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MODERN MEYVECİLİĞİN GEREKLERİ 

 

* Her yıl ve düzenli ürün 

* Yatırımın ilk yıllarda geriye dönüşü 

* Üretim maliyetinde azalma ve işgücünde 

tasarruf  

* Değişen şartlar ve pazar isteklerine kolay 

uyabilme 

* Meyve verimi ve kalitesi 



BUDAMANIN AMAÇLARI :  

1. Meyve ağaçlarını en kısa zamanda ürün vermeye başlatmak ve onları uzun 

süre verim çağında tutmak 

2. Gövde üzerinde ana dalların sayılarını ve dağılışlarını düzenleyerek meyve 

ağaçlarının sağlam, düzenli ve dengeli taç oluşturmalarını sağlamak 

3. Meyve ağaçlarının bakımı, meyvelerin derimini, zararlarla savaş ve teknik 

işlerin uygulanmasını kolaylaştırmak 

4. Kurumuş, hastalıklı, ekolojik ve mekanik etkilerle zararlanmış, kırılmış 

dallar ile birbiri üzerine binmiş ya da zayıf olan açılı dalları kesmek 

5. Meyve ağaçlarında karbon asimilasyonunu artırmak amacıyla, ışığın 

ağaçların iç kısmına daha iyi girmesini sağlamak ve yaprak yüzeylerini 

artırmak 

6. Bazı meyve tür ve çeşitlerinde görülen periyodisiteyi önlemek veya azaltmak  

7. Meyvelerin kalitelerini iyileştirmek  

BUDAMA; çeşitli amaçlarla meyve ağaçlarında yapılan kesme, 

eğme, bükme ve açı genişletme faaliyetlerinin tümüne denir. 



MEYVE AĞAÇLARINDA DALLAR 

 

Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva vb.) 

 - Topuz  - Lamburt  - Kese 

 - Kargı   - Dalcık  - Çıtanak 

 

Sert Çekirdekli Meyveler (Şeftali, Erik, Kayısı, Kiraz, Vişne vb.) 

 - İyi Meyve Dalı  - Kötü Meyve Dalı 

 - Karışık Meyve Dalı  - Mayıs Buketi 

  



YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE DAL YAPISI : 

1. Yeni topuz oluşumu 

2. Gelişmiş topuz oluşumu 

3. Lamburt 

4.-5. Kese ve topuzlar 

6. Taçsız kargı 

7. Taçlı kargı   



1. Yaprak tomurcuğu 

2. Yeni oluşmuş topuz 

3. Üç yıllık gelişmiş topuz 

4. Lamburt 

5. Topuzlardan keselerin oluşması 

TOPUZLARIN OLUŞUMU VE EVRELERİ : 



SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE DAL YAPISI : 

1. Yaprak gözü 2. Meyve gözü  3. Yaprak-meyve gözü 

4. İki yaprak gözü 5. İki meyve gözü 6. Meyve,  



1. İyi meyve dalı 

2. Kötü meyve dalı 

3. Karışık meyve dalı  



1.-2.  Mayıs buketi  3. Kargı  



1. Doğru kesim 

2. Yanlış kesim 

3. Yanlış kesim 

4. Doğru Kesim  

(Çok donlu bölgelerde)   

DALLARIN KESİMİ 



Farklı Genişlikteki Dalların Gelişme Durumları  



Dal Açısını Genişletme 

a. Açısı genişletilecek dal 

b. Keserek genişletme (Üst sürgün çıkarılıp) 

c. Kürdanla eğerek (alt sürgün çıkarılıp) 



DAL AÇMA İŞLEMLERİ 



PİNCHİNG TEKNİĞİ İLE LİDER TERBİYESİ 



ZAMANLARINA GÖRE BUDAMA : 

1. KIŞ BUDAMASI : 

  Meyve ağaçlarını budamak için en uygun dönem, yaprak 

dökümünü izleyen günlerle ilkbahar gelişme periyodunun 

başlaması arasında geçen dönemdir.  

  Kışı ılık geçen yerlerde meyve ağaçlarının kış 

dinlenmesine girmelerinden sonraki süre, budama 

bakımından, en uygun bir zaman dilimidir. Çünkü bu devrede 

hem işçi temini yaza göre daha kolay hem de ağaçlarda 

yapraklar olmadığı için çıkarılacak dallar kolaylıkla tespit 

edilebilir.  

