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Meyvelerin iç ve dış pazarlarda daha iyi değerlendirilmesini etkileyen kalite oluşumu üzerinde 

birinci derecede rol oynayan faktörlerin başında, budama tekniği ve çeşitler gelmektedir. Bugünkü 

bilgilerimize göre, ilk meyve yetiştiricileri, meyve ağaçlarını budamayı bilmemekte idiler. Ancak 

bunların ağaçlar üzerinde yapmış olduğu gözlemler, budama kavramının oluşması ile budama anlayış ve 

görüşünün değişip gelişmesine neden olmuştur. Güzel renkli, lezzetli ve gösterişli meyveler; genellikle 

güneşlenmesi iyi ve kuvvetli dallar üzerinde oluştuğundan, kaliteli ürün elde etmek için ağaçlarda 

bazı dalların kesilmeleri sonucu, dalların seyreltilmelerinin yararlı olacağı fikri doğmuştur. 

Gerçekten, bu durum, doğada kendiliğinden de oluşmakta ve sık taçlı ağaçların iç kısımlarında güneş 

görmeyen bazı dallar kurumakta, bu suretle ağaçlarda doğal bir seyreltme olmaktadır. Ancak, doğal 

olarak oluşan seyreltme, arzu edilen yerlerde ve istenilen miktar ve yeter ölçüde olamamaktadır. 

Bunun sonucu olarak da, meyve ağaçlarında gelişme dengesi bozulmakta, verim düşmektedir.  

Öte yandan, kuvvetli sürgünlerin oluşması  insanlarda, sürgün  gelişmesinin  düzenlenebilmesi 

için dalların kesilmesi fikrini doğurmuştur. Bu durumda, meyve fidanları üzerinde yapılacak 

şekillendirme budamasının esaslarını saptamaya hizmet etmiştir. Değişik yer ve yörelerde yapılan bu 

gözlemler, meyve ağaçlarının budanmaları fikrinin ayrıntılı olarak oluşmasına yardımcı olmuştur. 

Ancak, her çağda budamanın anlaşılmasında ve tanımlanmasında zıtlıklara rastlanmış ve bunun 

sonucu olarak budamanın uygulanış yönteminde bazı değişmeler olmuştur.  Orta çağda, özellikle Uzak 

Doğu'da dinsel düşüncelerin etkisiyle süs bitkileri şekillendirilmiş, Rönesans devrinde Avrupa'da ise 

meyve ağaçlarına geometrik şekiller verilmiştir. Çağımızda ise, ekonomik zorlama ve kazanç sağlama 

fikri meyve ağaçlarının budamalarında ön plana çıkmaktadır. 

Budamanın nerede ve ne zaman başladığı üzerinde kesin ve doğru bir kayda rastlanmamıştır. 

Şurası bir gerçektir ki, budama Fransa ve İtalya'da daha çok uygulama alanı bulmuş, İsviçre ve 

Almanya'da da farklı budama sistemleri geliştirilmiştir. Amerika'da, değişik Doruk Dallı  yetiştirme 

şekli benimsenmiş ve Avrupa budama ekolünde ise farklı  bir anlayışla budamalar yapılmıştır. 

Son yıllardaki budama anlayışında daha çok ekonomik getiri ön plana çıkmıştır. Bu amaçla  

dikim sistemlerinde  gelişmeler sağlanmıştır. Önceleri ağaçlar 10x10m., 8x8m., 7x7m. mesafelerle 

dikilirken yeni anlayışta bodur ve yarı bodur anaçlar ve bazı çeşitlerin zayıf büyüyen spur tipleri 

kullanılarak dikim mesafeleri 5x5, 5x4’m’ye  tam bodurlarda  ise 3x0.4m’ye kadar düşürülmüştür. 

