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BAĞLARDA TAÇ YÖNETİMİ - YAZ BUDAMALARI

1. Taç ve Taç Yönetimi Kavramları
Taç “Yeşil Aksam”: En kısa tanımıyla asmanın yaprak 

ve sürgün sistemidir. Boyut olaraksa yeşil aksamın geniş-
liği, yüksekliği ve uzunluğunun sınırladığı bir hacim ya da 
toplam yaprak alanıdır (Smart et.al.1990).

Taç “Yeşil Aksam” Yönetimi: Bağlardan sürekli ve 
sürdürülebilir şekilde kaliteli ürün elde edilmesine yönelik 
olarak yaprakların, sürgünlerin ve salkımların tac içindeki 
yerlerini, yönlerini ve yoğunluğunu düzenleyerek arzu 
edilen taç mikroklimasını oluşturabilmek için, gelişme 
döneminde gerçekleştirilen bir dizi teknik uygulamanın 
ortak adıdır (Kliewer 1980).

2. Taç Yönetiminin Amacı
Bir örnek ve iyi dağılım gösteren, fotosentetik açıdan 

yeterli sürgünlere ve yaprak alanına sahip benzer om-
calardan oluşan bağlar yaratarak yine bir örnek salkım/
tane ölçüleri ile olgunluk düzeyine sahip sağlıklı ve yük-
sek kaliteli ürün elde edilmesi, aynı zamanda omcaların 
sağlıklı olarak gelişmesine fırsat tanınmasıdır. Sofralık, 
kurutmalık ve şaraplık-şıralık ürün elde etmek amacıyla 
kurulmuş olan tüm bağlarda, doğru bir taç yönetimi ile 
üzümün ve üzümden elde edilen her türlü ürünün kalite-
sinin iyileştirilmesi, hastalık ve zararlı riskinin azaltılması 
ve mekanizasyonun kolaylaştırılması mümkün olmaktadır 
(Hunter and Archer 2001).

3. Taç Yönetiminin İlkeleri ve Uygulama Kriterleri
Bağlarda yeşil aksamın (taç) büyüklüğü ile verim ara-

sındaki fizyolojik dengenin kendiliğinden kurulamadığı 
durumlarda, istenilen miktarda ve kalitede ürün alabilmek 
için kimi müdahelelere gerek duyulmaktadır. Aslında, 
bağlarda taç yönetimi açısından en ideal çözüm, en az 
müdahele ile verim-kalite-gelişme arasında mükemmel 
ve sürdürülebilir bir dengenin kurulmasıdır. Ancak, bağ-
cılıkta böyle bir dengenin kendiliğinden oluşma şansı çok 
düşüktür. Düşünülenin tersine, sorunlu alanlarda kurulan 
ve verim-gelişme arasındaki dengenin kurulabilmesi için 
daha fazla müdahelenin gerekli olduğu bağlarda, taç 
yönetimine daha fazla gereksinim duyulmaktadır.

Aslında bağcılıkta taç ve ürün yönetimi, bağın kurulma-
sından önce başlamaktadır. Bağda yönetilebilir bir taç ve 
ürün alanı (kuşağı) yaratılmasında öne çıkan kavramlar, 
omcanın büyüklüğü ve dengesidir. Yani, bağcılıkta ürün 
(verim/kalite) ve gelişme arasında sürdürülebilir bir denge 
kurulması, başarının ön koşulu ve garantisidir (Chien 2012).

3.1 Taç Yönetiminin İlkeleri 
• Güneş ışınlarını iyi alan geniş bir yaprak alanının, 

ilkbaharda olabildiğince erken dönemde oluşturulması 
hedeflenmelidir.

• Sıralar itibarıyla birbirine çok yakın taçların oluşturul-
ması, dip kısımlardaki gölgeleme etkisinden dolayı tercih 
edilmemelidir.

• Mümkün olduğunca dikey taç oluşturulmalı ve 
taç yüksekliği/sıra genişliği oranının 1:1’i aşmasına izin 
verilmemelidir.

• Oluşturulan yeşil aksamın, özellikle salkımların çev-
resinde gölge yapmasına izin verilmemelidir. Salkımlar 
ve yapraklar, olabildiğince bir örnek mikroklimaya sahip 
olmalıdır. Araştırmalar, gölgelemenin bağlarda verimi ve 
kaliteyi düşürdüğünü açıkça göstermiştir. Bu yüzden, 
uygun taç yönetimi uygulamaları (yaprak alma, obur alma, 
sürgün seyreltme “aralama” vb.)  ile gölgeleme etkisinin 
en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Taç yönetimi teknik-
leri kullanılarak taç mikroklimasının değiştirilmesi suretiyle, 
yalnızca ışıklanma düzeyi değil, aynı zamanda taç içindeki 
sıcaklık, oransal nem, rüzgâr hızı ve evaporasyon düzey-
leri de değiştirilmiş olmaktadır (Smart 1985). Özellikle 
evaporasyon oranlarındaki değişim, hastalıkların ortaya 
çıkmasında önemli bir etkendir. Diğer yandan ışıklanma, 
üzüm tanelerinin bileşimlerini yakından etkileyen sıcaklık 
değerlerini de değiştirmektedir (Kliewer and Lider 1968, 
Crippen and Morrison 1986, English et al.1990). Ancak,  
yaprak alma yoluyla tacın gereğinden fazla açılması, özel-
likle aşırı sıcak dönemlerde hem güneş ışınlarının zararlı 
etkilerinin (tanelerde güneş yanıklığı) ortaya çıkmasına 
hem de yaprak alanı yetersizliğinden dolayı güneşten 
yeterince yararlanılamamasına yol açabilir.