  Ancak kışı sert geçen yerlerde şiddetli donlardan önce, 

budamanın yapılması doğru olmaz, don tehlikesi geçtikten 

sonra budama yapılmalıdır.  

 



2. YAZ BUDAMASI : 

  Yaz boyunca meyve ağaçlarında sürgünlerin 

seyreltilmeleri, uç alma, bükme, eğme, dalların birbiriyle 

karşılıklı olarak bağlanmaları ve açıların genişletilmeleri, 

daraltılmaları gibi yapılan işlemlerin tümüne yaz budaması 

denir. Yazın yapılan budamalar kışın yapılanlara göre daha 

fazla bodurluk sağlar.  

  Yaz budaması yaparken meyve / yaprak oranına dikkat 

edilmelidir. 

  Yaz budamasında amaç, meyvelerin daha iyi 

renklenmelerini sağlamak, vegetatif gelişmeyi düzenlemek, kış 

aylarında yapılacak budama işlemlerini azaltmak ve derim 

işleri ile kültürel etkinlikleri kolaylaştırmaktır. 



 BUDAMANIN FİZYOLOJİK ESASLARI 
 

 

Meyve ağaçlarında  

1. Gençlik Devresi : tohumun çimlenmesi ile ağacın verime 

başlaması arasında geçen devre  

2. Olgunluk (Verim) Devresi : verime başlama zamanıyla, 

verimden düşünceye kadar geçen devre olgunluk  

3. Yaşlılık Devresi : Olgunluk devresini izleyen fizyolojik yaşam 

devresidir. 

 

CH / N < 1  = SÜRGÜN OLUŞUMU 

 

CH / N = 1  = FİZYOLOJİK DENGE 

 

CH / N > 1 = ÇİÇEK TOMURCUĞU OLUŞUMU 



Meyvelerde budamayı amaçlarına göre : 

a-Şekil budaması 

b-Verim budaması 

c-Gençleştirme budaması 



ŞEKİL BUDAMASININ PRENSİPLERİ : 

1-Fazla budanan fidanlar geç meyveye yatarlar.Bu nedenle, budamalar amaca 

en uygun şekilde olmalıdır. 

2-Yan dallar oluşturulurken bunların gövde ile yapacakları açının  gerekli 

genişlikte olmasına özen gösterilir. 

3-Meyve ağaçlarına verilecek şekiller ekolojik  bölgelere göre değişmektedir. 

ŞEKİL BUDAMALARI : 

1. Goble 

2. Doruk dallı 

3. Piramit 

4. Palmet 

 Meyve ağaçlarına çok yağışlı ekolojilerde “GOBLE” ve 

“PALMET”, az yağışlı ve kurak ekolojilerde ise “DORUK 

DALLI” ve “PİRAMİT”  şekilleri verilmektedir. 



A-GOBLE ŞEKLİ : 

 Çok uzun zamandan beri bilinen ve meyve ağaçlarına nemli 

bölgelerde uygulanan bir budama şeklidir.  

 Genellikle üç ana daldan ve bu ana dallar üzerindeki 1-2 

yardımcı daldan oluşmaktadır.   

  

 

 

 

 

 

 Orta kısım boş bırakıldığından güneşlenme artmakta ve 

nemden kaynaklanan hastalık etmenlerinin etkisi azaltılmaktadır.  



1. 60-80 cm’den tepesi kesilmiş 1 yıllık fidan 

2. Budamadan önce 3. Budama sonrası          

1 2 3 

BİRİNCİ YIL 



İKİNCİ YIL 

            1. Budama öncesi         2. Budama sonrası 



ÜÇÜNCÜ YIL DÖRDÜNCÜ YIL 

            1. Budama öncesi         2. Budama sonrası 

1 

2 

1 

2 



B-PALMET ŞEKLİ (Meyilli Dallı) : 

 Diğer budama şekillerinden farklı olarak, bu şekil gövde 

üzerinde iki dalın oluşturduğu katlardan oluşmuştur.  

 Kuzey ve güney yönlerinde bulunan gelişmiş iki dal bir katı 

oluşturur. Bunların üst üste bir araya gelmesinden de Yatay, Meyilli 

Dallı veya Düzensiz Katlı Palmet şekli oluşur. 