Kuvvetli anaçlara sahip türlerde ise meyve ağaçlarındaki kök rekabetinden yararlanılarak kirazlarda 

olduğu gibi dikim mesafeleri  7x7m.’den 3x1m’ye kadar düşürülmüştür. Meyve ağaçlarının daha sık 

dikiminde, ağaç taçlarının küçültülmesi, bu şekilde yarı ve tam bodur anaç kullanımı,  kök rekabeti, kök 

budaması, ağaçların eğik dikilmesi, ana dalların eğik büyütülmesi, yaz budamaları  ve  dal açılarının 

genişletilmesi gibi yöntemler kullanılmıştır. Bu şekilde budama anlayışında  da ağaçlara şekil vermede  

çanak, doruk dallı, piramit gibi doğal şekillerden uzaklaşılmış ve  destek sistemleri ve bunlara uygun  

yapay şekiller ön plana çıkmıştır. En çarpıcı gelişme sık dikim sistemi ile kurulmuş olan tam bodur elma 

bahçelerinde kaydedilmiştir. Yakın zamana kadar tam bodur elma ve armut  bahçelerinde, ağaç 

yükseklikleri 2.20-2.5m. olarak sınırlanırken yeni sistemlerde bu yükseklik 3.5-4.5m’ye çıkarılmaktadır. 

İleride bu yeni sistemlere geniş olarak yer verilecektir. 

BUDAMANIN TANIMI 

Bilim adamları ve yetiştiricilerin budama anlayışları ve budamayı tanımlamaları birbirine 

uymamaktadır. Bu durum, daha çok değişik meyve tür ve çeşitleri üzerindeki çalışmalardan, meyve 

ağaçlarının içinde bulunduğu çevrenin ekolojik ve ekonomik koşullarından, pazarlama ile pazarın 

meyve tüketimi üzerinde oynadığı rollerden ileri gelmektedir. Araştırıcılar budamayı;, meyve ağaçlarının 



düzgün ve kuvvetli bir taç oluşturmalarını, verim çağlarında uzun süre kalmalarını ve kuvvetten 

düşmeye başlamış olan ağaçlan yeniden kuvvetlendirilerek, bir süre daha yüksek kaliteli meyve 

vermelerini sağlamak, ağacın ömrünü uzatmak ve kuvvetli bir taç oluşturmak şeklinde 

tanımlamaktadır.  

Genel olarak, meyve ağaçlarının gelişmeleri incelendiğinde; budama yapılmayan ağaçların, 

budama yapılmışlar gibi çiçek açtıkları ve meyve verdikleri görülür. Bu gibi ağaçların meyveleri, ürün 

vermeye başladıkları yıllarda kaliteli olabilirse de, bunu izleyen yıllarda küçük, renksiz ve gösterişsiz 

olurlar. Ayrıca, budanmayan bazı meyve ağaçlarında periyodisite (bir yıl ürün verip, diğer yıl 

vermeme) olayına çok sık rastlandığı gibi, dalların alt kısımları çok çabuk çıplaklaşmakta, ağaç 

şemsiye şeklini almakta, ürün alanları ağacın dış ve uç kısımlarına kaymakta ve azalmakta, bunun 

sonucu olarak da, ağaç başına verim düşmektedir. Şüphesiz ki, bu durum ağaçlarda verimi ve 

meyvelerin kalitelerini olumsuz şekilde etkilemektedir.  

Budamanın Amaçları; 

 

1- Meyve ağaçlarını en kısa zamanda ürün vermeye başlatmak ve onları uzun süre verim çağında 

tutmak, yani meyve ağaçlarında fizyolojik dengeyi kısa zamanda oluşturmak ve bunu uzun bir süre 

korumak, 

2- Gövde üzerinde ana dalların sayılarını ve dağılışlarını düzenleyerek meyve ağacının sağlam, 

düzenli ve dengeli taç oluşturmasını sağlamak, 

3- Meyve ağaçlarının bakımı, meyvelerin derimi, zararlılarla savaş vb. teknik işlerin 

uygulanmasını kolaylaştırmak, 

4- Kurumuş, hastalıklı, ekolojik ve mekanik etkilerle zarar görmüş, kırılmış dallar ile birbiri üzerine 

binmiş, ya da zayıf dar açılı dalları kesmek, 

5- Meyve ağaçlarında   ışığın ağaçların iç kısımlarına daha iyi girmesini sağlamak ve yaprak 

yüzeylerini artırmak, 

6- Bazı meyve tür ve çeşitlerinde görülen periyodisiteyi önlemek veya azaltmak, yani bazı meyve 

ağaçlarının bir yıl bol, bir yıl az meyve vermelerini veya dinlenmelerini düzenleyerek her yıl 

düzenli meyve vermelerini sağlamak, meyvelerin kalitelerini iyileştirmektir. 