• Fotosentez ürünleri, sürgün ve meyve gelişimi ara-
sında dengeli şekilde paylaşılmalıdır. Yani birim ürün ba-
şına düşen yaprak alanı dengeli olmalıdır.

• Sürgünlerin taç hacmi içinde doğru yönlendirilmesi; 
hem ürün dalı bazında kış (ürün) budamasının hem de uç 
alma/tepe vurma ve çit şeklinde yeşil budama ile hasadın 
mekanizasyonunda kolaylık sağlamakta, aynı zamanda 
etkinliğini arttırmaktadır (Smart et al. 1990).

3.2 Taç Yönetimi Uygulama Kriterleri
Bağların ömrünü uzatacak ve sürdürülebilir bir sistem  

içinde kaliteli ürün vermesini sağlayacak etkinlikte bir 
taç (yeşil aksam) oluşturabilmek için serin-ılıman iklime 

sahip ekolojiler için genel anlamda kabul gören uygulama 
kriterleri aşağıda özetlenmiştir (Hunter and Archer 2001).

• Terbiye şekline bağlı olarak sürgünlerin dikey ya 
da hafif açılı olarak yönlendirildiği bir taç sistemi (yeşil 
aksam) oluşturulması.

• Ben düşme döneminde yaşlı ve genç yaprak alanı 
arasında oransal bir denge (önerilen oran 0,7) kurulması.

• Yaprakların iyi ışık alması.

• Taç içinde klorofilce zengin ve erken yaşlanma be-
lirtisi göstermeyen etkin bir yaprak alanı oluşturulması.

• Yeşil tacın yan yana 3-4 yaprak katmanından 
oluşması.

• Her sürgünde 16 dolayında yaprak bulunması.

• Bir örnek sürgün uzunluğu (yaklaşık 1,4 m) ve ge-
lişme kuvveti sağlanması.

• Ben düşmeden sonra sürgünlerin uzamaya devam 
etmemesi.

• Güneş ışınlarının salkımlara %20-30 oranında 
ulaşması.

• Hastalık ve zararlı kontrolunun kolaylaştırılması.

Yukarıda sözü edilen ilkeler ve uygulama kriterleri doğ-
rultusunda bağlarda başarılı ve sürdürülebilir bir taç yöne-
timinin gerçekleştirilebilmesi için en baştan itibaren doğru 
bir bağ yönetim planının ( uygun yer ve toprak, dikim planı, 
anaç/çeşit, destek/terbiye sistemi, dikim sıklığı, sıra yönü 
seçimi) belirlenmesi ve doğru uygulanması gerekir.

Diğer bir kaynağa göre, serin iklim bağcılığı için ön-
görülen ideal taç yönetiminin temel kriterleri şöyle sıra-
lanmaktadır (Anonymous 2012):

• Sıraların yönü: Kuzey-güney

• Taç yüksekliği/Sıra arası genişliği: 1

• Taç (Yeşil aksam) eğimi: Dik

• Bir metre tel uzunluğuna düşen sürgün sayısı: 15

• Sürgün başına boğum sayısı: 10-15

• Sürgün başına koltuk sayısı: 5-8

• Uç/tepe alma: Ben düşmeden önce yapılmalı

• Yaprakların % 85-90’ı: Tacın dış yüzeyinde olmalı

• Güneş gören salkımların oranı: En az %50

• Bir kg ürün için gerekli yaprak alanı: 1 m²

4. Taç (Yeşil Aksam) Yönetimi Uygulamaları
Bağcılıkta taç yönetiminin öncüleri olarak kabul edilen 

Mark Kliewer ve Richard Smart’ın  bu alandaki çalışmaları, 
özellikle son çeyrek yüzyılda, dünyanın değişik yörelerin-
de çok sayıda araştırmacının bu konuya ilgi duymasını  
sağlamıştır (Pony 2012).

Taç yönetimi uygulamalarından istenilen sonucun 
alınabilmesi için, yıl boyunca art arda gelişen fizyolojik 

olaylar iyi izlenmeli ve bu dönemlere denk gelen kültürel 
işlemlerin zamanlaması iyi yapılmalıdır. Uygun bir taç yö-
netimi planlaması ile bu işlemleri yerli yerine oturtabilmek 
için büyüme ve gelişme döngüsünü aşağıdaki dönemlere 
ayırarak değerlendirmek daha uygun olacaktır( Swanepool 
and Archer 1988, Hunter et al.1994, Hunter et al.1995, 
Hunter and Ruffner 1997).

• Dinlenme Dönemi: Aralama (ön budama), doğru 
ürün budaması, sıcak bölgelerde düzensiz sürme riskine 
karşı yaklaşık 14-15 cm aralıklarla oluşturulan başlarda 
kısa budama yapılması,

• Sürme-Çiçeklenme Dönemi: Obur alma (yozla-
ma), sürgün seyreltme, salkım seyreltme, sürgünlerin 
dikey yönlendirilmesi, yerleştirilmesi ve bağlanması, 
uç alma,

• Çiçeklenme / Tane tutumu-Bezelye İriliğinde Tane / 
Ben Düşme Dönemi: Tepe vurma, yaprak alma (seyrelt-
me), bilezik alma, salkım ve tane seyreltme,

• Olgunluk Dönemi: Salkımların çevresinde yaprak 
alma,

• Hasat Dönemi: Yaprak alma,

• Hasat Sonrası Dönemi: Aralama (ön budama).

