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MEYVE TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 
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o Meyvelerin Meyve Özelliklerine Göre 
Sınıflandırılması; 

 
• Yumuşak çekirdekli meyveler: Elma, armut, ayva, alıç, 

muşmula, üvez, kuşburnu 
 

• Sert çekirdekli meyveler: Kiraz, vişne, kayısı, şeftali, erik, 
kızılcık, iğde 
 

• Sert kabuklu meyveler: Badem, ceviz, kestane, fındık, 
Antep fıstığı 
 

• Üzümsü meyveler: Üzüm, çilek, ahududu, böğürtlen, dut, 
incir 
 

• Akdeniz meyveleri: Muz, zeytin, hurma, incir, Trabzon 
hurması, yenidünya 
 

• Keyif bitkileri: Çay, kakao, kahve 
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MEYVE TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

3 

o Meyvelerin İklim Özelliklerine Göre 
Sınıflandırılması; 

 
• Ilıman iklim meyve türleri: Elma, armut, ayva, erik, şeftali, 

kayısı, badem, vişne, kiraz, ceviz, kestane, üzüm, çilek, 
ahududu, fındık, Antep fıstığı 
 

• Subtropik iklim meyve türleri: Limon, portakal, altıntop, 
mandarin, çay, nar, zeytin, incir, hurma 

 
• Tropik iklim meyve türleri: Hindistan cevizi, muz, mango, 

papaya, ananas 
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  Elma Çeşitleri 
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 Amasya Elması 

• Kışın yenilen önemli bir çeşittir.  
 
• Meyvesi orta irilikte, sap tarafı biraz genişçedir.  
 
• Sapı uzunca ve kahverengidir.  
 
• Kabuğu yapışkan, ince, yeşil üzerine açık 

kırmızıdır.  
 
• Etli kısmı tatlı, sulu, güzel kokulu ve gevrektir.  
 
• Çekirdekleri parlak kahverengi ve dolgundur.  
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  Elma Çeşitleri 
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 Golden delicious 

• Kışlık çeşittir.  
 

• Meyvesi orta iri, yuvarlak koniktir.  
 

• Sapı çok uzundur.  
 

• Kabuğu donuk sarı-yeşil, çok paslı ve seyrek 
beneklidir.  
 

• Eti sıkı, az mayhoş, çok sulu ve hoş kokuludur. 
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  Elma Çeşitleri 
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 Jonathan Elması 

• İri, silindirik ya da konik biçimdedir. 
 
• Kabuğu düzgün ve kırmızıdır.  
 
• Eti açık sarı sulu ve tatlıdır. 

12 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

 

  Elma Çeşitleri 
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 Hüryemez Elması 

• Kışlık çeşittir.  
 

• Meyvesi çok iri, basıktır.  
 

• Sapı uzun ve kalındır.  
 

• Kabuğu sarı-yeşil, seyrek kahverengi beneklidir. 
  
• Eti gevrek, çok sulu ve çok mayhoştur. 
 
• Çekirdekleri kısa dolgundur.  
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  Armut Çeşitleri 
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 Ankara Armudu 

• Ankara armudu verimli bir çeşittir. 
 

• Ağaçlar armut ve ahlat çöğürü üzerinde 
5-7 yaşından itibaren ürün vermeye 
başlamakta ve ürün miktarı 15 yaşına 
kadar artmaktadır.  
 

• İyi bakım koşullarında verimlilik 50 
yaşına kadar aynı düzeyde devam 
etmektedir. 
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  Armut Çeşitleri 
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 Deveci Armudu 

• Meyvesi iri-çok iri, basık, alt kısmı geniş, 
boyunsuzdur.  
 

• Çiçek çukuru derindir.  
 

• Meyve yüzeyi hafif girintili çıkıntılı olup kabuğu 
ince, zemin rengi sarı-yeşil, passız, bazen 
güneş gören yüzü pembe-kırmızıdır.  
 

• Meyve eti beyaz, gevrek, sulu ve tatlıdır. 
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  Armut Çeşitleri 
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 Margaret Armudu 

• Meyvesi iri bazen de çok iridir. 
 

• Sap ve çiçek kesimi dar olup orta kesimi oldukça 
şişkindir.  
 

• Yeşil sarı zemin üzerine beneklidir.  
 

• Meyve eti beyaz, kumlu, orta sulu ve orta 
lezzetlidir. 
 

• Erwinia (ateş yanıklığı) hastalığına çok 
dayanıklıdır. 
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  Armut Çeşitleri 
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 Williams Armudu 

• Meyvesi orta iri-iri konik, boyunlu, orta kısmı 
geniş armut biçimindedir. 
 

• Sofralık, kurutmalık ve konservelik olarak 
kullanılmaktadır.  
 

• Yaklaşık 500 gr ağırlığındadır. 
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  Armut Çeşitleri 
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 Santa Maria Armudu 

• Meyvesi iri ve konik şekillidir.  
 

• Meyve kabuk rengi hasat döneminde açık yeşil 
zemin üzerine al yanaklıdır.  
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o Generatif (eşeyli=tohumla) çoğaltma; 

• Eşeyli çoğaltımda üretim materyali tohumdur. 
 
• Tohum, iki ayrı bireyde veya aynı bireyin farklı organlarında oluşan (çiçek) erkek ve dişi gametlerin 

birleşerek döllenmiş yumurtayı (zigot) oluşturması ile meydana gelen ve ait olduğu bitkinin yeni bir 
bitki oluşturabilecek en küçük parçasıdır. 
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o Generatif (eşeyli=tohumla) çoğaltma; 

• Tohumla çoğaltma, bazı meyve türlerinde (vişne, kiraz, kayısı, şeftali, badem, Antep fıstığı, elma, 
armut) anaç üretiminde kullanılmaktadır.  
 

• Tohumla çoğaltılan bu anaçlar üzerine kültür çeşitleri aşılanır. 
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o Vegetatif (eşeysiz) çoğaltma; 

• Genel anlamda bitkilerin değişik yaşlarda gövde ve dal parçaları, büyüme uçlarındaki meristematik 
dokuları, kökleri, yaprakları ya da özelleşmiş veya değişikliğe uğramış gövde ve kök parçaları 
kullanılarak yapılan çoğaltmaya eşeysiz (vegetatif) çoğaltma denilmektedir.  
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 Ülkemizin çok farklı iklim koşullarına sahip olması nedeniyle, her yerde aynı meyve tür ve 
çeşitlerini yetiştirmek olanaksızdır.  
 