 

BUDAMANIN FĠZYOLOJĠK ESASLARI 
Meyve ağaçlarında, dikimle  ağacın verime başlaması arasında geçen devre “gençlik”; verime 

başlama zamanıyla  verimden düşünceye kadar geçen devre “olgunluk” ve bunu izleyen “yaĢlılık” 

olmak üzere birbirinden ayrı üç  yaşam devresi vardır.  

Meyve ağaçlarının vegetatif (sürgün) gelişmeleri ile generatif  (meyve) gelişimi 

faaliyetleri, çevre koşullarının ve beslenme fizyolojisinin doğrudan etkisi altındadır. Gençlik 

döneminde besin maddesi alımı  yüksek olmaktadır. Bunun sonucu olarak da, genç ağaçlarda, anaca 

bağlı olarak değişmek üzere, kuvvetli sürgünler oluşmaktadır. Meyve ağaçlarında bol ve kuvvetli 

sürgünlerin oluştuğu bu devreye "Gençlik kısırlığı" denir. 

Meyveciler, gençlik kısırlığı süresinin mümkün olduğu kadar kısa olmasını isterler. Bu 

nedenle, bu devreyi kısaltmak amacıyla kök kesmek, gövdeyi boğmak, meyve fidanlarını azotlu 

gübrelerle dengeli olarak gübrelemek, zayıf anaç kullanmak vb. bir takım teknik önlemlere 

başvurulabilir.  Ayrıca meyve ağaçlarında düzenli, kuvvetli ve dengeli taç oluşturarak, dalları uzun 

bırakmak veya hiç kesmemek, kuvvetli büyüyen dalların açılarını genişletmek veya zayıf büyüyen 

dalların açılarını daraltmak; fazla dalların bir kısmını seyreltmek, dalları eğmek ya da bükmek 

suretiyle, meyve ağaçların da kök ve taç arasındaki  denge, doğal olarak gelişen meyve ağaçlarına 

göre daha kısa bir zaman içerisinde kurulabilir. 

Sürgün oluşmasının durduğu yaşlılık devresinde ise;, ağaçları sürgün yapmaya zorlamak 

için dalları kısa kesmek, dalların bir kısmını çıkartmak, açılan genişlemiş dalların açılarını 



düzeltmek, çok fazla meyve dalı seyreltmesi yapmak ve meyve ağaçlarını azotlu gübrelerle bolca 

gübrelemek zorunludur. 

Budamanın fizyolojik esası, meyve ağaçlarının yapılarının iyice bilinmesine 

dayanmaktadır. Bu yüzden bir budayıcının, elinden çok kafasının iyi işlemesi yanında, fizyoloji 

bilgisinin çok iyi olmasında ve meyve ağacını iyice tanımasında zorunluluk vardır. Bundan başka, 

budayıcının budamak amacıyla yanına gittiği her ağacı ayrı bir birey kabul ederek, ona göre hareket 

etmesi ve işlemlerinde ön yargılara ve belli formüllere bağlı kalmaması gerekir. 

 

BUDAMA TEKNĠĞĠ 

Meyve ağaçlarının fizyolojik faaliyetleri üzerine teknik uygulamalarla etkili olunabilir. 

