvetli ve dinde kuvvetli ve düüzgzgüün gelin gelişşmimişş bir gbir göövdenin vdenin 
oluoluşşturulmasturulmasııddıır. Bu nedenle, ilk iki gelir. Bu nedenle, ilk iki gelişşme me 
sezonunda sezonunda şşekil budamalarekil budamalarıı bbüüttüün terbiye n terbiye şşekillerinde ekillerinde 
aynaynııddıır.r.



Goble terbiye Goble terbiye şşeklinin olueklinin oluşşturulmasturulmasıı

►► Geleneksel bir terbiye Geleneksel bir terbiye şşekli ekli 
olarak olarak üülkemizde delkemizde değğiişşik ik 
tiplerine yaygtiplerine yaygıın olarak n olarak 
rastlanrastlanıılan bu lan bu şşekilde, alekilde, alççak ak 
bir gbir göövde (25vde (25--30 cm) 30 cm) 
üüzerinde 3zerinde 3--6 adet kol 6 adet kol 
bulunur. Bu gbulunur. Bu göörrüünnüüşşüü ile ile 
ayaklayaklıı bir kaseyi andbir kaseyi andıırrıır.r.

►► KollarKollarıı üüzerinde genellikle zerinde genellikle 
kkıısa budama yapsa budama yapııllıır.r.

►► Bu sistemde omcalar desteBu sistemde omcalar desteğğe e 
alalıınmanmaz.z.



Guyot terbiye Guyot terbiye şşeklinin olueklinin oluşşturulmasturulmasıı

●Uzun (Karışık) 
budama isteyen 
çeşitler için 
kullanılan yaygın bir 
yöntemdir.

●Telli destek 
sistemi kullanılarak 
genellikle çift kollu 
olarak oluşturulur.



►►Her iki kolu Her iki kolu 
üüzerinde de birer zerinde de birer 
adet uzun budanan adet uzun budanan 
üürrüün daln dalıı ve iki gve iki gööz z 
üüzerinden zerinden 
budanmbudanmışış yenileme yenileme 
daldalıı bulunur.bulunur.

►►ÜçüÜçüncncüü yaz geliyaz gelişşme me 
ddöönemi banemi başışında nda 
yeni oluyeni oluşşan an 
ssüürgrgüünlerden nlerden üüstte stte 
bulunan 4'lbulunan 4'lüü
bbıırakrakııllıır, dir, diğğerleri erleri 
alalıınnıır.r.



Kordon Terbiye Şeklinin Oluşturulması

• Oluşturulması ve budanması daha kolay 
olduğundan özellikle kısa budama isteyen 
çeşitler için dünyada en çok tercih edilen 
terbiye şeklidir.

• Genellikle çift kollu olarak oluşturulur ve 
kollar üzerinde 15-24 cm aralıklarla 
sıralanan başlar yer alır. Başlar üzerinde 
genellikle kısa budama (2-3 göz) yapılır.



Kordon terbiye Kordon terbiye şşeklinin olueklinin oluşşturulmasturulmasıı

►► ŞŞeklin olueklin oluşşturulmasturulmasıına na 
Goble ve Guyot'ta Goble ve Guyot'ta 
olduolduğğu gibi u gibi üçüüçüncncüü
geligelişşme dme döönemi nemi 
babaşışında nda babaşşlanlanıırr..
GGöövdevde üüzerinde oluzerinde oluşşan an 
ssüürgrgüünlerden en nlerden en 
üüstteki ikisi bstteki ikisi bıırakrakııllıır, r, 
didiğğerleri alerleri alıınnıır.r.



►► KollarKollarıı oluoluşşturacak olan turacak olan 
bu iki karbu iki karşışıllııklklıı ssüürgrgüün n 
2525--30 cm uzunluk 30 cm uzunluk 
kazankazanıınca, knca, kıırrıılmamaslmamasıına na 
öözen gzen göösterilerek sterilerek 
yatyatıırma teline barma teline bağğlanlanıır.r.

►► Yaz boyunca Yaz boyunca 
geligelişşmelerini smelerini süürdrdüüren ren 
bu iki sbu iki süürgrgüün her 20n her 20--25 25 
cm uzunluk kazandcm uzunluk kazandııkkçça a 
tele dtele düüzgzgüün n şşekilde ekilde 
babağğlanlanıır. Br. Bööylece ylece 
kollarkollarıın dn düüzgzgüün olun oluşşmasmasıı
sasağğlanlanıır.r.



