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BAĞLARDA TAÇ YÖNETİMİ-KIŞ BUDAMALARI

1.Tanımı ve Amaçları
Tanımı:
Büyüme / gelişme ile ürün verim ve kalitesi arasındaki 

denge gözetilerek bağlardan sağlanan ekonomik yararın 
en üst düzeye çıkarılması amacıyla, asmaların dinlenme 
döneminde, bir yaşlı dal sayısının ve uzunluğunun, yani 
verimli kış gözü sayısının düzenlendiği budama işlemidir. 
Kış budaması, bağcılığın en önemli ve pahalı kültürel 
uygulamasıdır.

Amaçları:
• Her ürün yılı başında, omcanın ve üzerindeki bir 

yaşlı dalların kapasiteleri dikkate alınarak  büyüme 
/gelişme ile ürün verimi ve kalitesi arasında denge 
kurulması, yani “Dengelenmiş Omcalar” yaratılması,

• Verimin kontrolü ve düzenlenmesi yoluyla, asmaların 
ürünle aşırı yüklenmesinin önüne geçilmesi,

• Oluşturulan terbiye şeklinin geliştirilerek korunması,

• Ürünü kontrol ederek kalitenin yükseltilmesi,

• Sağlıklı ve iyi gelişmiş dalları ürün / yenileme dalı 
seçerek, gelecek yılın göz verimliliğinin geliştirilmesi 
(Çelik ve ark.1998, Hashim 2001, Bordelon 2011).

Bağlardan, büyüme-gelişme ile denge içinde düzenli, 
yeterli ve kaliteli ürün elde edebilmek için kış (ürün) bu-
damasının bilgili ve deneyimli kişilerce yapılması gerekir. 
Çünkü kış budaması ile bir önceki gelişme döneminde 
oluşarak olgunlaşan bir yaşlı dalların, kısa budamada 
daha yüksek oranda olmak üzere, en az %85’i kesilerek 
çıkarılmaktadır (Thomas 2015).

2. Sınıflandırılması
Amaçlarına Göre:
1. Şekil Budaması: Yeni kurulan bağlarda genç om-

calara şekil verilmesi, yani uygun terbiye şeklinin oluştu-
rulması için bir yaşlı dallar ve bunlardan oluşan sürgünler 
üzerinde art arda yapılan kış ve yaz budamalarıdır.

2. Ürün Budaması: Terbiye şekli tamamlanmış om-
calardan yeterli ve kaliteli ürün almak amacıyla bir yaşlı 
dallar üzerinde yapılan budamalardır.

3. Gençleştirme Budaması: Uzayıp yaşlanarak verim ve 
gelişme kapasitesi zayıflamış olan kolların, başların hatta 
gövdelerin, dip kısımlarından oluşan uygun bir dalı kullana-
rak yeniden oluşturulması amacıyla yapılan budamalardır.

4. Yaz Budaması: Ürün kalitesinin arttırılmasına 
yönelik olarak omcaların yeşil aksamı üzerinde, geliş-
menin değişik evrelerinde yapılan budamalardır. Son 
yıllarda, “Taç Yönetimi” ya da Asmanın Dengelenmesi 
olarak adlandırılan yeşil aksam üzerindeki uygulamalar 
ile ekoloji, yetiştirme amacı ve gerçekleştirilen kültürel 
bakım / besleme uygulamalarını birlikte değerlendirerek 
dengeli bir verim-kalite-gelişme hedefi doğrultusunda 
en uygun alan ve etkinlikte bir yaprak alanı yaratılması 
amaçlanmaktadır.

Yapıldığı Döneme Göre: 
1. Kış Budaması: Asmaların dinlenmede olduğu, yani 

gözlerin uyur hâlde olduğu dönemde yapılan şekil, 
ürün ve gençleştirme budamalarıdır.

2. Yaz Budaması: Asmaların gelişme dönemlerinde 
yeşil aksam üzerinde yapılan budamalardır. 

3. Budama Fizyolojisi ile İlgili Önemli Kavramlar
Büyüme Hızı: Asmanın veya bir organının, belirli bir 

zamanda gerçekleştirdiği büyüme ve gelişmedir. 