Örneğin: 
• İç Anadolu bölgesi; yumuşak ve sert çekirdekli meyvelere (elma, armut, ayva, alıç, muşmula, üvez, 

kuşburnu, kiraz, vişne, kayısı, erik, kızılcık, iğde, ceviz, üzüm, çilek vs.),  
• Akdeniz bölgesi turunçgillere,  
• Karadeniz bölgesi çay ve fındık üretimine daha uygundur.  
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 Başarılı bir meyve yetiştiriciliğinin anahtarı, seçilmiş tür ve çeşitlerle yetiştiricilik yapmaktır. 
Ancak, başlangıçta iyi bir bitki gelişimi için gerekli olan bütün koşullara sahip, doğru bir yer seçiminin ve 
zorunlu incelemelerin yapılmış olması gerekmektedir.  
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 Meyve bahçesi tesis edilirken dikkate alınması gereken konuları şöyle sıralamak 
mümkündür: 

1. Yer seçimi 

2. Tür ve çeşit seçimi 

3. Anaç seçimi 

4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 

5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı 

6. Fidan tipinin ve sayısının belirlenmesi 

7. Dikim zamanı 

8. Arazi hazırlığı 

9. Fidan dikimi 

10. Ara tarımı 
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o Yer Seçimi; 

 Yer seçiminde çok titiz davranılmalıdır. Vadiler (korunaklı alanlar) genellikle meyve 
bahçeleri için uygun yer olarak dikkate alınmakla birlikte, geniş su yüzeylerine yakınlık, 
yükseltiler ve topoğrafya gibi faktörler yer seçiminde etkilidir. 
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o Yer Seçimi; 

 Örneğin;  
• Geniş su yüzeyleri sıcaklık değişimlerine neden olurlar.  
• Yamaç (dik) alanlara meyve bahçesi kurulması güç ve pahalı uygulamalardır. Bu gibi 

yerlerde bakım işlerinin zor olmasının yanı sıra  sürekli toprak erozyonu sorunu vardır. 
 
 Yer seçiminde 3 faktör etkilidir: 

1. İklim 
2. Toprak 
3. Su  
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o Tür ve Çeşit Seçimi; 

 Bir yerde daha önce yetiştirilmiş tür ve çeşitler, o yörede hangi tür ve çeşitlerin 
yetiştiriciliğine karar verilmesine yardımcı olmaktadır. Bu konu ayrıca, toprak kökenli 
hastalıklar ve toprak yorgunluğu bakımından da dikkate alınmalıdır.  
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o Tür ve Çeşit Seçimi; 

 Daha önce meyve bahçesi bulunan bir yerde, yeni bir meyve bahçesi kurulurken 
toprak yorgunluğu sorununu çözmek için tür veya en azından anaç değişimi yapılmalıdır. 
 Örneğin şeftali / Nemaguard kombinasyonu ile kurulmuş bir şeftali bahçesi 
söküldükten sonra yerine başka bir tür düşünülmediğinde; Şeftali / Şeftali kombinasyonu ile 
yeniden bahçe kurulabilmektedir. 
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o Tür ve Çeşit Seçimi; 

 Tür ve çeşit seçimini, yukarıda açıklanan konuların yanı sıra ekonomik faktörler de 
etkilemektedir.  Yetiştiriciler en fazla geliri sağlayacak tür ve çeşitleri seçmelidirler. 
 
 Meyve bahçesi tesisinde birden fazla tür seçimi olumsuz iklim olayları, hastalık ve zararlıların 
etkilerinin azaltılabilmesi açısından da önerilebilir. Örneğin; ilkbahar geç donları bir tür için zararlı olursa, 
diğer türler bundan zarar görmeyip meyve verebilmektedir. 
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o Anaç Seçimi; 

 Meyve türlerinin çoğunluğu, tohumlarındaki açılım nedeniyle vegetatif olarak aşı ile 
çoğaltılırlar.  
 Birkaç meyve türü hariç çoğunun çelikle çoğaltılmaları da güçtür. 
 Aşı uygulamaları anaç kullanmayı gerektirmektedir. 
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o Anaç Seçimi; 

 Meyve türleri için farklı anaçlar kullanılabilmektedir. Genellikle toprak yapısı, taban suyu ve 
toprak kökenli hastalıklara göre anaç seçimi yapılmaktadır.  
 Örneğin; Japon erik çeşitleri şeftali çöğürü, Myrabolan çöğürleri ve Marianna 2624 anaçları 
üzerinde yetişebilmektedir. Şeftali anaçları nemli topraklara oldukça duyarlıdır. Bu nedenle, böyle 
topraklarda Japon erikleri için diğer iki anaç tercih edilmektedir. 
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o Anaç Seçimi; 

• Şeftaliye anaç olarak kayısı, badem ve erik de kullanılabilmektedir. Ancak bunlar üzerinde şeftali iyi 
gelişememektedir.  

• Anaç kullanarak ağaçların büyüme ve gelişmesini de kontrol etmek mümkündür. Bu konuda armut iyi 
bir örnektir.  

• Armut çeşitlerinin (bazı çeşitler hariç) ayva üzerine aşılanması durumunda çoğunlukla aşı 
uyuşmazlığı görülmektedir.  

• Armut yetiştiriciliğinde anaç olarak ayva kullandığımızda oldukça küçük boylu (bodur) ağaçlar elde 
edilmekte ve böylece bodur bahçeler oluşturulmaktadır. 
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o Tozlanma İsteğinin Bilinmesi; 

 Meyve türlerinin çoğunluğu kendine verimlidir. Ancak bahçe kurulurken tür veya çeşitlerin 
tozlanma isteği durumu bilinmelidir.  
 Kendine kısır tür veya çeşitlerin tozlanma isteğine uygun bir tozlayıcı oranı belirlenmelidir. 
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o Dikim Sistemleri ve Dikim Sıklığı; 

 Meyve türlerinin sulama, gübreleme ve toprak işleme istekleri birbirinden çok farklı 
olduğundan türlere bahçe içinde ayrı ayrı parseller ayrılmalıdır. Bunun yanında, karışık parsellerde 
hastalık ve zararlılarla mücadele ve verim de güçleşmektedir.  
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o Dikim Sistemleri ve Dikim Sıklığı; 

 Dikim aralıklarının belirlenmesinde seçilen anacın gelişme kuvveti ve ağaçların dikim 
şekilleri çok önemlidir. Bu amaçla kuvvetli veya zayıf anaçlar kullanılabilir.  
 Toprak yapısı ve sulama koşullarının uygun olmadığı yerlerde vegetatif anaçların daha iyi 
kültürel koşullar istemeleri nedeniyle çöğür anaçlar tercih edilmelidir. 
 Çöğür anaçlar kullanıldığında dikim aralıkları daha geniş tutulmalıdır. Bodur anaçlar 
kullanıldığında dikim aralıkları daha dardır. 
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o Dikim Sistemleri ve Dikim Sıklığı; 

 Dikim aralıklarının belirlenmesinde anaç ve çeşidin büyüme özellikleri yanında;  
• sulama olanağı,  
• hava ve toprak nemi,  
• ara tarımı yapılıp yapılmayacağı ve  
• mekanizasyon da etkili olan faktörlerdir.  
 Örneğin; genellikle verimli topraklarda aralıklar geniş tutulurken az verimli topraklarda 
ağaçların daha zayıf gelişmesi nedeniyle daha dar aralıklar verilmektedir. 
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o Dikim Sistemleri ve Dikim Sıklığı; 
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o Fidan Tipinin ve Sayısının Belirlenmesi; 

Dikimde bir yaşlı fidanlar tercih edilmelidir. Bunun nedenleri şunlardır:  
• Bir yaşlı fidan daha ucuzdur,  
• Taşınması daha kolaydır,  
• Dikim, ağaçlar küçük olduğu için daha kolaydır,  
• Büyüme daha erken başlamaktadır,  
• Yetiştirici tacı oluşturmak için istediği dalı seçme şansına sahiptir,  
• Ağaçlar daha kuvvetli gelişmektedir. 
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o Dikim Zamanı; 

 Dikim zamanını belirleyen faktörler; 
• İklim,  
• Bitki türü,  
• Toprak koşulları,  
• Sudur.  