Örneğin, budama, anaç-kalem ilişkisi ve benzeri teknik işlemler uygulanarak,  ağacın 

yaşantısı üzerine olumlu ya da olumsuz etkiler yapılabilir. Meyve ağaçlarını, budama 

işlemleriyle kısa zamanda ürün vermeğe başlatabileceğimiz gibi, meyveye başlama zamanını 

da geciktirebiliriz. Örneğin, meyve fidanlarında dalların kesilmeden bırakılmaları, eğilmeleri 

ve bükülmeleri ve sürgün uçlarının koparılmasıyla bunlar üzerinde çiçek tomurcuğu 

oluşumunu hızlandırıp, meyve ağacını çok kısa sürede meyve vermeğe yönlendirebiliriz.  

Bir fidanın dalları kısa kesilir ve bu işlem her yıl tekrarlanır ise, çiçek tomurcuğu 

oluşması o denli geç olur. Farklı  çevre koşullarında yetiştirilen meyve ağaçlarının sağlıklı 

gelişmeleri ve kısa zamanda ürün vermeğe başlamaları için, budama tekniğinin iyi bilinmesi 

ve uygulanması zorunludur. Ülkemizde, iklim bakımından birbirinden farklı bölgeler 

bulunduğu gibi, ayrıca her ana iklim bölgesinde de değişen ekolojilerle karşılaşmak olasıdır. 

Durum böyle olunca, meyve yetiştiriciliğinde başlangıçta yapılacak hataların ileriki yıllarda 

düzeltilmeleri bir hayli güç olur. 

Yukarıda belirtilen nedenlerledir ki, meyve yetiştiricilerinin, beslenme, ekoloji ve 

meyve ağaçlarının organları ve  yapıları hakkında sahip oldukları bilgilerin yeterli olmaması 

halinde bile, budama tekniği bakımından başvurabilecekleri bazı ilkelerin açıklanması uygun 

ve yerinde olacaktır. 

1- Pratikte, ılıman iklim meyve ağaçlarının yıllık sürgünlerinin uzunlukları, kullanılan anaç, çevre 

ekolojisi, toprak verimliliği gibi  faktörlere bağlı olarak değişiyorsa da, ortalama olarak 30-60 cm 

uzunlukta sürgünleri olan bu ağaçta her yıl  yıllık sürgünlerinin 1/3'ünün kesilmesi gerekmektedir. 

2- Meyve ağaçlarının özellikle şekillendirilme devrelerinde, budama işlemleri vegetatif 

gelişmenin görüldüğü odun dallarına uygulanmalı, meyve dallarına, zorunlu olmadıkça 

dokunulmamalıdır. Bu ilkeye uygun olarak hareket edildiği takdirde, meyve ağaçlarına iyi bir şekil 

verilebileceği gibi, bunların kısa zamanda meyveye yatması da sağlanır. 

3- Meyve anaçlarında budamaya başlamadan önce ağaçların toplu gelişmeleri incelenmeli, bu toplu 

gelişme içerisinde, her ana dal ayrı olarak ele alınarak budamaya başlanmalıdır.  

4- Genel olarak, meyve ağaçlarında sürgün  gelişmesi, uç kısımlarında olmaktadır. Bu nedenle iyi 

şekillendirilmiş bir ağaçta dal kesmeleri, uç kısımlarda uygulanmalıdır.  

5- Yardımcı dallar, ana dallar üzerinde mümkün olduğu kadar eşit uzaklıkta ve aynı yönlerde 

oluşturulmalıdır. Ana dallar üzerinde seçilecek yardımcı dalların eşit uzunluk ve kuvvette olmalarına 

çaba gösterilmelidir.  

6-  Ana dallar arasında dengesizlik göze çarpıyorsa, aşağıdaki önlemler alınmalıdır. 

a-  Kuvvetli dallar üzerindeki meyveler tamamen bırakılarak, zayıf dallardaki meyveler 

seyreltilmelidir.  

b- Kuvvetli ana dal üzerinde çok miktarda dal bırakılarak bunlar zayıflatılır, zayıf  ana dallarda 

ise  dal seyreltilmesi yapılarak, bunların  kuvvetlenmesi sağlanır.  

c- Kuvvetli  gelişme gösteren ana dalların açıları genişletilmeli, zayıf büyüyenlerinki ise 

daraltılmalıdır. 