4.1 Kış (Ürün) Budaması
Yukarıda değinildiği gibi; tesis öncesi, tesis ve 

sonrasındaki şekil oluşturma aşamalarında doğru yol 
izlenmiş olan bir bağda iyi bir taç (yeşil aksam) yöneti-
minin ön koşulu, doğru bir kış (ürün) budaması ile yola 
çıkılmasıdır. Dönemi, ilkeleri ve uygulanan teknikler 
itibarıyla yaz budamalarından tümüyle farklı olan kış 
(ürün) budaması, ileride ayrı bir makale olarak ele alı-
nacaktır (Şekil 1).

4.2 Dip Sürgünü Temizliği
Yetiştiricilikte piç ya da fışkın olarak da  adlandırılan dip 

sürgünleri, özellikle aşılı bağlarda ve meyve bahçelerinde, 
anaçların toprak içinde kalan kısımlarından oluşarak, aşılı 
asmaların ve meyve ağaçlarının zayıflamasına yol açar. 
Bağ tesisinin ilk yıllarında özellikle kuvvetli gelişen anaç-
lar ( Başta Rupestris du Lot olmak üzere 140 Ru, 110 R, 
1103 P ve 99 R gibi Berl. x Rup. melezleri ile Dogridge, 
Salt Creek “Ramsey” ve 16-13 C) üzerine aşılı bağların 
yenice dönemlerinde yoğun dip sürgünü oluşumu sorun 

Şekil 1. Bağlarda Kış Budaması
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yaratmaktadır ( Şekil 2). Bu sürgünlerin yenice döneminde 
temizlenmesi ihmal edilirse giderek sayıları ve güçleri 
artacağından, yeterince beslenemeyen omcaların zayıf 
kalmasına, sorun devam ederse elden çıkmasına neden 
olmaktadır (Çelik ve ark. 1998). Dip sürgünlerinin temiz-
lenmesi sırasında, dip kısımların da tırnak bırakılmadan 
çıkarılmaları gerekir. Aksi hâlde, bu sürgünler şiddetli 
budanmış olacağından, bırakılan parça üzerindeki  uyur 
gözlerden daha kuvvetli dip sürgünleri oluşacaktır.

4.3 Obur Alma
Obur, yoz ya da filiz adı verilen sürgünler, asmanın 

iki ya da daha yaşlı organlarındaki uyur gözlerden oluşur 
(Şekil 3). Omcalar üzerinde fazla sayıda obur sürgün 
oluşumu, bağın gereğinden şiddetli budandığını yani ka-
pasitesinin altında ürünle yüklendiğini ve/veya gelişmenin 
başlangıcında fazla yağış veya sulama ile birlikte azotlu 
gübre verildiğini işaret eder. Diğer yandan, ilkbahardaki 
geç don, dolu ve rüzgâr zararı da obur sürgün oluşumunu 
uyarmaktadır. Kış budaması ile verim ve gelişme arasın-
da denge kurulması hedeflendiğinden, hemen tümüyle 
verimsiz olan obur sürgünler, oluşturulmaya çalışılan bu 
dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Verimli sürgünlerin 
su ve besinlerine ortak olan obur sürgünlerin, olabildiğince 
erken dönemde alınmaları gerekir. Bu işlem geciktikçe, 
hem oburların alınması zorlaşmakta hem de verdikleri 
zarar artmaktadır (Swanepool and Archer 1988, Çelik ve 
ark. 1998) Obur alma işlemine aynı zamanda filiz kırma 
denilmektedir. Ancak, konumları uygun olan kimi obur 
sürgünler, ileride gençleştirme, yenileme hatta ürün dalı 
olarak değerlendirilmek üzere bırakılabilir.

4.4 Sürgün Seyreltme
Bağlarda gözlerin sürme oranı ve oluşan sürgünlerin 

verimliliği (doğuş oranı) beklenenin üzerinde gerçekleş-
tiğinde, özellikle sofralık ve şaraplık çeşitlerde, verimli 
sürgünlerin bir bölümünün alınması işlemidir. Verime 
müdahele edilerek ürün kalitesinin arttırılmasına yönelik 

bu uygulama ile aynı zamanda taç sıklığının azaltıla-
rak taç içinde daha iyi bir havalanma ve güneşlenme 
sağlanmaktadır. Uygulama için en uygun zaman, çi-
çeklenme öncesinde sürgün uzunluğunun 30 cm’yi 
geçmediği ilk ilaçlama öncesidir (Şekil 4). Ancak, ihti-
yaç duyulması durumunda, meyve tutumundan sonra 
da yapılabilmektedir. Verimli sürgünlerin seyreltilmesi 
işlemi; kısa budamada üst gözden oluşan sürgünlerin 
çıkarılması, karışık (yarı uzun ya da uzun) budamada 
ise ya ürün dalı üzerindeki sürgünlerin bir atlayarak 
seyreltilmesi ya da ürün dalı sayısının azaltılması şek-
linde yapılmaktadır (Morris et al. 2004, Reynolds et al. 
2005, Myers et al. 2008).