45 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 34 

o Dikim Zamanı; 

 Örneğin;  
• Kışları soğuk ve kurak geçen ve kışın kalın bir bitki örtüsünün olmadığı yerlerde ilkbahar dikimi, 
• Kışın toprağın derinlere kadar donmadığı, kalın bir kar örtüsünün bulunduğu veya ılık yerlerde ise 

sonbahar dikimi daha uygundur.  
 Çünkü toprak sıcaklığı 2 – 7 C olduğu zaman kök büyümesi başlayacaktır. Dikimde asıl dikkat 
edilecek konu; donma ve kurumadan korumak ve kökleri toprak nemi ile sıkıca temas ettirmektedir. 
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o Arazi Hazırlığı; 

 Tesviye:  
 Eğer sulama, salma ve karık sulama ile yapılacaksa tesviye zorunludur. Doğal olarak; düzgün 
olmayan alanların tesviyesinde en büyük sorun, iyi kalitede üst toprağın kazılarak çukur yerlere 
doldurulmasıdır. Kazılan alanlara dikilen ağaçlar, düşük toprak verimliliği nedeniyle iyi gelişemezler.  
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o Arazi Hazırlığı; 

 Toprak işleme:  
 Günümüzde meyve bahçesi kurulacak arazilerin çoğu, pulluk derinliğinin tam altında "pulluk 
tabanı" olarak isimlendirilen 10-30 cm kalınlığında sıkı, sert bir toprak tabakasına sahiptir.  
 Bu tabaka yıllarca aynı derinlikte toprak işleme, ekipmanların hareketi ve bazı durumlarda ise 
çiğnemeden dolayı sıkışma sonucu oluşur ve sulama suyunun köklere düzgün bir şekilde dağılımını 
engeller.  
 Sert tabaka, toprak parçacıklarının doğal olarak sertleşerek oluşturduğu sıkı bir tabakadır.  
 Pulluk tabanı ise sürekli aynı derinlikte pullukla işleme sonucu oluşan sert bir tabakadır ve 
özellikle toprağın nemli (tavsız) işlenmesi ile oluşur.  
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o Arazi Hazırlığı; 

 Yabancı otların temizlenmesi:  
 Meyve bahçesi tesis edilecek arazi, dikimden önce yabancı otlardan temizlenmelidir. Önceki 
yetiştirme mevsiminin yarısından sonra bahçe yerinin birkaç kez sürülmesi, birçok yabancı otu hızla 
azaltacaktır.  
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o Fidan Dikimi; 

 Bahçe yeri dikim planına göre parsellere ayrıldıktan sonra, fidan yerleri işaretlenerek dikim 
çukurları açılır. Dikim çukurları toprakta tutulan bazı gazların uçmasına yardımcı olmak için iki gün 
önceden açılmalıdır.  
 Çukurlar elle veya mekanik olarak açılabilirler. Ancak toprak nemli olmamalı, kolay 
parçalanabilir olmalıdır.  
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o Fidan Dikimi; 

 Dikimde şu konulara dikkat edilmelidir; 
 
• Dikimden önce uzun kökler kısaltılmalıdır, 
• Açık köklü fidanlar, toprak nemli iken dikilmelidir, 
• Meyve fidanı dikilecek çukurlar 75 cm genişlik ve 30 cm derinlikte olmalıdır (kök lobuna göre 

değişmektedir), 
• Dikim sırasında kökler toprak ile yakın temasta olmalıdır, 
• Dikim anında köklerin etrafına organik madde ilavesi önemli fayda sağlamaktadır, 
• Dikimden sonra su verilmelidir. 
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BAĞCILIK 

40 

• Ekonomik ömrü uzun olan bağın tesis tekniği çok önemli olup tesis esnasında yapılacak bir hatanın 
telafisi çok zor hatta imkansızdır.  

• Bağcılıkta başarı bağ kurulacak yörenin toprak ve iklim faktörlerinin iyi bilinmesi ve başlangıçta iyi 
bir planlama ile toprak-iklim, anaç-çeşit ve terbiye sisteminin bir uyum içerisinde olmasını 
sağlamaktır. Bu durum üreticiye büyük karlılık sağlayabileceği gibi bağın ekonomik ömrünü de 
uzatacaktır.  

• Bundan ötürü bağ tesis ederken iklim, toprak, mevkii, yön, anaç ve kalem seçimi gibi unsurlar ile 
tesviye, sıra arası ve sıra üzeri mesafeleri ayarlanması gerekir. 
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o Sofralık Çeşitler; 

• Alphonse Lavallée,  
 

• Çavuş,  
 

• Hafızali,  
 

• Hamburg Misketi,  
 

• Muscat Reine des Vignes,  
 

• İtalia,  
 

• Razakı,  
 

• Gül Üzümü,  
 

• Kadın Parmağı,  
 

• Parmak. 
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İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE YETİŞEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİ 
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o Sofralık Çeşitler; 

Alphonse Lavallée 
Çavuş Hafızali 

Hamburg  
Misketi 

Italia 
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İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE YETİŞEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİ 
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o Sofralık Çeşitler; 

Razakı 

Gül Üzümü 

Kadın Parmağı 

Parmak Üzümü 
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o Şaraplık ve Şıralık Çeşitler; 

• Akdimrit,  
 

• Emir,  
 

• Hasandede,  
 

• Kalecik Karası,  
 

• Karadimrit,  
 

• Papazkarası. 
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İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE YETİŞEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİ 
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o Şaraplık ve Şıralık Çeşitler; 

Emir Kalecik Karası 

Karadimrit Papazkarası 
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İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE YETİŞEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİ 
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o Kurutmalık Çeşitler; 

• Akdimrit,  
 

• Karadimrit,  
 

• Besni 

Besni 

Kurutulmuş Besni 71 
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 Bağ yerinin seçimine etki eden en önemli iklim faktörleri; 
  
• sıcaklık, 
• güneşlenme,  
• yağış,  
• hava,  
• rüzgardır. 

o İklim; 
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BAĞ YERİNİN SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 
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 Asmanın kökleri oldukça derine gitmektedir. Bu nedenle bağlar; derin, iyi havalanabilen, 
yumuşak dokulu topraklardan hoşlanırlar.  
 Çok ağır bünyeli, süzek olmayan, tuzlu ve toksik madde içeren topraklarda bağcılık 
yapmaktan kaçınılmalıdır. 

o Toprak; 
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 Çeşit seçimi; filokserasız bölgelerde sadece yetiştirilecek üzüm çeşidinin, filoksera ile bulaşık 
bölgelerde ise çeşitle beraber anacında bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uyması demektir. 

o Çeşit ve Anaç Seçimi; 
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o Filoksera Nedir? 