 Genellikle, diğer şekillerde olduğu gibi meyilli dallı 

palmetlerde de dallar gövdeden 45-60 ° arasında bir açı ile 

ayrılırlar. Ana dalların gövde ile yaptıkları açılar 90 ° olursa, o 

takdirde yatay dallı palmetler oluşur.  

 Yumuşak çekirdekli meyvelerden elma ve armutlarda; sert 

çekirdekli meyvelerden şeftali, kayısı, kiraz ve vişnede 

uygulanabilmektedir.    



MEYİLLİ DALLI PALMET 

2 Katlı 

(2.yıl) 

3 Katlı 

4 Katlı 



C- DORUK DALLI ŞEKİL : 

 Kurak bölgeler için uygun ve yararlı bir şekildir. Genellikle, 

taç 3 ana dalla, orta kısımda gelişen bir doruk dalından oluşur.  

 Elma armut, şeftali, kayısı, vişne vb. meyve ağaçlarına 

kolaylıkla uygulanabilir.  

 Bu şeklin Goble şeklinden farklı yönü, ortasında bir doruk 

dalının bulunması ve değişik doruk dallı şekilden farkı ise, doruk 

dalının şekillenmeden dik olarak büyümesine devam etmesidir. 



1. 40-60 cm’den tepesi kesilmiş 1 yıllık fidan 

2. Budamadan önce 3. Budama sonrası          

BİRİNCİ YIL 



            1. Budama öncesi         2. Budama sonrası 

İKİNCİ YIL 



            1. Budama öncesi         2. Budama sonrası 

ÜÇÜNCÜ YIL 



D- DEĞİŞİK DORUK DALLI ŞEKİL (Modified Leader): 

 Bu budama şekli gövde muntazam aralıklarla sarmal (spiral) 

olarak dağılmış 4-5 dalın oluşturduğu bir şekil olup kuvvetli ve dipten 

itibaren sürgün yapan yumuşak ve sert çekirdekli meyve tür ve 

çeşitleri için uygundur.  

 Gövde üzerinde düzenli dal oluşturmayan meyve tür ve 

çeşitlerine gövdede boşluk kalması nedeniyle bu şekli vermek güç 

olur. 



1. 110-120 cm’den tepe vurma 

2. Bir yıllık fidan 3. İlk şekil verilmiş fidan 

4. İkinci yıl budaması yapılmış fidan 



E- PİRAMİT ŞEKLİ : 

 Daha çok zayıf yada orta kuvvetli anaçlar üzerinde aşılı armut 

ve elma ağaçlarına verilen bir şekildir. 

 Dalların, gövde üzerindeki dağılışlarına göre sarmal (spiral) ve 

katlı olmak üzere 2 şekli vardır.  

 Sarmal (spiral) piramitte dallar düzenli olarak gövde üzerinde 

dağılmakta, katlı piramitte ise dalların üçü bir araya gelerek 

gruplaşmakta ve bir kat oluşturmaktadır. 

BİRİNCİ YIL 

1. 60-80 cm’den tepe vurma 

2. Budamadan önce  

3. Budama sonrası          



İKİNCİ YIL 

            1. Budama öncesi         2. Budama sonrası 



A 

B 

ÜÇÜNCÜ YIL 

A. Budama öncesi 

B. Budama sonrası 

1. Birinci Kat Dalları 

2. İkinci Kat Dalları 



DÖRDÜNCÜ YIL 



VERİM BUDAMASININ PRENSİPLERİ : 

1- Meyve ağaçları yaşlandıkça veya sürgün gelişmeleri yetersiz olmaya 

başlayınca daha şiddetli budanmaları gerekir. 

2- Ana dallar tek tek ele alınmalı, bunlar üzerinde dikine büyüyen birbiri 

üzerine gelen dallar var ise çıkartılmalıdır. 

3- Ana veya yardımcı dallardan  çıplaklaşmaya yönelenler kısa kesilerek 

boş yerlerde yeni dalların oluşturulmasına çalışılır. 

4- Meyve dallarından bir kısım özellikle yaşlı olanları kesilerek atılır. 

5- Kuru, hastalıklı veya zayıflamış dallar diplerinden kesilerek çıkarılır. 

6- Bir ana veya yardımcı dal üzerinde fazla miktarda meyve dalı oluşmuş 

ise bunlar arasında seyreltme yapılır. 

7- Verim budamasında dal bükme ve eğmelerine yer verilmemeli, dallar 

ancak bağ olarak kullanılmalıdır. 