4.5 Sürgünlerin Yönlendirilmesi ve Yerleştirilmesi
Verimli sürgünlerin taç içinde doğru yönlendirilmesi 

ve yerleştirilmesi, taç yönetiminin en önemli uygula-
malarından birisidir. Bu işlemin zamanında ve doğru 
yapılması, verimli sürgünlerin taç içinde bir örnek da-
ğılımını sağlayarak yeşil aksamın salkımları gölgeleme 
etkisini en aza indirebilir. Çünkü bağlarda istenilen 
verimin ve kalitenin elde edilebilmesi için güneşe açık 
bir taç sisteminin oluşturulması çok önemlidir. Bu 
uygulamanın doğru yapılması, yalnızca o yılın değil, 
ertesi yılın ürününü de olumlu etkilemektedir. Çünkü iyi 
güneş alan sürgünler üzerinde daha sağlıklı ve verimli 
kış gözleri oluşmaktadır. Doğru sürgün yönlendirme, 
daha iyi havalanma ve güneşlenme sağladığından, 
hastalıkların ortaya çıkma olasılığını ve şiddetini de 
azaltmaktadır. Uygulamanın şeklini terbiye sistemi 
(omcalara verilen şekil ve destek sistemi) belirlemek-
tedir. Örnek olarak, alçak-orta yüksek gövdeli ve duvar 
şekli oluşturulmuş kordon sisteminde sürgünler dikey 
yönlendirilmelidir. Bu işlem için en yaygın uygulanan 
yöntem, sürgünlerin destek direkleri üzerindeki yivlere 
takılarak yukarı doğru hareket ettirilebilen bir tel kuşak 
içine alınmasıdır (Şekil 5). Sürgünler uzadıkça telin 

yukarı doğru kaydırılması işlemi uygun dönemlerde 
yapılmalı, sürgünlerin eğilmeden kendini taşıyabile-
ceği kadar sertleşmesi beklenmeli, ancak esnekliğini 
yitirecek derecede sertleşmesi beklenmemelidir. İkinci 
yöntem ise, sürgünlerin tek sıra olarak çekilen bağlama 
tellerine dikey veya hafif dışa açılı konumda bağlan-
ması ya da çift sıra çekilen bağlama telleri arasından 
geçirilerek aynı konumda bağlanmasıdır. Sürgünleri 
bağlama işlemi, değişik bağlama materyalleri (pa-
muk, keten, kenevir, rafya gibi bitkisel liflerin yanı sıra 
plastik, lastik ya da kauçuk vb. materyallerden yapıl-
mış) kullanılarak elle veya özel ekipmanlar yardımıyla 
yapılabilir (Şekil 6).

Ülkemizde pek kullanılmayan Geneva Double 
Curtain vb. terbiye sistemlerinde ise sürgünler ter-
sine aşağıya doğru yönlendirilmektedir. Sürgünlerin 
aşağı sarkıtılması, gelişme güçlerini sınırladığı için, 
özellikle kuvvetli gelişen Amerikan tür ve çeşitleri için 
tercih edilen bu tip terbiye sistemleri ile dengeli bir taç 
(yeşil aksam) oluşturulması kolaylaşmaktadır (Şekil 7).

Şekil 2. Aşılı Bir Bağda Dip Sürgünü Sorunu

Şekil 3. Obur Sürgün

Şekil 4. Sürgün Seyreltme Uygulamaları

Şekil 5. Hareketli Dikey Sürgün Yönlendirme Telleri Şekil 6. Sürgünlerin Tellere Bağlanması 

Şekil 7. Sürgünlerin Düşey Yönlendirilmesi (Geneva Double Curtain)
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Sürgünlerin yönlendirilmesi ve taç içinde doğru yer-
leştirilmesi için en uygun dönem, çiçekten/meyve tu-
tumundan 1-2 hafta sonrasıdır. Bundan sonra sülükler 
sertleşeceği için sürgünlerin tellerden ayrılması güçleş-
mektedir. Bu işlem, sürgünlerin gelişme hızına ve gücüne 
bağlı olarak 2-3 kez tekrarlanabilir (Swanepool and Archer 
1988, Chien 2012).

4.6 Uç Alma ve Tepe Vurma
Hızlı büyümekte olan sürgünlerin 7-15 cm’lik sürgün 

ucunun koparılarak ya da kesilerek alınmasına uç alma 
denilmektedir (Şekil 8). Amacı sürgünün uzunluğuna bü-
yümesini sınırlamak ve böylece büyüme ile salkım/tane 
gelişmesi arasında denge sağlamaktır. Bu işlem, desteğe 
alınmamış bağlarda daha etkili olan rüzgâr zararına karşı, 
sürgünlerin daha kısa sürede direnç kazanmasına yar-
dımcı olmaktadır. Uç almanın çiçekten önce, sürgünlerin 
40-45 cm oldukları dönemde yapılması önerilmektedir. 
Bu dönemde yapılan uç alma, tane tutumunda sorun 
yaşanan çeşitlerde daha yararlı olmaktadır. Sık tane tutan 
çeşitlerde ise çiçek öncesinde ve çiçeklenme sırasında 
uç almadan kaçınılmalıdır (Coombe 1959, Huang 1981, 
Hunter and Ruffner 1997). Uç alma koltuk sürgünü oluşu-
munu uyardığı için, aynı zamanda taç içinde fotosentetik 
etkinliği yüksek olan genç yaprak oranını da arttırmaktadır.