 Börler 1920’lerde filokseranın uzun (Phylloxera  vastatrix) ve kısa (Phylloxera pervastatrix) 
olmak üzere iki farklı ırkının olduğunu ortaya koymuştur. Diğer taraftan filokseranın kanatlı (sexupare) ve 
kanatsız formları da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kanatsızlar olup kanatsızlarda kendi 
aralarında köklerde  yaşayanlar (Radicicol’ler) ve yapraklarda yaşayanlar (Gallikol’ler) olmak üzere iki 
alt guruba ayrılmaktadır. 
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o Filoksera Nedir? 

• Yapraklarda   yaşayanlar;        
• Taze yapraklarda ve genç sürgünlerin özsularını emerek gal denilen şişkinlikleri oluştururlar. Bu 

formun büyüklüğü 1.7 mm civarında sarı renkli  ve  sırtında  leke bulunmamaktadır.  
• Hortum  uzunlukları;  
kısa hortumlularda 0.120-0.145 mm, 
uzun hortumlularda ise 0.150-0.180 mm arasında değişmektedir. 
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BAĞ YERİNİN SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 
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o Filoksera Nedir? 

• Kanatsız ve köklerde yaşayanlar;  
• Renkleri esmer sarı olup sırtlarında koyu lekeler bulunur. Büyüklükleri 1 mm civarındadır.  
• Hortum uzunlukları; 
kısa hortumlularda 0.180-0.210 mm,  
uzun hortumlularda ise 0.205-0.230 mm arasında değişmektedir.  
• Dişi olanları ayda 900 yumurta yaparlar.  
• Larvalar toprak üzerine çıktıkları zaman hava sıcak olduğunda en çok 3 gün yaşayabilirler. Bundan 

dolayı hayatlarını sürdürebilmeleri için çoğunlukla toprağın iç kısımlarında bulunurlar.  
• Bitki köklerine hortumlarını sokarak bitki özsularını emmek suretiyle yaşarlar. 
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BAĞ YERİNİN SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 
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• Krizma: Bir araziyi bağ tesisi için hazırlarken öncelikle arazide bulunan ağaç, büyük taş gibi yabancı 
maddeler temizlenmeli, engebeler düzeltilmeli, eğer arazi su tutan bir yer ise drenaj kanalları 
açılmalıdır. 
 

• Omca Yerinin Tespiti: Omca yerlerinin tespit edilmesindeki amaç, dikim yerlerini düzgün bir şekilde 
belirlemektir. Muntazam bir şekilde dikilmiş bağlarda her türlü kültürel işlemler kolay olur. 

o Bağ Yerinin Dikime Hazırlanması; 
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o Dikim; 

 Dikim iki şekilde yapılabilir; 
1. Küskü ile Dikim      
2. Çukura Dikim 
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o Dikim Sistemleri; 

 Modern bağcılıkta uygulanan dikim sistemleri; 
  
• Kare dikim,  
• Dikdörtgen dikim,  
• Üçgen dikimdir. 
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 Asmalara verilen şekiller, fidan dikim veya aşı yılından başlayarak asmanın gelişme devresi 
olan 3-5 yıl içinde tamamlanan şekillerdir.  
 
• Terbiye şekli; gövde, çok ve tek yıllık dallarla sürgünlerin; yer, şekil, yön ve sayılarını ifade eder. 

 
• Terbiye şekli, baştan belirlenmeli ve ilk yıldan başlanarak doğru bir şekilde oluşturulmalıdır. Aksi 

halde terbiye şeklinde oluşacak yanlışlıkları düzeltmek, emek ve ürün kaybına yol açar. 
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 Asma, şiddetli veya sert budamaya gelebilen ve buna uygun tepki gösterebilen çok yıllık bir 
kültür bitkisidir.  
 Budama; asmalarda büyüme ve gelişme ile verimlilik ve kalitenin dengeli bir şekilde 
düzenlenerek, bağlardan sağlanan yararın en üst düzeye çıkarılması amacıyla; canlı toprak üstü 
organları, özellikle bir yaşlı dallar ve sürgünler üzerinde gerçekleştirilen kısaltma, çıkarma ve seyreltme 
gibi işlemlerdir.  
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• Bağcılıkla özellikle kış budaması önem taşır.  
 

• Bu budamada bir yıl önce, sürgün halinde oluşan ve budama mevsiminde yıllık dal (çubuk) adını 
alan organların %70-80'i kesilip çıkarılır.  
 

• Yaz budamasında ise uç alma veya benzeri uygulamalarla asmada kesilip çıkarılan kısımlar toplam 
yeşil aksamın %30-40'ı kadardır.  
 

• Asmada budama her yıl mutlaka yapılması gereken önemli kültürel bir işlemdir. 
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Kısa Budamanın Yapılışı  

Uzun Budamanın Yapılışı 

 

BAĞLARDA BUDAMA 
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 Bağcılıkta budama yöntemleri yapıldığı zamana göre 2'ye ayrılır;  
 
1. Kış (ürün) budaması  
2. Yaz (yeşil) budama 

 

BUDAMA YÖNTEMLERİ 

o Kış (ürün) budaması; 
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BUDAMA YÖNTEMLERİ 

o Kış (ürün) budaması; 
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II. KIŞ BUDAMASI (I. VERİM BUDAMASI) 

 

BUDAMA YÖNTEMLERİ 
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o Yaz (yeşil) budama; 

 Derim devresindeki asmaların vegetasyon dönemi içinde yeni gelişen vegetatif ve generatif 
organlarında yapılan budamaların ve budama benzeri ayıklamaların tümüne yaz budaması veya yeşil 
budama denir. 
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o Yaz (yeşil) budama; 

 Bağlarda uygulanan başlıca yaz budamaları şunlardır; 
 
• Filiz alma (Obur alma) 
• Uç alma 
• Tepe alma 
• Koltuk alma 
• Yaprak alma 
• Bilezik alma 
• Salkım seyreltme; 
 *Çiçek salkımı seyreltmesi 
 *Asmada salkım seyreltmesi 
 *Tane seyreltme 
 *Dip sürgünleri temizleme  
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o Filiz ve Obur Alma; 

• Filizlerin (salkımsız sürgünlerin) ve oburların (yaşlı kısımlardan çıkan sürgünlerin) koparılması işlemi 
olup ilkbaharda son salkımların görülmesinden sonra yapılmalıdır.  
 

• Sürgün çıkarmanın geç zamanlarda yapılması asmanın gelişmesine zayıflatıcı etki yapmakta olup 
birden fazla ve aynı gözden çıkan sürgünlerin salkımsız olanlarının zamanında koparılması 
gerekmektedir. 
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o Filiz ve Obur Alma; 

• Terbiye şeklinin korunabilmesi ve sonraki yıllarda verim alınabilmesi için asmanın taç kısmından 
çıkan obur sürgünlerinden yararlanılabilir. 
 