7- Gövde üzerinde ana dallar, mümkün olduğu kadar aynı yükseklikte ve eşit açılarla dağılmalı, eşit 

kuvvette olmalıdır. Bunlar üzerinde seçilecek yardımcı dallar aynı yönde, eşit kuvvette ve sarmal 

dağılım göstermelidir. 

8- Sürmesi istenen dal kısa kesilmeli, meyve dallarının oluşması isteniyorsa, dallar uzun 

bırakılmalı, hiç kesilmemeli veya eğilmeli ya da bükülmelidir. 

9- Dallar toprağa paralel olarak eğilmeli, keskin yay teşkil edecek şekilde kuvvetli 

eğilmemeli; gövde ile dallar arasındaki açılar dar ise kargı, çıta  veya diğer materyallerle  açıların 

genişletilmesine çalışılmalıdır.  

10-, Gövdelerin topraktan  yüksekliği, kurak bölgelerde 40-60 cm; nemli bölgelerde 60-80 cm 

olmalıdır.  

11- Büyük dalların çıkartılmalarına, ilk önce dalın alt tarafından biraz kesmekle başlanmalı, sonra üst 

kısımdan kesime devam edilerek çıkartılmalıdır. Kesimler, dal yastıklarının üzerinden yapılmalıdır.  

12- Bir yıllık dalın kesim   uzunluğu  dalın büyüme kuvvetine göre genellikle 40-60 cm olmalıdır. 

 

BUDAMA ZAMANLARI 

KıĢ Budaması: Kışı ılık geçen yerlerde, meyve ağaçlarının kış dinlenmesine girmelerinden 

sonraki süre, budama bakımından, en uygun bir zaman dilimidir. Kışları soğuk geçen 

bölgelerde ise, şiddetli donlar geçtikten sonra yapılacak budamalarda, kesim yüzeylerinde 

meyve ağaçlarının üşümeleri önleneceği gibi, bunların donlara karşı dayanımı da artar.  Meyve 

ağaçlarını budamak için en uygun dönem, yaprak dökümünü izleyen günlerle, ilkbahar gelişme 

periyodunun başlaması arasında geçen dönemdir. 

 

Yaz Budaması: Yaz boyunca sürgünlerin seyreltilmeleri, uç alma, bükme, eğme, dalların birbiriyle 

karşılıklı olarak bağlanmaları ve açıların genişletilmeleri, daraltılmaları gibi yapılan işlemlerin tümüne yaz 

budaması denir. Meyve ağaçlarında dallar odunsu olmaya başladığı zaman yaz budamasına 

başlanmalı ve haziran, temmuz ve ağustos aylarında, bazı hallerde de eylül ayının sonuna kadar bu 

işleme devam etmeli, bundan sonra da kış budaması yapılmamalıdır. Yaz budaması, özellikle meyve 

ağaçlarının şekillendirilme yıllarında yapılması gerekli olan önemli bir teknik işlemdir. Öte yandan; 

kesilerek çıkartılmaları gereken dallar, eğilerek, bükülerek veya bağ olarak kullanılarak, özünde ağaçlar 

için zararlı olan bu gibi dallardan yararlanılabilinir. Bunun sonucu olarak da, meyve ağaçlarının çiçek 

tomurcuğu oluşumuna erken başlamaları sağlanacağı gibi, verimleri de artırılabilir. 

 

MEYVE AĞAÇLARINA VERĠLECEK ġEKĠLLER 

Orta Çağlarda Avrupa'da yetiştiriciler ağaçlara şekil verirken, estetiği ön plana alarak çalışmalar 

yapmışlardır. Daha sonraları, meyve ağaçlarına, daha az masrafı gerektiren, kaliteli ürün miktarını 

artırıcı ekonomik şekiller verilmeye başlanmıştır. Meyve ağaçlarına verilen şekilleri inceleyecek 

olursak görürüz ki, bunlar doğal ve yapay olmak üzere iki grup içerisinde toplanmaktadır. 