Tepe vurma ise verimli sürgünlerin yaklaşık 30 cm’lik 
tepe kısmının, omcaların gelişme kuvvetine bağlı olarak 
meyve tutumu ile ben düşme dönemleri arasında bir 
ya da birkaç kez kesilerek çıkarılması işlemidir (Şekil 
8). Tepe vurma aslında daha derin uç almadır. Amacı, 
sürgünlerin uzaması için kullanılacak su ve karbonhid-
ratları tanelerin geliştirilmesine ve olgunlaştırılmasına 
yönlendirmektir. Bu işlem aynı zamanda, koltuk sürgünü 
oluşumunu ve oluşanların gelişmesini uyararak genç 
yaprak alanının artmasına katkıda bulunmaktadır. Ancak 
gelişmenin erken dönemlerinde yapılan tepe vurma, 
sürgünlerin yeterince gelişememesine, yani ürünü ol-
gunlaştırmak için gerekli yaprak alanının oluşamama-
sına neden olmaktadır. Zamanında ve doğru yapılan 
tepe vurma, özellikle koltuk sürgünleri üzerinde oluşan 
bu genç ve etkin yaprak alanının katkısıyla, olgunluk 
döneminde tacın fotosentetik etkinliğini artmasını sağ-
layacaktır (Hunter and Ruffner 1997). Tepe vurma işlemi 
geciktikçe ve şiddeti arttıkça tacın yüksekliği, derinliği ve 

yoğunluğu azalacağı için taç içinde güneşin etkisi daha 
fazla hissedilmektedir. Tepe almanın, uygulama zamanı-
na bağlı olmaksızın omcaların gücünü ve yaprak alanını 
sınırladığı, meyve tutumundaki şiddetli tepe vurmanın 
ise koltuk sürgünü oluşumunu uyararak nispeten daha 
fazla yaprak alanı oluşumuna neden olduğu saptanmıştır 
(Reynolds and Wardle 1989).

4.7 Yaprak Alma 
Bağlarda obur sürgünler alındığı, verimli sürgünler 

iyi bir dağılımla yönlendirildiği, uç alma ve tepe vurma 
yapıldığı hâlde, hâlâ gölgeleme yapacak derecede bir 
taç yoğunluğu söz konusu ise yaprak almanın gerekli 
olduğu kabul edilmektedir. Buna göre yaprak alma-
nın amacı, tacın iç kısımlarını açarak salkım kuşağının 
daha iyi güneşlenmesini ve havalanmasını sağlamaktır. 
Böylece hem ürünün daha iyi olgunlaşmasına hem de 
hastalık baskısının azaltılmasına ve iç kısımlarda ilaç 
etkinliğini arttırarak ilaçlama maliyetinin düşürülmesine 
katkıda bulunulmuş olmaktadır. Yani, tacın gölgele-
me etkisinin azaltılması, yaprak alanının azaltılması 
ile yakından ilişkilidir. Çünkü bu uygulama ile tacın iç 
kısımlarına daha fazla ışık geçişini sağlayacak açıklıklar 
oluşmaktadır.

Yaprak alma işleminin, tane tutumu ile bezelye iriliği/
ben düşme dönemi arasında yapılması önerilmektedir. Bu 
dönemde yapılacak yaprak uygulamaları ile yaprakların 
yaklaşık 1/3’ü alınmaktadır. İlk yaprak alma, tane tutu-
munda ve yaprakların çevresinde, ikinci yaprak alma ise 
bezelye tane iriliğinde ve tacın alt yarısında yapılmalıdır. 
Bu işlem gelişmenin sonraki dönemlerinde yaprakların 
fotosentetik, salkımların metabolik etkinliğini olumlu yönde 
etkilemektedir (Hunter et al. 1995).

Yaprak alma, özellikle serin ve nemli iklimlerde daha 
fazla önem taşımaktadır. Bu bölgelerde ilki hastalık bas-
kısını azaltmak ve mücadelesini kolaylaştırmak amacıyla 
tane tutumunda, ikincisi ise olgunlaşmaya yardımcı olmak 
amacıyla olgunluğa yakın dönemde olmak üzere iki kez 
yaprak alma önerilmektedir (Şekil 9). İkinci dönem yaprak 
alma, olgunluğun yanı sıra ortam sıcaklığı ile ilişkili olan 
tat, aroma, renk ve fenolik madde içeriğini de olumlu 
yönde etkilemektedir. 