ÜÜrrüünn (K(Kışış) Budamas) Budamasıı
►►KKışış budamasbudamasıı sonbaharda yaprak sonbaharda yaprak 

ddöökküümmüünden ertesi ilkbaharda gnden ertesi ilkbaharda göözler zler 
uyanuyanııncaya kadar yapncaya kadar yapııllıır.r.

►►KKışıışı ııllıık gek geççen yen yöörelerde budama erken relerde budama erken 
yapyapııllıırsa barsa bağğlar dahalar daha ççabuk uyanacaabuk uyanacağığından ndan 
mahsul erken olgunlamahsul erken olgunlaşışır. Kr. Kışıışı sert gesert geççen en 
yyöörelerde ise relerde ise ŞŞubat ayubat ayıındaki sondaki soğğuk ve uk ve 
donlu havalar gedonlu havalar geççtikten sonra budamantikten sonra budamanıın n 
yapyapıılmaslmasıı tavsiye olunur.tavsiye olunur.

►►Telli terbiye sistemi uygulanan baTelli terbiye sistemi uygulanan bağğlarda larda 
terbiye terbiye şşekli oluekli oluşşuncaya kadar uncaya kadar üürrüün almayn almayıı
ddüüşşüünmemeli, banmemeli, bağığın ilk n ilk üürrüün yn yııllıında ise nda ise 
mahsul seyreltilerek denge samahsul seyreltilerek denge sağğlanmallanmalııddıır.r.



Kış budaması yaparken bazı kurallar göz önünde 
bulundurulmalıdır:

Budamanın asma üzerinde zayıflatıcı veya gelişmeyi 
durdurucu etkisi vardır. Sert budama asma kapasitesini 
azaltır. Çünkü hafif budamaya göre daha az yaprak 
alanı oluşmaktadır.Yaprak alanının azlığı nedeniyle asma 
yeterli besin depo edemez.

Bağlarda gelişmeyi geriletmeyecek fakat kaliteli 
ürün alabilecek ölçüde budama yapılmalıdır. Bunu 
gerçekleştirmenin pratik yolu 1 yıllık sürgünlerin 
gelişme durumuna bakmaktır. Omcalarda gelişme 
gerilemişse daha az göz, sürgünler aşırı uzamış
kalınlaşmışsa ve gövdeden oburlar çıkmışsa fazla göz 
bırakılmalıdır.

Omcaların şeklinin bozulmaması ve üzerinde 
mahsulün dengeli dağılması için kalın çubuklar üzerinde 
incelere göre daha fazla göz bırakılmalıdır.



Ürün ( Kış ) Budaması

Kısa Budama Karışık (Uzun) Budama

Goble ve Kordon şeklinde
olduğu gibi bir yaşlı dalların 2-4 
göz üzerinden budanmasına kısa
budama denir.

Ege Bölgesi Sultani Çekirdeksiz 
üzüm çeşidine ait bağlarda
olduğu gibi bir kısa (2 göz),
bir uzun (8-16 göz) budamaya
karışık budama denir. 



BudamaBudama ZamanZamanıı
●●BaBağğlarda larda üürrüün (kn (kışış) budamas) budamasıı sonbahardasonbaharda yapraklaryapraklarıın dn döökküüldldüüğğüü
ddöönemdennemden, ilkbaharda g, ilkbaharda göözlerin zlerin kabarmayakabarmaya babaşşladladığıığı ddööneme neme 
kadarkadar gegeççen sen süüre ire iççerisinde erisinde yapyapııllıırr..

●●Ancak, bu devre iAncak, bu devre iççinde budamaninde budamanıın n yapyapıılacalacağığı zamanzamanıı iklim iklim 
kokoşşullarullarıı bbelirlerelirler..

●●KKışışlarlarıı ııllııkk gegeççenen EgeEge veve AkdenizAkdeniz bböölgelerindelgelerinde yaprakyaprak
ddöökküümmüündennden itibarenitibaren havahava veve topraktoprak kokoşşullarullarıınnıınn elverielverişşlili olduolduğğuu
ddöönemlerdenemlerde budamabudama yapyapıılabilirlabilir..