• Yeterli ve uygun sürgün bulunamaması halinde oburlar da yenileme çubuğu olarak kullanılırlar.  
 

• Özellikle ilkbahar don zararına uğrayan asmalar fazla sayıda obur sürgün oluşturacağından uygun 
olanlarının kolların yenilenmesinde kullanılması mümkündür.  
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o Filiz ve Obur Alma; 

• Gelişmenin ileri dönemlerinde meydana gelen obur sürgünler tam olgunlaşmadığı gibi gözleri de iyi 
gelişmediğinden çoğunlukla az verimli ve boğum araları da uzun olup zorunlu hallerde ürün çubuğu 
olarak kullanılmaktadır. 
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o Uç Alma; 

 Sürgün ucundan 7-15 cm’lik kısmın koparılarak genç asmalara şekil verilmesi, rüzgar 
zararının azaltılması ve tane tutumunun arttırılması gibi temel amaçlarla yapılmaktadır. 
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o Tepe Alma; 

• Sürgünlerin uçtan itibaren 30-60 cm’lik kısımlarının kesilerek çıkarılmasıdır.  
 

• Sofralık çeşitlerde üzüm kalitesi önemli bir faktör olduğundan büyümenin yavaşladığı, durmaya yüz 
tuttuğu, yeşil sürgünlerin alt boğumlarında odunlaşmanın başladığı dönemde uygulanmalıdır.  
 

• Erken dönemlerde yapılan sert uç alma uygulaması tane iriliğini azaltmakta, salkımları 
küçültmekte ve olgunluğu geciktirmektedir. 
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o Koltuk Alma; 

• Erken dönemlerde sert uç ve tepe alma uygulamaları yapıldığı zaman kuvvetli koltuklar oluşmakta ve 
oluşan bu koltuklar yana, salkımlara doğru gelişerek gölgeleme etkisi yapacağından koparılmaları 
gerekmektedir.  
 

• Yenicelerden çıkan sürgünlerdeki koltukların alınması en önemli bakım işlerinden biri olup gövdeyi 
oluşturacak sürgünün kuvvetli ve düzgün gelişebilmesini sağlamak için haftada en az bir defa olmak 
üzere yapraklara dokunulmadan taçlandırma seviyesinin altında kalan koltuklar koparılmalıdır.  
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o Koltuk Alma; 

• Taçlandırma (şekil verme) telini en az 50-60 cm geçen ve olgunlaşmaya başlayan sürgünler, telin 10-
15 cm altından kesilerek uygun iki koltuk bırakıldıktan sonra diğerleri koparılmalıdır. 

Koltuk alınmamış Koltuk alınmış 
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o Yaprak Alma; 

• Yeşil sürgünlerdeki yaşlı, gölge yapan ve havalanmayı engelleyen yaprakların koparılması 
işlemidir.  
 

• Uygulamalar bağlarda mücadele etkinliğini arttırdığı gibi özellikle sofralık üzüm 
çeşitlerinde salkımların daha iyi renklenmelerini sağlamaktadır.  
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o Sürgün Yönlendirme; 

• Özellikle alçak ve orta boylu terbiye şekillerindeki destek (dayanak) sistemini oluşturan direklerin 
üzerine monte edilen tellere sürgünlerin sardırılması veya bağlanması suretiyle yeşil yüzeyin 
arttırılması işlemidir. 
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o Salkımlarda Uygulanan İşlemler; 

Genellikle sofralık üzüm yetiştiriciliğinde; 
• salkım seyreltme,  
• salkım ucu kesme ve  
• çilkim seyreltme gibi uygulamalar;  

 
 *tanenin irileşmesini,  
 *salkımın daha iyi renk almasını ve  
 *düzgün salkımların oluşmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır . 
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o Salkımlarda Uygulanan İşlemler; 

• Fazla doğuş yapan iri salkımlı üzüm çeşitlerinde her göze bir sürgün ve her sürgüne bir salkım denk 
gelecek şekilde seyreltmenin yapılması üzüm kalitesinin önemli ölçüde artmasını sağlamaktadır.  
 

• Salkımların seyreltilmesi daha çok tane bağlama döneminde yapılması gerekirken; 
 

• Salkımların uçlarının kesilmesi ve çilkimlerin seyreltilme işlemleri ben düşme öncesi salkım ve 
tanelerin belirgin olduğu dönemde yapılmalıdır.  
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o Bilezik Alma; 

• Bilezik alma; omcanın gövde, kol veya bir yaşlı çubukları üzerinde odun dokusuna zarar vermeden 
kabuk (floem) tabakasının çepeçevre çizilmesi veya 4 mm genişliğinde yüzük şeklinde soyulması 
işlemidir.  
 

• Tane bağlama döneminin başlangıcında yapıldığı zaman tane tutumunu ve tane iriliğini arttırıcı 
etkileri görülmektedir. 
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o Dip Sürgünü Çıkarma; 

• Bazı anaçlar (Rupestris du lot ile Benlandieri x Rupestris du lot melezleri vb.) dip sürgünü vermeye 
yatkındırlar.  
 

• Toprak yüzeyi civarındaki anaç ve aşı kaleminden çıkan sürgünlerin, gelişme döneminin ilk 
yıllarında mutlaka koparılmaları gerekmektedir.  
 

• Bu işlem yapılmadığı zaman gelişen sürgünler besin maddelerini aşırı şekilde sömüreceğinden, 
asma gelişmesinin yavaşlayarak zayıflamasına neden olmaktadırlar. 

97 104 104 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

 

TOPRAK İŞLEME 

78 

 Bağcılıkta toprak işleme; 
 
• yabancı otlarla mücadele,  
• toprağın havalandırılması ve ısıtılması,  
• toprakta bulunan bitki besin maddelerinin alımının kolaylaştırılması ve kayıpların önlenmesi,  
• toprağın su tutma kapasitesinin arttırılması,  
• sulama ve yağışlardan sonra toprak yüzeyinde oluşan kaymak tabakasının kırılarak su kaybının 

önlenmesi,  
• gübrelerin toprağa karıştırılması amacıyla yapılır. 
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• Bağcılıkta verim ve kalitenin arttırılmasına yönelik kültürel uygulamaların içerisinde gübrelemenin 
ayrı bir önemi vardır.  
 

• Bağlarda uygun ve dengeli bir gübrelemenin yapılabilmesi için öncelikle bağ toprağının verimlilik 
düzeyinin ve nem kapsamının bilinmesi gerekir.  
 

• Özellikle sulama yapılamayan ve fazla yağış almayan bağ bölgelerinde, su faktörü daha da önem 
taşımaktadır. Çünkü su noksanlığı, gübrelemenin olumlu etkisini büyük oranda azaltmakladır. 
 