Sıcak bölgelerde ise tersine gölge yaratarak salkımları 
güneşin yakıcı etkisinden korumak ve salkım kuşağında 
serin bir çevre oluşturmak amacıyla, zorunlu olmadıkça 
yaprak alma yapılmamalıdır. Ancak, yüksek hava nemi-
nin renklenme ve hastalık kontrolu yönüyle sorun yarat-
tığı sıcak bölgelerde, ben düşmeden sonra havaların 
nispeten serinlediği dönemde, daha iyi havalanma ve 
güneşlenme sağlamak amacıyla yaprak almaya gerek 
duyulabilir. Yaprak alma ile tacın gereğinden fazla açıl-
ması, serin-ılıman iklimlerin sıcak dönemlerinde tanelerde 
güneş yanıklıklarına yol açabilmektedir. Diğer yandan, bu 
bölgelerde yeşil aksamın fazla açılması, yaprak alanı kaybı 
nedeniyle, güneş enerjisinden etkin şekilde yararlanılma-
sını da kısıtlamaktadır (Hunter et al. 1995, Reynolds et al. 
2006, Bavaresco et al. 2008, Chien 2012). Elle yaprak 
alma zor ve maliyetli bir işlem olduğundan, son yıllarda 
farklı mekanizmalarla çalışan mekanik yaprak alıcılar ge-
liştirilmiştir (Şekil 10).

4.8 Koltuk Alma
Koltuk sürgünleri (koltuklar), yaprak koltuklarındaki 

kış gözleri ile sürgün arasında oluşan aktif tomurcukların 
sürgünleridir (Şekil 11). Oluşumları, omcaların ve/veya 
sürgünlerin büyüme gücüne, verimlilik durumlarına, en 
çok da sürgünlerde yapılan uç ve tepe alma uygulama-
larına bağlıdır. Koltuk sürgünleri, aslında ait oldukları ana 
sürgünlerin birer kopyasıdır. Büyük oranda verimli olan 
koltuklar üzerindeki çok daha küçük salkımlardan oluşan 
ürün neferiye (nefer, neferge) olarak adlandırılır. Bu ürün, 

erkenci çeşitlerde ve gelişme dönemi uzun olan yörelerde, 
özellikle şırasından yararlanılabilecek düzeyde olgunlaşa-
bilmektedir. Koltuk sürgünlerinde uç alma yapılırsa bunlar 
üzerinde ikincil, bunlar üzerinde de üçüncül koltuklar 
oluşabilir. Özellikle sıcak ve nemli bölgelerde, erken uç 
ve tepe alma uygulamalarından sonra, koltuk oluşumu/
gelişimi ivme kazanmaktadır. Bu durum, taç içinde kapalı, 
yetersiz ışık alan ve havalanan bir ortam oluşturduğun-
dan, özellikle salkım çevresinde yaprak alma ile birlikte 
koltuklara da müdahele gerekebilir. Ancak koltukların elle 
dipten koparılmaları hem yüksek işçilik maliyeti hem de 
fotosentetik etkinliğe sahip yaprak alanının azaltılması 
açısından sakıncalı olduğundan, genellikle koltuklarda 
da yaprak ve uç alma ile yetinilmektedir.

4.9 Çit Şeklinde Yeşil Budama
Duvar şeklinde terbiye sistemi uygulanmış bağlarda, 

yeşil duvarın her iki yüzü ile tepesindeki büyümeyi kontrol 
etmek amacıyla elle (Şekil 12) veya bu amaçla geliştirilmiş 
ekipmanlar (Şekil 13) kullanılarak sürgünleri ve koltukları 
istenilen derinlikte tıraşlama uygulamasıdır. Amacı, tepe/
yaprak/koltuk alma işlemlerinde olduğu gibi, sürgünlerin 
dikine, koltukların ise sıra aralarına doğru büyümelerini 
kontrol ederek hem gölgeleme etkisini azaltmak hem de 
alet-makinelerin sıra aralarında rahat çalışmasına fırsat 
yaratmaktır. Son yıllarda, tepe / yaprak/ koltuk alma işlem-
lerinin büyük ölçüde yerini alan bu uygulamanın, tane tu-
tumu ile ben düşme arasında, bağın büyüme hızına ve gü-
cüne göre 1-2 kez yapılması yeterli olmaktadır. Traşlama 

Şekil 8. Uç Alma (Solda) ve Tepe Vurma (Sağda)

Şekil 9. Erken (solda) ve Geç Dönemde (sağda) Salkım Çevresinde Yaprak Alma Uygulaması

Şekil 10. Elle (solda) ve Mekanik Olarak (sağda) Yaprak Alma Uygulamaları
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derinliği, yine omcaların büyüme gücüne, sıra arası geniş-
liğine ve sıra arasında çalışan traktör vb. alet-makinelerin 
iş genişliğine göre ayarlanmaktadır. Bu işlemin çok erken 
dönemde yapılması, erken koltuk oluşumundan dolayı 
sıkışık taç oluşumuna neden olacağından tercih edilme-
melidir. Meyve tutumunda sorun yaşanan çeşitlerde çiçek 
dönemindeki uygulama yarar sağlamaktadır (Vance et al. 
2013). Çit şeklinde yeşil budama, zamanında ve doğru 
yapılırsa toplam yaprak alanını azaltmadığı gibi, koltuk 
oluşumunu uyararak fotosentetik etkinliği yüksek genç 
yaprak alanını arttırmaktadır (Chien 2012).

4.10 Salkım Seyreltme
Sofralık üzüm yetiştiriciliğinde pazar değeri yüksek 

ürün ( orta büyüklükte, sık taneli olmayan ancak dolgun 
salkımlar, iri ve iyi renklenmiş sağlıklı taneler), şaraplık 
üzümlerde ise kaliteli şarap üretimine uygun ürün (yüksek 
SÇKM ve asit, fenolik madde içeriği, tam oluşmuş çeşide 
özgü aromalar) elde edilmesine yönelik olarak salkım 
seyreltme yoluyla verime müdahele edilmesi, modern bağ 
yönetiminin önemli bir uygulamasıdır (Şekil 14).