●●AncakAncak kkışışlarlarıı sertsert gegeççenen veve ilkbaharilkbahar gegeçç donlardonlarıınnıınn tehliketehlike
yarattyarattığıığı yyöörelerderelerde budamanbudamanıınn mmüümkmküünn olduolduğğuu kadarkadar
geciktirilmesigeciktirilmesi faydalfaydalııddıırr.. Bu Bu yyüüzdenzden İİçç veve DoDoğğuu Anadolu'daAnadolu'da
budamabudama Mart Mart sonusonu veyaveya Nisan Nisan babaşışındanda yapyapııllıırr..



Budama Aletleri 

Kalın 
Dal 
Budama 
MakasıBudama 

Makası

Budama 
Testeresi 



►► BudamaBudama yaparkenyaparken kullandkullandığıığımmıızz aletleraletler eeğğerer
dezenfektedezenfekte edilmezseedilmezse aağğaaççtantan aağğacaaca, , bahbahççedeneden
bahbahççeyeeye hastalhastalııklarklarıınn bulabulaşşmasmasıınana nedenneden olabilirlerolabilirler. . 
ÇÇokok basitbasit yyööntemlerlentemlerle budamabudama aletlerininaletlerinin
dezenfeksiyonudezenfeksiyonu sasağğlanabilmektedirlanabilmektedir. . PiyasadaPiyasada ticariticari
olarakolarak satsatıılanlan ççamaamaşışırr sularsularıı bubu iişş iiççinin kullankullanıılanlan en en 
pratikpratik çöçözeltidir. zeltidir. ÇÇamaamaşışırr suyununsuyunun birbir kkııssıımmıınana karkarşışıllııkk
5 5 kkııssıımm susu katkatıılaraklarak oluoluşşturulanturulan çöçözeltiye zeltiye budamadabudamada
kullandkullandığıığımmıızz makaslarmakaslar, , testerelertestereler vb. vb. birbir bahbahççedeneden
didiğğerineerine gegeççerkenerken veyaveya hastalhastalııklklıı olduolduğğundanundan
şşüüphelendiphelendiğğimizimiz aağğaaççlarlarıınn (omcalar(omcalarıın)n) budanmasbudanmasıındanndan
sonrasonra temizlenmesitemizlenmesi gerekirgerekir. . BBööyleceylece hastalhastalııklarklarıınn didiğğerer
aağğaaççlaralara veve bböölgelerelgelere bulabulaşşmasmasıı öönlenminlenmişş olacaktolacaktıırr..



GenGenççleleşştirme tirme 
BudamasBudamasıı

●●Meyve aMeyve ağğaaççlarlarıı kadar olmasa da, bakadar olmasa da, bağğlarda da larda da 
zaman zaman genzaman zaman genççleleşştirme budamastirme budamasıına gerek na gerek 
duyulmaktadduyulmaktadıır. r. 

●●ÖÖzellikle Goble ve Kordon gibi yazellikle Goble ve Kordon gibi yaşşllıı kkollarollarıınn
oluoluşşturulduturulduğğu sistemlerde, omcalaru sistemlerde, omcalarıın yan yaşşlanmaya lanmaya 
babaşşladladığıığı ddöönemlerdenemlerde,, kollarkollarıınn ggöövdeye yakvdeye yakıın n 
kkııssıımlarmlarıında olunda oluşşan bir obur dalan bir obur dalıı kullankullanıılarak kollarlarak kollarıın n 
yenilenmesi ya da yenilenmesi ya da gengenççleleşştirilmesitirilmesi mmüümkmküündndüür.r.

●●KKışış ya da ilkbahar donlarya da ilkbahar donlarıı, kurakl, kuraklıık, dolu k, dolu nedeniyle nedeniyle 
veyaveya mekanik olarak zararlanan mekanik olarak zararlanan kollarkollar da aynda aynıı şşekilde ekilde 
gengenççleleşştirilebilir.tirilebilir.



Yaz BudamasYaz Budamasıı
●● AsmalarAsmalarıın yaprakln yapraklıı olduolduğğu du döönemlerdenemlerde

yapyapıılan budamalara yelan budamalara yeşşil budama veya il budama veya 
yaz budamasyaz budamasıı denir.denir.