8- Meyve ağırlığı nedeniyle eğilerek açıları genişlemiş dallar diğer dallara 

bağlanarak eski hallerine getirilir.   



Yan Dalların Üstten Görünümü 



GENÇLEŞTİRME BUDAMASININ  PRENSİPLERİ : 

1- İhtiyarlamış ve ekonomik ömrünü tamamlamış ağaçlarda  

gençleştirme budaması yapılmaz. Çünkü bunlar şiddetli 

budamanın etkisiyle iyice güçten düşer ve çabucak ölür. 

2- Gençleştirme budamasında dal kesimleri çok olduğundan 

değişik meyve türlerinin  bu şiddetli budamaya karşı dayanma 

güçleri dikkate alınır. 

3- Gençleştirme budamasında ekolojik şartların da büyük 

etkisi vardır. Örneğin sıcak ve kurak iklimlerde ağaçların 

şiddetli budamalara karşı dayanmaları nemli iklimlere göre 

daha azdır. 
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MEYVE VERİMİ (kg/da) 

  

DÜNYA (Ort.) 963 

 

Bel.-Lux. 

 

4038 

Hollanda  2805 

Panama 2532 

A.B.D. 2516 

İsrail 2436 

Türkiye 1020 
 



ELMA VERİMİ (kg/da) 

  

DÜNYA (Ort.) 1066 

 

Bel.-Lux. 

 

5858 

Yeni Zellanda  4013 

Brezilya 3863 

Avusturya 3724 

Hollanda 3524 

Türkiye 2345 
 



ARMUT VERİMİ (kg/da) 

  

DÜNYA (Ort.) 1069 

 

Slovakya 

 

12267 

Avusturya  3801 

A.B.D. 3394 

Bel.-Lux. 3200 

İsviçre 3143 

Türkiye 1101 
 



28 6,0 m x 6,0 m (Çöğür) 

114 2,5 m x 3,5 m  

143 2,0 m x 3,5 m  

125 2,0 m x 4,0 m  

190 1,5 m x 3,5 m  

Dekara Ağaç Sayısı Sıra Üzeri x Sıra Arası 

11,6 kg/ağaç 4.Yıl 

6,0 kg/ağaç 3.Yıl 

4,6 kg/ağaç 2.Yıl 

0,7 kg/ağaç 1.Yıl 

VERİM (M 9 – Golden Delicious)  YIL 





Elma Anaçları 



Armut Anaçları 



Kiraz-Vişne Anaçları 



Erik Anaçları 



Şeftali Anaçları 



Spur, Standart Çöğür 

Spur, Standart  Kuvvetli (M 111) 

Spur, Standart Yarı Bodur (M 106) 

Standart Çok Bodur, Bodur (M 9) 

AŞILANAN ÇEŞİTLER  ANAÇ 

Starkrimson Delicious 

Starkspur Golden Delicious 

Spur Granny Smith  

Jonathan 

Rome Beauty 

Cooper 7 SB 2 

Starking Delicious 

Golden Delicious 

Granny Smith 

Amasya Elması 

Mutsu 

Prima 

SPUR (Yarı Bodur) ÇEŞİTLER  STANDART (Kuvvetli) 

ÇEŞİTLER 



YILLAR
UYGULAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 TOPLAM

STARKİING DELİCİOUS
M 9 - 1,5 m x 3,5 m 250 1255 3994 5355 6616 2537 7497 2901 30404
M 9 - 2,0 m x 3,5 m 179 1051 3468 5799 5671 3510 7457 3420 30556
M 9 - 2,5 m x 3,5 m 180 894 2334 3762 4343 1651 5429 2109 20702
Çöğür - 6,0 m x 6,0 m - 4 50 394 1230 722 2846 1226 6472

GOLDEN DELİCİOUS
M 9 - 1,5 m x 3,5 m 356 1305 3645 452 6382 71 8072 82 20370
M 9 - 2,0 m x 3,5 m 314 941 3321 810 6189 414 7921 136 20040
M 9 - 2,5 m x 3,5 m 235 695 2529 440 4742 311 6384 246 15582
Çöğür - 6,0 m x 6,0 m - 16 426 762 2123 312 3313 833 7784

28 6,0 m x 6,0 m (Çöğür) 