Sofralık üzümler yönüyle salkım seyreltme; hem yük-
sek verimli hem de çok iri salkım oluşturan başta Sultani 
olmak üzere, bu değerli çeşidimizin yerli (Sultan 1, Sultan 
7, Altın Sultani, Manisa Sultanı, Saruhanbey) ve yabancı 
(Thompson Seedless) tipleri ile çekirdeksiz melezlerinin ( 
Black Monukka, Big Perlon, Centennial, Crimson, Flame, 
Ergin Çekirdeksizi, Imperatrice, Perlette, Ruby, Superior, 
Tekirdağ Çekirdeksizi) iç ve özellikle dış pazara yönelik 
üretimlerinde mutlak gerekli bir uygulamaya dönüşmüştür. 
Salkım seyreltme, başta Red Globe olmak üzere, Verigo, 
Ceviz (Koz) Üzümü ile birlikte Ata Sarısı, Italia, Razakı, 
Victoria, A. Lavallée, Horoz Karası, Hönüsü, M. Palieri, 
Öküzgözü gibi çok iri ya da iri salkım/tane oluşturan çekir-
dekli çeşitler için de geçerli bir uygulamadır (Çelik 2006).

Sofralık üzümlerde salkım seyreltme uygulamasının, 
tanelerin mercimek iriliğine ulaştığı dönemde yapılması 
önerilmekle birlikte, tane tutumu ile ben düşme arasındaki 
herhangi bir dönemde yapılması uygun bulunmaktadır. 
Tane tutumundan hemen sonra yapılan salkım seyrelt-
mede, öncelikle normal ölçülere göre fazla küçük ya da 

Şekil 12. Motorlu Testereyle (solda) ve Elle (sağda) Çit Şeklinde Yeşil Budama

Şekil 11. Koltuk Sürgünü

büyük ve şekli bozuk salkımlar alınmaktadır. Çiçekten 
önce yapılan salkım seyreltme ise tane tutumunu arttırdığı 
için yalnızca bu yönden sorunu olan çeşitler (özellikle 
Çavuş, Tahannebi, Hönüsü, Karagevrek gibi fonksiyo-
nel dişi çeşitler ile Cardinal ve Uslu gibi erkenci çeşitler) 
için önerilmektedir. Dokoozlian et al. (1995), Kaliforniya 
koşullarında Flame Seedless üzerinde yaptıkları çalışma-
nın sonucunda, salkım seyreltmenin, çiçek öncesinden 
başlayarak tane tutumundan 4 hafta sonrasına kadar 
olan 6 haftalık dönemde yapılabileceğini belirlemişlerdir.

Şaraplık üzümlerde, tanelerin hızlı büyüme döne-
minde (1. evre) yapılan salkım seyreltme, tanelerin fazla 
irleşmesine neden olduğu için, uygulamanın ya durgun 
dönemde (2. evre) ya da olgunlaşma döneminde (3. evre) 
yapılması önerilmektedir. Guidoni et al. (2002), Nebbiolo 
çeşidinde tam çiçekten bir ay sonra yapılan %50 oranın-
daki salkım seyreltmenin tane ve kabuk ağırlığını, şıranın 
SÇKM oranını, kabuktaki antosiyanin ve flavonoid mik-
tarını arttırdığını; Noar ve Gal (2002), Sauvignon Blanc 
çeşidinde  sürgün üzerinde 1 ya da 2 salkım bırakmanın, 
vegetatif gelişme parametrelerini etkilemediğini, ancak 
seyreltmenin tane iriliğini ve salkımdaki tane sayısını ar-
tırdığını, aynı zamanda şarapların duyusal analiz puanını 
yükselttiğini; Keller et al. (2005) ise salkım seyreltmenin 
verimi azaltmasına karşın, gelişme ve ürün kalitesini et-
kilemediğini belirlemişlerdir.

Sonuç olarak bağlarda salkım seyreltmenin en uygun 
dönemi ve oranı konusunda karar verirken omcaların geliş-
me gücünü ve geçmişe yönelik deneyimleri dikkate almak 
gerekmektedir. Daha bilinçli bir seçim yapabilmek için 
seyreltmenin elle yapılması önerilmekle birlikte, özellikle 
şaraplık üzümlerde, ben düşmenin başlangıcında yapılan 
seyreltme için hasat makinelerinden de yararlanılmaktadır 
( Tardaguila et al. 2008, Diago et al. 2010).

4.11 Tane Seyreltme
Esas olarak çok iri salkım yapan çekirdeksiz ve çe-

kirdekli sofralık üzüm çeşitlerinde, bir ölçüde de kırmızı 
şaraplık üzüm çeşitlerinde, salkımların uçtan ve yanlar-
dan küçültülmesi uygulamasıdır (Şekil 15). Temel amacı, 
salkım seyreltmeye destek olarak verimin azaltılması 
yoluyla ürün kalitesinin arttırılmasıdır. Tane seyreltme, 
tüm sofralık çeşitlerde (özellikle küçük taneli ve çok iri 
salkımlı çekirdeksiz çeşitler) tanelerin irileştirilmesi ve 
salkım ölçülerinin standardize edilmesi, renkli çeşitlerde 
daha iyi ve bir örnek renklenme sağlanması; şaraplık 
çeşitlerde ise hem daha iyi renklenme hem de şıra ka-
litesinin iyileştirilmesine (Karoglan et al. 2014) katkıda 
bulunmaktadır.