Doğal Ģekiller, ağaçların kalıtsal yapıları sonucu alacağı şekillerdir. Goble, Doruk Dallı, Çalı, Piramit 

ve Değişik Doruk Dallı şekilleri bu grup içerisinde toplamak olasıdır.  

Yapay Ģekiller ise, ağaçların doğal gelişmeler sonucunda alacakları şeklin dışında, bunlara araştırıcı 

ya da yetiştiriciler tarafından verilecek şekillerdir. 

 Yeni budama Ģekilleri, Normal spindel, Süper spindel, Vertical axis, Solen, Solax, Mikado 

Meadow Orchard, Çalı sistemleri, İspanyol Çalı sistemi,V sistemleri,Y sistemleri, Yelpaze ve 

HYTEC. 

 

Ağaçların alacakları doğal taç şekilleri,  bunlara verilecek şekillerin seçimi üzerine etkilidir. 

Meyve fidanlarına şekil verirken, beslenme  ile buna bağlı olarak tür ve çeşitlerin özel budama istekleri, 

özel dallanma şekilleri, budamaya karşı dal ve dalcıkların yapacağı tepki gibi bilgilerin yeterli olması 

ayrıca önem kazanır. Çevrenin ekolojik koşulları, ağaçlara verilecek şeklin seçimi üzerine etki yapan 



önemli bir faktördür. Örneğin, kurak bölgelerde, meyve ağaçlarına iç kısımlarında nem tutacak yapay 

bir ortam yaratmaya ve güneşin zararlı etkilerinden korumaya uygun, kapalı şekillerin verilmeleri 

gerekir. Oysa, nemli bölgelerde durum tamamen aksi şekilde düşünülmelidir. Yani fidanlar, iç 

kısımlarında fazla nem tutmayacak şekilde açık ve aşırı toprak neminden fazla etkilenmeyecek 

şekilde, yüksek gövdeli olarak şekillendirilmelidirler. 

 

ÜRÜN BUDAMASI 

Meyve ağaçları, belirli süreler sonunda fizyolojik dengeye girerler.  Sürgün ve meyve gelişimi 

arasındaki dengenin uzun süre devam etmesi arzu edilir. Bu da ancak, ürün budaması ile 

başarılabilir. Ürün budamasında üzerinde durulması gereken bazı ilkeler mevcuttur.  

1-Ağaçlar, yaşlandıkça, sürgün gelişmeleri yetersiz olur ve bunların daha şiddetli budanmaları 

gerekir. Kesimler daha kısa olmalı, dalların bir kısmı çıkartılmalıdır. Bu işlem yapılırken, dalların 

tümü bir yılda çıkartılmamalı, çok yıllık bir program yapılarak her yıl buna göre dallar kesilmelidir. 

2- Ana dallar, birer birer ele alınmalı, bunlar üzerinde dikine büyüyen obur ya da birbiri üzerine 

gelen dallar var ise çıkartılmalıdır. 

3- Ana veya yardımcı dallardan çıplaklaşmaya yönelenler kısa kesilerek, boş yerlerde yeni dalların 

oluşmasına çalışılmalıdır. 

4-Yaşlı  ağaçlarda  dalların bir kısmı kesilerek meyve dallarının yenilenmelerine çalışılmalıdır.  

5- Kuru, hastalıklı ve zayıflamış dallar diplerinden kesilerek çıkartılmalıdır. 

6-Yardımcı dallar arasında kuvvetli dallar oluşmuş ise; bunlar, meyve dalları üzerinde kısaltılmalıdır. 

7- Ağaçta fazla miktarda meyve dalı oluşmuş ise; bunlar arasında seyreltme yapılmalı, güneş 

görmeyen dallar ile iç kısımlarda bulunanlar çıkartılmalıdır. Ancak, bu işlem uygulanırken, 

dalların çıplaklaşmamasına özellikle ve özenle dikkat edilmelidir. 

8- Ürün budamasında, dal bükme ve eğmelerine yer verilmemelidir.  

9- Ürünün ağırlığı nedeniyle eğilerek açılan genişlemiş dallar, sürgün gelişmesine  zorlanmalıdır. 