• Bağcılıkta hem organik hem de inorganik gübrelerle kullanılmaktadır. 
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 Modern anlamda meyve ve bağ yetiştiriciliğinin yani kaliteli ve yüksek verimin gereklerinden 
birisi de kurallara uygun budamadır.  
 Budama; canlı toprak üstü organlarına uygulanan kesme, bükme, tomurcuk, sürgün ve 
yaprak alma gibi işlemlerdir.  
 Bütün bu işlemler bitkilerde verim ve gelişme arasında fizyolojik bir denge kurulması ve 
bunun mümkün olduğu kadar uzun süre korunmasına yöneliktir.  
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 Budamanın amaçları değişik araştırıcılar tarafından farklı yorumlanmakta ise de bunları şu 
şekilde özetlemek mümkündür; 

• Bitkileri en kısa zamanda ürüne yatırmak ve onları uzun süre ürün çağında tutmak, 
• Bitkilerin toprak altı ve toprak üstü organları arasında gelişme yönünden sağlam bir denge kurmak, 
• Toprak işleme, budama, ürünlerin derimi, hastalık ve zararlılarla mücadele işlerini kolaylaştırmak, 
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• Bitkilerde karbon asimilasyonunu artırmak amacıyla gereğince ışıklanmayı sağlamak ve yaprak alanını 
dengeli bir şekilde artırmak, 

• Bazı bitkilerde görülen periyodisiteyi önlemek veya azaltmak, 
• Ürün verim ve kalitesini düzenlemek. 
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• Görüldüğü gibi başarılı bir budama yapabilmek, ancak iyi bir fizyoloji bilgisine sahip olmak, bitkiyi 
tanımak ve ekolojik faktörleri tam olarak değerlendirmekle mümkündür.  
 

• Meyve ağaçları ve asmaların fizyolojik özellikleri ve anatomik yapıları birbirinden oldukça farklı 
olduğundan bunlara uygulanacak budama da gerek şekil ve gerekse yöntem yönünden birbirinden 
oldukça farklıdır.  
 

• Ancak meyvelerde ve bağlarda uygulanan budamayı amaçlarına göre genel olarak üçe ayırmak 
mümkündür. 
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• Şekil budaması, 
 

• Ürün budaması, 
 

• Gençleştirme budaması.  

o Meyvecilikte Budama Çeşitleri; 
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o Şekil budaması; 

• Meyve bahçelerini kurmak için kullanılacak fidanlara genellikle bahçede esas yerlerine dikildikten 
sonra şekil verilir.  

• Meyve ağaçlarının toprak üstü organı olan taca verilecek şekil ekolojik şartlara ve ağacın morfolojik 
yapısına göre değişir.  

• Meyve ağaçlarına verilen şekiller çok çeşitlidir.  
• Ağaçlara hangi şekil verilirse verilsin şekil budamasının ana uygulama ilkeleri değişmez.  
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o Şekil budaması; 

Ağaçlara verilecek şekil için yapılacak budamalarda özellikle şu noktalara dikkat edilir; 

• Fazla budanan fidanlar geç meyveye yatar. Bu nedenle budamalar amaca en uygun şekilde olmalıdır. 
 

• Yan dallar oluşturulurken bunların gövde ile yapacakları açının gerekli genişlikte olmasına özen 
gösterilir. 
 

• Dar açılı yan dallar ileride meyve yüküne dayanamayarak kolaylıkla kırılır. 
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o Şekil budaması; 

• Dar açılı yan dalların verimliliği çok azdır. 
 

• Bu nedenlerle dar açılı yan dalların gövde ile iyi bir açı oluşturulabilmeleri için budama ile birlikte 
çatallar veya teller kullanılarak açılar genişletilmelidir. 
 

• Meyve ağaçlarına verilecek şekiller ekolojik bölgelere göre değişmektedir. Bu nedenle ekolojik 
şartlara göre şekil seçimi yapmak gerekir. 

113 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

 

MEYVE BAHÇELERİNDE BUDAMA  

89 

o Şekil budaması; 

 Meyve ağaçlarına çok değişik şekiller verilmektedir. Uygulamada en çok görülen şekilleri şu 
şekilde sıralayabiliriz; 
 
• Goble 
• Doruk dallı 
• Piramit  
• Palmet 

114 



Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre ve Peyzaj Akademisi 

 

MEYVE BAHÇELERİNDE BUDAMA  

90 

o Şekil budaması; 

Meyve ağaçlarına genel olarak; 
  
• Çok yağışlı ekolojilerde "goble" ve "palmet",  
 
• Az yağışlı ve kurak ekolojilerde ise "doruk dallı" ve "piramit" şekilleri verilmektedir. 
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o Goble Şekli; 

 Genellikle nemli bölgelerde uygulanan bu şekil uzun yıllardır ülkemizde ve dünyada 
kullanılmaktadır. Üç ana daldan oluşan bu şekil hemen hemen tüm meyve ağaçları için uygundur. 
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o Goble Şekli; 

• Fidan dikildikten hemen sonra topraktan 40-60 cm yükseklikten kesilir. 
• Bu arada fidanların gübreleme, sulama ve zararlılarla mücadele gibi bakım işlerine ayrı bir özen 

gösterilir.  
• İlkbahar periyodu içerisinde gelişmesini sürdüren fidanlara Temmuz-Ağustos aylarında ilk şekil verilir. 
• Fidan üzerinde aralarında 5-10 cm mesafe bulunan gövde ile 45°-60°'lik açı yapan ve gelişme 

kuvvetleri hemen hemen aynı olan üç ana dal seçilir. 
• Bunların dışındaki dallar varsa eğilir, bükülür.  
• Böylece birinci yılda yapılan işler sona erer.  
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o Goble Şekli; 

• İkinci yılda bir kış periyodu geçiren fidanlarda her türlü bakım özenle uygulanır. 
• Bu şartlarda fidan üzerindeki sürgünlerde kuvvetli bir vegetatif gelişme sağlanır.  
• Temmuz-Ağustos aylarında her ana dal üzerinde biri yardımcı dal, diğeri ana dal devamı olmak 

üzere iki dal seçilir. 
• Yardımcı dal ana dalla rekabet etmeyecek kuvvette ve 10-20 cm uzaklıkta olmalıdır. 
• Aynı yıl içerisinde seçilen yardımcı dallar belli bir uzunluk üzerinden kesilir. 
• Yalnız 40-60 cm'nin altında gelişme gösteren dallara dokunulmaz. 
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o Goble Şekli; 

• Aynı işlemler üçüncü yıl da devam ettirilir.  
• Yalnız üçüncü yılda yardımcı dallar bir önceki yılın aksi istikametinde seçilir.  
• Daha önceki yıllarda eğilmiş ve bükülmüş dallar ise kesilir. 
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o Doruk Dallı Şekil; 

• Bu şekil yağış miktarı az, hava nisbi nemi düşük ve ışıklanma şiddetinin yüksek olduğu bölgelerde 
tüm meyve tür ve çeşitleri için uygulanmaktadır.  