Tane seyreltme, genel kural olarak salkım seyrelt-
menin ardından uygulanmaktadır. Yine çekirdeksiz 
sofralık çeşitlerde bilezik alma ve GA3 uygulaması 
ile de kombine edilebilir. Özellikle sofralık çeşitlerde, 
ben düşme öncesinde tanelerin 2/3 iriliğe ulaştığı dö-
nemde yapılması önerilmektedir (Anonymous 2009). 
Farklı tane seyreltme teknikleri kullanılmakla birlikte, 
genellikle salkım ana ekseninin uç yarısı kesilerek çı-
karılmakta ve üst kısımda 4-5 çiltim bırakılmaktadır 
(Herrera 2002).

4.12 Bilezik Alma
Asmanın gövde ve kolları ile bir yaşlı ürün dallarının 

en alt boğum arasında 3-6 mm genişliğindeki kabuk 
ve soymuk borularından (floem) oluşan iletim dokusu-
nun yüzük ya da bilezik şeklinde çıkarılması işlemidir. 
Böylece yapraklarda sentezlenen organik besinlerin, 
bilezik alınan yerin altına geçmesi önlenerek üstünde 
kalan organların (özellikle salkımlar) büyümesi ve ge-
lişmesi için kullanılması sağlanmaktadır. Bilezik alma, 
yukarıda isimleri yer alan (Bk. 4.10 Salkım Seyreltme) 

Şekil 13. Sıra  Üstü Traktörlere Monte Edilen Ekipmanlarla Çit    
 Şeklinde Yeşil Budama

Şekil 14. Salkım Seyreltme Uygulaması

Şekil 15. Tane Tutumundan Hemen Sonra Yapılan Tane Seyreltme



42 43

www.turktob.org.tr www.turktob.org.tr
TÜRKİYE T OHUMCULAR BİRLİĞİDERGİSİTÜRKİYE T OHUMCULAR BİRLİĞİDERGİSİ

çeşitlerin yanı sıra Barış, Reçel Üzümü, Güz Üzümü, 
Beauty Seedless, Fantasy ve Black Magic gibi çe-
kirdeksiz küçük taneli üzüm çeşitlerinde tane iriliğini 
artırmak amacıyla uygulanmaktadır. Bu amaçla tek 
başına uygulanabildiği gibi, salkım seyreltme, tane 
seyreltme ve GA3 uygulamaları ile kombine edildi-
ğinde, tane irileştirme etkisinin (Herrera 2002) yanı 
sıra salkım boyutlarının standardizasyonu, erkencilik, 
daha iyi renklenme ve daha yüksek organik asit içeriği 
(Keskin et al. 2013) gibi kalite özelliklerinde de iyileşme 
sağlanmaktadır.Tane irileştirmeye yönelik bilezik alma 
işleminin, tane çapı 3 mm’ye ulaştığında başlaması ve 
6-8 mm’ye ulaşmadan sonlandırılması önerilmektedir. 
Diğer yandan, ben düşme döneminde yapılan bilezik 
alma, olgunluğun öne alınmasına katkıda bulunmak-
tadır (Soltekin et al. 2015). Ancak bu uygulama daha 
çok erkenci çeşitler için önerilmektedir.

Bilezik alma yaygın olarak gövdeye (Şekil 16) ve 
bir ölçüde ürün dallarına (Şekil 17) uygulanmaktadır. 
Uygulamadan istenilen sonucun alınabilmesi için odun 
(ksilem) dokusuna zarar verilmeden floemin ve kambi-
yumun tümüyle çıkarılması gerekir. Floemin kalınlığı 1-2 
mm’dir. Dışa doğru floemi, içe doğru ksilemi oluşturan 
üretken doku kambiyum ise çok ince bir tabaka hâlin-
dedir. Floem, kambiyum dokusu üzerinde kaygan bir 
konumda olduğu için, bilezik alma sırasında kolayca 
ayrılabilmektedir. Bilezik alma yaraları yaklaşık 4 haftada 
kapanmaktadır. Bu süreçte, yeterli beslenememekten 
dolayı kök gelişmesinin sekteye uğrayacağı ve bu yüzden 
asmaların, özellikle toprak kökenli stres etmenlerine karşı 

daha duyarlı olacağı unutulmamalıdır. Ürün dallarında 
bilezik alma uygulaması, yaraların daha hızlı kapandığı 
genç omcalar ile gövdede bilezik almanın zor olduğu 
yaşlı omcalarda tercih edilmektedir. Ürün dallarında 
açılan bileziğin genişliği 4,5-5 mm’dir (Abu-Zahra and 
Salameh 2012, Peacock 2015). Bilezik alma işlemi, 3-6 
mm bilezik açan çift bıçaklı çakı benzeri aletlerle yapıl-
maktadır (Şekil 16, Şekil 17).

Şekil 16. Gövdeye Bilezik Alma Uygulaması

Şekil 17. Ürün Dalına Bilezik Alma Uygulaması
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