10- Meyve seyreltmesine önem verilmelidir. Bu işlem, erik, kaysı ve şeftalilerde meyve dallarının kesim 

uzunluğu ile de yapılabilir. 

11- Meyve ağaçlarının büyüme noktalarında oluşan, yaz sürgünleri kesilerek atılmalıdır. 

12- Obur dallar mutlak olarak kesilmeli, ancak bağ olarak kullanılmaya yarayışlı olanlarla, 

ağaçlardaki boşlukları dolduracak nitelikte olanlar bırakılmalıdır. 

 

ÖNERĠLER; 

Meyve Ağaçlarında Erken YaĢta Meyve Alma Yolları; 

Sert Çekirdekli Meyvelerde: Şeftali-nektarin, erik ve kayısı; Ağaç şekli çalı. Dikimde 60 

cm’den kesim, ilk sürgünler 50-60 cm olunca sürgün uçlarının elle koparılması, bu suretle 

çeşide göre dikimden 14-16 ay sonra ağaç başına 4-5 kg ürün alınır. İkinci yıl tekrar sürgün 

uçlarının elle koparılması gerekir. Üçüncü yıl sürgün uçları çit makaslarıyla kesilebilir. Verim 

bu şekilde katlanarak artar. Uç alma koşulu öncelikle yeni sürgünlerin 50-60 cm uzaması, uç 

alma zamanın da Temmuz 15’den önce yapılmasıdır. Budama yapan kişilerin meyve 

ağaçlarındaki meyve gözlerini iyi tanımaları gerekmektedir. Sert çekirdekli şeftali-nektarin, 

erik ve kayısı gibi türlerde meyve gözleri  genellikle yıllık sürgülerde olur. Bunlarda 

yapılacak kesimlerde kesim uzunluğu meyve tutumunu da tayin eder. Bu şekilde budama ile 

aynı zamanda meyve seyreltmesi de yapılır ve istenilen düzeyde meyve  sağlanır. Dal açıları 

ağaçlarda meyve gözü oluşturmada çok etkilidir. Sadece kesim bile dal açılarının 

genişlemesine ve kirazlarda olduğu gibi meyveye erken başlamada yardım eder. 

 

YumuĢak Çekirdekli Meyvelerde: (Elma, armut): Elmalarda dal Temmuz ayında  açıları  

bodur anaçlara aşılı standart çeşitlerde 90 derece olacak şekilde, yarı bodur anaçlara aşılı spur 

çeşitlerde ise 45 derece olmalıdır. Armut ağaçlarına verilecek şekillere göre dallar 45-90 

derece açılmalıdır. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmalarda yaz budaması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaysılarda yaz budaması sonucu tırnaklarda meyve tutumu (solda) ve temmuz başında uç 

alma yapılmış 14 aylık kaysı ağacı (sağda). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nektarinlerde hatalı kesim, gövdede güneş yanıklığı (solda), nispeten doğru budanmış, gövde 

korunmuş ağaç(sağda) 
 

 
 
 
 
 
 

Yaz budaması yapılmış Black Amber erik ağacı 2 yaşında  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scarlet spur elma çeşidinde ana dalların gövde ile açıları doğru olarak 45 derece 

şekillendirilmiş ağaçlar 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sık dikim elma bahçesinde  bodur (2.5m) ve 

yüksek ağaç(3.5m) şekilleri 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ninfa kaysı çeşidinde dal kırma, dal eğme ve dal bağlama, çiçeklenme ve meyve tutumu 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiraz ağaçlarında yapılan kış budamaları, ağaçlarda dal kanseri riskini  artırmaktadır. Bu 

nedenle  şekil budamaları temmuz başında, verim budamaları ise ağustos ayında yapılmalıdır. 

Kış budamalarında ise kesilen dalların kalınlıkları parmak kalınlığını geçmemelidir. Daha 

kalın dallar kesinlikle ağustos ayında  kesilmelidir. Resimde ağustos ayında kirazlarda verim 

budaması görülmektedir. 