• Bu şeklin gobleden tek farkı üç ana dalın ortasında bir doruk dalının bulunmasıdır. 
• Fidan dikildikten hemen sonra topraktan 40-60 cm yükseklikten 4-5 cm uzunluğunda bir tırnak 

bırakılarak kesilir.  
• Fidanlar gelişmeye bırakılarak bu arada her türlü kültürel işlemler özenle uygulanır. 
• Yaz gelişme periyodu içerisinde Temmuz-Ağustos aylarında fidana ilk şekil verilir.  
• Fidanın gövdesi üzerinde eşit kuvvette gelişmiş, gövde üzerinde düzgün dağılmış 3 ana dal ile 

bunların ortasında gelişen ve gövdenin devamını oluşturan bir doruk dalı seçilir. 
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o Doruk Dallı Şekil; 

• Seçilen dalların gövde ile yaptıkları açıların 45-60 derece olmasına dikkat edilir. Bu seçimden sonra 
fidan üzerindeki diğer dalcıklar kesilmez, eğilip bükülerek gelişmeleri önlenir.  

• Doruk dalı olarak seçilen dalcığın dik büyümesini sağlamak amacıyla bu dal daha önce bırakılan 
tırnağa bağlanır.  

• Yaz periyodunu takip eden kış dinlenme periyodunda, eğer fidanlara ilk şekil verilmemişse öncelikle 
şekil verme işlemi uygulanır.  

• Daha sonra ana dal olarak seçilen dallar 40-60 cm'nin üzerinde bir gelişme göstermişlerse bu 
uzunlukta kesilir, aksi takdirde dallara dokunulmaz.  

• Doruk dalı üzerinde oluşan dalcıklara dokunulmaz; bunlardan bağ olarak yararlanılır.  
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o Doruk Dallı Şekil; 

• Dallar arasında gelişme yönünden bir denge bulunmuyorsa, zayıf gelişen daim uzunluğu dikkate 
alınarak diğerleri kesilir, kuvvetli gelişen dalın arası genişletilir, zayıf gelişenin ise arası daraltılır. 

• İkinci yılda ilkbahar gelişme periyodunun başlaması ile yeni dallar oluşmaya başlar ve daha önce 
seçilen dallar gelişmelerim devam ettirir.  

• Yaz gelişme periyodunun ortasında Temmuz-Ağustos ayı içerisinde her anadal üzerinde iki, doruk 
dalında bir dalcık seçilir. 

• Geri kalan dallar eğilir bükülür.  
• İkinci yılda fidana doruk dalı şeklin uygulanması seçilen yardımcı dalların aynı yönde, doruk dalı 

üzerinde seçilecek dalcığın ise doruk dalının devamını oluşturacak yönde olması gerekir. 
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o Doruk Dallı Şekil; 

• Bu şekilde kış dinlenme periyoduna giren fidanlar bu dönem içerisinde gözden geçirilerek eksiklikler 
varsa hatalar giderilir.  

• Daha sonra doruk ve ana dallar belirli bir uzunluktan kesilir.  
• Dallar 40-60 cm üzerinde bir gelişme göstermişlerse kısaltılır, aksi halde dokunulmaz. Buna paralel 

olarak yardımcı dallar üzerinde de genel prensiplere uygun bir kısaltmaya gidilir.  
• Üçüncü yılda da bir önceki yılda yapılan uygulamalar aynen tekrar edilir.  
• Yalnız yardımcı dal seçiminde, seçilen yardımcı daim bir önceki yılın aksi yönünde olmasına dikkat 

edilmelidir. Böylece ağacın tacında simetri ve denge sağlanmış olur. 
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o Piramit Şekli; 

• Dalların gövde üzerinde dağılışlarına göre spiral ve katlı olmak üzere iki şekli vardır.  
• Daha dikine büyüme özelliğine sahip olan armut gibi meyvelere uygulanır.  
• Spiral piramitte dallar gövde üzerinde muntazam olarak dağılmaktadır.  
• Katlı piramitte ise üç dal bir araya gelerek gruplaşmakta ve kat oluşturmaktadır.  
• Birinci kat ile ikinci kat arasındaki mesafenin 110 cm, ikinci ile üçüncü kat arasındaki mesafenin 100 

cm, üçüncü ile dördüncü kat arasındaki mesafenin 90 cm olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.  
• Bu şekilde katlar, aralarındaki mesafe 10'ar cm azaltılarak oluşturulmaktadır.  
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o Piramit Şekli; 

• Piramit şeklinde fidanlar 60-80 cm yükseklikten, 3-4 cm‘ lik bir tırnak bırakılarak kesilir (Şekil 8.5). 
• İlkbahar gelişme periyodu ile birlikte fidandaki gözler sürmeye başlar.  
• Yaz gelişme periyodunda Temmuz-Ağustos ayları içerisinde gövde üzerinde düzgün olarak 

dağılmış, gelişme kuvvetleri eşit olan üç ana dal ile gövdenin devamım sağlayacak olan doruk dalı 
seçilir.  

• Diğer dallar ise kesilmeyip eğilip bükülerek gelişmesi engellenir. 
• Kış gelişme periyodu içerisinde yazın yapılan işler gözden geçirilir.  
• Eğer ana dallar ve doruk dal arasında gelişme yönünden bir denge mevcut ise dallar 60-80 cm 

üzerinden kesilir.  
• Eğer ana dallar arasında gelişme yönünden bir dengesizlik mevcut ise daha önce belirtilen 

önlemlerle bu dengesizliğin giderilmesine çalışılır. 
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o Piramit Şekli; 

• İkinci yıl yaz gelişme periyodu içerisinde her ana dal üzerinde bir tanesi ana daim devamını 
sağlayacak, diğeri ise yardımcı olmak üzere iki dalcık seçilir.  

• Her ana daim üzerindeki yardımcı dalların aynı yönde olmasına dikkat edilir.  
• Ana ve doruk dalı üzerindeki diğer dalcıklar ise karşılıklı çekilerek bağlanır.  
• Takip eden kış periyodu içerisinde herhangi bir müdahale yapılmaz.  
• Sadece yazın yapılan işler kontrol edilir, varsa eksiklikler giderilir ve gerekli kısaltmalar yapılır. 
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o Piramit Şekli; 

• Üçüncü yıl içinde ağacın gelişmesi toplu olarak incelenir. Karşılıklı bağlanmış dallar çözülmüşse tekrar 
bağlanır.  

• Ana dallar 50-60 cm'den fazla gelişme göstermişlerse bu dallar 50-60 cm uzunluktan kesilir.  
• Ayrıca ana dallar ile yardımcı dallar arasında denge sağlanmaya çalışılır.  
• Doruk dalı ise 110-120 cm yükseklikten 3-4 cm tırnak bırakılarak kesilir.  
• Bundan sonra ikinci kat oluşturulmasına başlanır . 
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o Palmet Şekli; 

• Bu şekilde, dallar bir düzlem üzerinde yayılır. Dünyada değişik etkiler altında birbirinden farklı 
palmet şekilleri geliştirilmiştir. 

• Yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerin çoğunda uygulanabilen palmet şekillerinden ülkemizde en 
yaygın olarak kullanılan; yatay veya meyilli palmettir.  