114 2,5 m x 3,5 m  

143 2,0 m x 3,5 m  

125 2,0 m x 4,0 m  

190 1,5 m x 3,5 m  

Dekara Ağaç Sayısı Sıra Üzeri x Sıra Arası 





MODERN MEYVECİLİKTE BUDAMA SİSTEMLERİ : 

 - İNCE İĞ (Slender spindle) SİSTEMİ 

 - MERKEZİ LİDER (Vertical axis) SİSTEMİ 

 - TELLİ TERBİYE SİSTEMİ 

 - “V” (Tatura) SİSTEMİ 

 - “A” (MIA) SİSTEMİ 

 - MARCHAND SİSTEMİ 



İNCE İĞ TERBİYE ŞEKLİ 

 

 Sık dikilmiş bahçelerde 

alçaktan oluşmuş küçük bir çatı ve 

bunu izleyen liderden çıkmış küçük 

meyve dalcıkları ile ömrü boyunca bir 

herekle desteklenmeyi gerektiren ve 

konik şeklinde gelişen ağaçlar 

şeklinde tanımlanmaktadır.  

 

 



A.  M 9 anacına aşılı bir yaşlı iğ şekli için  uygun elma fidanı 

     (Tepesi 85 cm’ den kesilir ve yan dallara dokunulmaz.) 

B.  M 9 anacına aşılı bir yaşlı çok dallanmış bir elma fidanı. 

     (Toprak seviyesinden ilk 40 cm’ deki dallar çıkartılır,  

      diğerlerine dokunulmaz.) 

A B 



A.   M 9 anacına aşılı dallanmamış bir yaşlı elma fidanı 

     (Toprak seviyesinden 85 cm yükseklikten kesilmelidir.) 

B.   M 9 anacına aşılı dallanmamış toprak seviyesinden 70 cm 

yükseklikten tepesi kesilmiş bir yaşlı elma fidanının birinci 

gelişme mevsimi sonundaki görünümü 

A B 



A B 

A. M 9 anacına aşılı dallanmış ve dikim esnasında oldukça yüksekten kesilmiş bir yaşlı elma fidanı 

      

B. M 9 anacına aşılı dallanmış ve dikim esnasında normal yükseklikten (85 cm) tepesi kesilmiş bir 

yaşlı elma fidanı 

 



          M 9 anacına aşılı ver dikim esnasında tepesi  

  kesilmemiş bir yaşlı elma fidanının birinci gelişme 

  mevsimi sonundaki görünümü 



M 9 anacına aşılı iyi gelişmiş iki yaşlı bir elma fidanının birinci gelişme mevsimi sonundaki görünümü 

A. Budamadan önce  B. Budamadan sonra 

A B 



      M 9 anacına aşılı kuvvetli ve ağaç için ağırlık yapacak şekilde dal oluşturmuş üç yaşlı bir elma ağacının 

ikinci gelişme  mevsimi sonundaki görünümü 

     A. Budamadan önce             B. Budamadan sonra 

A B 



M 9 anacına aşılı dört yaşlı bir elma ağacının  üçüncü  gelişme mevsimi sonundaki durumu 

(Ağaç iyi şekilde ancak çatının üzerinde çok kuvvetli ve çıkartılması gerekli iki dal bulunmaktadır.) 

A. Budamadan önce  B. Budamadan sonra 

B A 



M 9 anacına aşılı dört yaşlı bir elma ağacının üçüncü gelişme mevsimi sonundaki durumu 

( Şekil ve çatısı iyi bir ağaç ancak, çatının üzerindeki kuvvetli gelişen iki dalın çıkartılması gerekmektedir.)  

A. Budamadan önce  B. Budamadan sonra 

B A 



M 9 anacına aşılı beş yaşlı bir elma ağacının dördüncü gelişme  mevsimi sonundaki durumu 

(Ağaç kalabalık bir dallanma yaptığından kalın dal çıkartılması yapılmalıdır.) 

A. Budamadan önce  B. Budamadan sonra 

B A 



     M 9 anacına aşılı dokuz yaşlı bir elma ağacının sekizinci gelişme mevsimi sonundaki durumu 

     ( Tepesi az dallanmış olan ideal bir iğ şekli ) 

     A. Budamadan önce         B. Budamadan sonra 

B A 









MERKEZİ LİDER (Vertical Axis) SİSTEMİ  





TELLİ TERBİYE SİSTEMİ  











V (Tatura) SİSTEMİ  





MARCHAND SİSTEMİ  



A  (MIA)  SİSTEMİ  
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