●● YeYeşşil budama il budama üürrüün kalitesini artn kalitesini artıırmak,  rmak,  
boyuna bboyuna büüyyüümeyi engellemek, meyi engellemek, 
ssüürgrgüünlerin odunlanlerin odunlaşşmasmasıınnıı sasağğlamak, lamak, 
omcanomcanıın in içç kkııssıımlarmlarıınnıın havalanmasn havalanmasıınnıı
sasağğlamak amaclamak amacııyla yapyla yapııllıır. Yer. Yeşşil budama il budama 
filiz alma, koltuk alma, ufiliz alma, koltuk alma, uçç alma, salkalma, salkıım m 
seyreltmesi ve yaprak alma seyreltmesi ve yaprak alma şşeklinde eklinde 
uygulanuygulanıır.r.



Filiz alma: Asmaların yaşlı kısımlarından çıkan filizlerin alınması
işlemidir. Salkımsız sürgünler de alınır. Böylece asmanın gücünün salkım
ve dallara gitmesi sağlanır. İlkbaharda son çiçek salkımlarının
görülmesinden hemen sonra yapılır. 

Uç alma: Kuvvetli büyüyen verimli yazlık sürgünlerin uç kısımlarının
değişik uzunluklarda çıkarılması işlemidir. Salkımların daha iyi
beslenmesini sağlamak amacıyla yapılır. Sürgünün uçtan 7-15 cm'lik
kısmı çıkartılır. Uç alma sürgünler 40-45 cm olduğu dönemde yapılır. 

Tepe alma: Verimli yazlık sürgünlerin haziran ve temmuz aylarında
uçtan itibaren 30-60 cm'lik kısımlarının kesilerek veya koparılarak
çıkarılması işlemidir. Bu işlemin amacı sürgünlerin daha iyi
odunlaşmalarının sağlanması hem de yazlık sürgünlerin üzerindeki koltuk
sürgünü gelişiminin teşvik edilmesidir. Böylece sıcak ekolojilerde
salkımlarda güneş yanıklıklarının oluşması engellenir. 

Koltuk alma: Özellikle uç ve tepe almadan sonra koltuk sürgünleri
oluşur. Bunlar hızlı geliştiğinden besinlere ortak olur. Bu nedenle serin
iklimlerde mümkün olduğunca kısa sürede alınması gerekir. 



Yaprak alma: Nemli ve serin bölgelerde, sık dikilmiş ve özellikle goble şeklinde terbiye
edilmiş asmalarda yapraklar, üzüm salkımının güneş almasını engelleyerek renklenme ve
olgunlaşmayı geciktirir. Ayrıca fungal hastalıklar havalanmanın yetersiz olmasından
dolayı artar. Bu nedenle salkımları örten dipteki yaşlı ve sararmaya başlamış
yaprakların koparılması şeklinde yapraklarda seyreltme yapmak gerekir. Yaprak alma, 
üzümlerin irileştiği ve üzerlerinin mumsu pus tabakası ile kaplandığı zaman yapılmalıdır.

Bilezik alma: Bilezik alma, asmalarda çiçek silkmesini önlemek, tane tutumu ile tane ve
salkım iriliğini artırmak ve erken olgunlaşmayı sağlamak için yapılır. Asmanın gövde, kol, 
iki veya bir yıllık dalları üzerinde 5 mm genişliğindeki kabuk ve floem tabakasının özel
yapılmış bir çift ağızlı kesici makas veya bıçakla çepeçevre çıkarılması işlemidir. 

Çiçek salkımı seyreltme: Asmalarda çiçek salkımları yeni sürgünlerde yapraklarla
beraber oluşur ve 6-8 hafta içerisinde çiçeklenme meydana gelir. Çiçek salkımlarının bir
kısmının doğuşundan kısa bir süre sonra dipten çıkarılması şeklinde yapılır. 

Salkım seyreltme: Asma üzerinde fazla görülen salkımların tane tutumundan hemen
sonra alınmasıdır. Salkım seyreltmede amaç tane iriliğinin artırılmasıdır. Sıkı salkımı
olan ve çok iri salkımlı çeşitlerde yapılır.

Tane seyreltme: Salkımların uç taraflarının veya kanatlarının ya da fazla sık olan
bölümlerinin kesilmesiyle yapılan seyreltmedir.