• İkisi arasındaki fark ana dalların gövde ile yaptıkları açıdır.  
• Meyilli palmette bu açı 45°-60° iken, yatay palmette 90°'dir. 
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o Palmet Şekli; 

• Fidanlar dikildikten sonra 40-60 cm yükseklikten 3-5 cm tırnak bırakılarak kesilir.  
• İlkbahar gelişme periyodundan itibaren özenle gerekli bakım yapılan fidanlar gelişmeye başlar. 
• Temmuz-Ağustos aylarında fidanlara şekil verilmeye başlanır. Bu amaçla her fidanda iki anadal ile bir 

de doruk dalı seçilir. Diğer dalların gelişmesi engellenir.  
• İki ana daim gövdenin her iki yanında, gövde ile 45°-60° açı yapması istenir. Bunu sağlamak için 

bahçede ya sabit telli sistem bulunur veya ağacın dalları daha önceden hazırlanmış söğüt veya 
kavaktan yapılmış herekler ile bağlanır.  
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o Palmet Şekli; 

• Kış dinlenme periyodu içerisinde yazın yapılmış olan işler gözden geçirilir. Seçilen dallar 60-80 cm 
uzunlukta kesilir. 

• İkinci yıl fidanların bakımları eksiksiz yerine getirilirken Temmuz-Ağustos aylarında ikinci kat 
oluşturmak üzere yine fidanın üzerinde ilk yılda olduğu gibi iki ana dal ve doruk dalının devamı seçilir. 

• Bu şekilde palmet sisteminde her yıl veya iki yılda bir, bir kat oluşturulur. Ancak beş kattan daha 
fazlasına müsaade edilmemelidir.  

• Katlar arasındaki uzaklık, toprak ve ekolojik şartlara göre değişmektedir. Ancak her kat bir önceki 
kattan en azından 10-20 cm daha yüksekte oluşturulmalıdır. 
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o Ürün - Verim budaması; 

• Şekil verme işlemi tamamlanan ağaçlar gerekli sulama ve gübreleme ile vegetatif ve generatif 
faaliyete geçerler.  

• Bu şekilde ağaçlarda fizyolojik bir denge kurulmuş olur. Kurulan bu dengenin uzun süre muhafaza 
edilmesi gerekir. Bu amaca ancak gereği gibi yapılan bir verim budaması ile ulaşılabilir. 

• Meyve ağaçları ekolojik şartlar, bakım ve üzerine aşılı bulunduğu anacın etkisinde gelişir ve meyve 
verir.  

• Bu nedenle bahçede uygulanan bakım işlerinin meyve ağaçlarının isteklerine göre yapılması gerekir. 
Bunlardan özellikle şekil ve verim budaması özenle uygulanmalıdır. 
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o Ürün - Verim budaması; 

 Şekil budamasında olduğu gibi verim budaması da belirli prensiplere göre yapılır. Bunları şu 
şekilde sıralayabiliriz; 

• Meyve ağaçları yaşlandıkça veya sürgün gelişmeleri yetersiz olmaya başlayınca daha şiddetli 
budanmaları gerekir. Yani kesmeler daha kısa olmalı, bükülmüş ve eğilmiş dalların büyük bir kısmı 
çıkartılmalıdır. 

• Ana dallar tek tek ele alınmalı, bunlar üzerinde dikine büyüyen birbiri üzerine gelen dallar var ise 
çıkartılmalıdır. Ayrıca yardımcı dallar arasında fazla uzayanlar bulunuyorsa bunlar kısaltılmalıdır.  

• Ana veya yardımcı dallardan çıplaklaşmaya yönelenler kısa kesilerek boş yerlerde yeni dalların 
oluşturulmasına çalışılır. 

• Meyve dallarından bir kısım özellikle yaşlı olanları kesilerek atılır. Bu şekilde, böyle dalların 
yemlenmesine çalışılır. 

• Kuru, hastalıklı veya zayıflamış dallar diplerinden kesilerek çıkarılır.  
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o Ürün - Verim budaması; 

• Bir ana veya yardımcı dal üzerinde fazla miktarda meyve dalı oluşmuş ise bunlar arasında seyreltme 
yapılır. Yani iyi gelişmiş ve iyi güneş alanlar bırakılır, diğerleri çıkartılır. Ancak bu işlem uygulanırken 
dalların çıplaklaşmamalarına özellikle dikkat edilir. 

• Verim budamasında dal bükme ve eğmelerine yer verilmemeli dallar ancak bağ olarak kullanılmalıdır. 
• Meyve ağırlığı nedeni ile eğilerek açıları genişlemiş dallar diğer dallara bağlanarak eski hallerine 

getirilir. 
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o Gençleştirme budaması; 

 Bu budama ağaçlarda yeniden kuvvetli sürgünler oluşturarak yeni bir taç oluşması için yapılır. 
Böylece ağaçta verimi yeniden arttıracağı gibi meyve kalitesi de iyileştirilmiş olur.  
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o Gençleştirme budaması; 

 Gençleştirme budaması yapılırken şu noktaların göz önünde bulundurulması gerekir; 

• İhtiyarlamış ve ekonomik ömrünü tamamlamış ağaçlarda gençleştirme  budaması yapılmaz. Çünkü 
bunlar şiddetli budamanın etkisiyle iyice güçten düşer ve çabucak ölür. 

• Gençleştirme budamasında dal kesimleri çok olduğundan değişik meyve türlerinin bu şiddetli 
budamaya karşı dayanma güçleri dikkate alınır. Bu bakımdan zeytinler başta gelir. Bunu dayanma 
derecesine göre armut, elma, kayısı ve kiraz izler. 
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o Gençleştirme budaması; 

• Gençleştirme budamasında ekolojik şartlarında büyük etkisi vardır. Örneğin sıcak ve kurak iklimlerde 
ağaçların şiddetli budamalara karşı dayanmaları nemli iklimlere göre daha azdır. Aynı şekilde zayıf 
topraklar üzerinde yetişen meyve ağaçları şiddetli budamalara dayanamazlar. 

• Gençleştirme budamasında önce kurumuş, sık ve birbiri üzerine gelen dallar çıkarılır. Geri kalan 
dallarda kısa budamalar yapılarak ağacın tacı küçültülmüş ve yeniden  kuvvetli sürgün oluşumu 
sağlanmış olur. 

• Gençleştirme yapılacak ağaçların ana dalları ve gövdeleri üzerinde birçok obur dallar, kuvvetli 
sürgünler oluşur. Bunlardan yalnız yeni tacın oluşumu için gerekli olanlar bırakılır, diğerleri tamamen 
çıkarılır. 
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o Gençleştirme budaması; 

• Gençleştirme yapılan meyve bahçelerinde ağaçlar şiddetli kesim sonucu zayıf düşeceğinden bahçe 
toprağı iyice işlenmeli ve bolca gübrelenmelidir. 

• Meyve ağaçlarına uygulanan budama yapılış zamanlarına göre ayrıca kış ve yaz budaması olmak 
üzere iki ye ayrılır. Kış budaması meyve ağaçlarının dinlenme döneminde yapılan budamadır. Yeşil 
budama olarak da tanımlanan yaz budamasıysa yaz aylarında oluşan yeşil sürgünlerden bazılarını 
kesmektir.  

• Yaz budaması kış budamasını tamamlamak  veya düzeltmek amacıyla yapıldığı gibi bazı bölgelerde 
ışıklanmayı arttırmak amacıyla da yapılır. 
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