Kapasite: Bir gelişme döneminde gerçekleşen büyüme 
ve gelişmedir. 

Budama Düzeyi (Ürün Yükü): Budama ile omca başı-
na, birim alana (m2), birim sıra üzeri uzunluğuna (m) veya 
birim budama ağırlığı (g) başına bırakılan göz sayısıdır. 

Kısa Budama: Dip gözleri daha verimli olan üzüm 
çeşitlerinde, ürün dalı olarak seçilen bir yaşlı dalların 1-4 
göz üzerinden budanmasıdır. 

Yarı-Uzun Budama: Dip gözleri yeterli düzeyde ve-
rimli olmayan çeşitlerde (Örnek: Kalecik Karası), ürün 
dalı olarak seçilen bir yaşlı dalların 5-8 göz üzerinden 
budanmasıdır. 

Uzun Budama: Dip gözleri yeterince verimli olmayan, 
sıcak bölgelerde yetiştirilen küçük taneli ve salkımlı çe-
kirdeksiz (Örnek: Sultani) / çekirdekli (Örnek: Pinot Noir) 
çeşitlerde, ürün dalı olarak seçilen bir yaşlı dalların 9 ve 
daha fazla göz üzerinden budanmasıdır. 

Karışık Budama: Yarı-uzun ve uzun budamalarda, her 
ürün dalının yanında 2 göz üzerinden budanmış bir ye-
değinin (yenileme dalı) bırakılmasıdır. 

4. Budama Zamanı
Kış (ürün) budaması; kuzey ve güney yarım küre-

nin, ekonomik anlamda bağcılığa uygun soğuk, serin, 
ılıman ve sıcak ılıman iklim kuşaklarında, hava ve toprak 
sıcaklığının düşük olmasından dolayı gözlerin dinlenme-
de olduğu geç sonbahar-kış-erken ilkbahar dönemlerini 
kapsayan zaman aralığında yapılır. Budamanın bu zaman 
diliminin hangi döneminde yapılacağını yörenin iklimi ve 
bağın büyüklüğü belirler. Buna karşılık, tropik kuşak ve 
bu kuşağa sınır olan yarı-tropik kuşakta ise asma yaprak 
dökmediği için budama, asmalar yapraklı iken yapılır. 
Hatta tropik kuşakta ekim ve nisan aylarında olmak üzere, 
iki kez budama yapılarak yılda iki ürün alınabilir (Çelik ve 
ark. 1998, Thomas 2015). 

Ülkemizde ise kış soğuklarının, budanan bağlara 
zarar verme riskinin ortadan kalktığı ya da çok düşük 
olduğu Akdeniz ve Ege tarım bölgelerinde, yaprak 
dökümünden sonra bağlar budanmaya başlanır ve 
bu zorlu işlem, kış içinde tamamlanır. Ancak kışları 
sert geçen, sıcaklıkların zaman zaman kış gözlerine 
zarar verecek derecelere düştüğü karasal iklime sahip 
İç ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile bu bölgelerin geçit 
kuşaklarındaki bağlar, şiddetli (≤ -10°C) ve uzun süreli 
don riskinin ortadan kalktığı dönemden sonra, yani erken 
ilkbaharda budanmaktadır. 

Budamanın Geciktirilmesi / Çift Budama
Akdeniz sahil kuşağı dışındaki tüm tarım bölgele-

rimizde ticari bağcılığı tehdit eden en önemli unsur, 
ilkbahar geç donlarıdır. Gerçekten de ülkemizin do-
kuz tarım bölgesi arasında bağ alanı (%32) ve üzüm 
üretimi (%50) yönünden açık ara ilk sırada yer alan 
Ege Bölgesi’nin ve ülkemizin en önemli bağcı ili olan 
Manisa’da (Bölgedeki bağ alanlarının %50’sine, üzüm 
üretiminin %66’sına sahip) 2010-2016 dönemini kap-
sayan son 7 yıllık dönemde, 15 Mart-23 Nisan  günleri 
arasında her yıl tekrarlanan geç donlar, yöresel olarak 
%15-80 oranında ürün kaybına yol açmıştır. Aslında 
asmaların kısmen ya da tamamen elden çıkmasına yol 
açan şiddetli kış soğukları kadar olmasa da meydana 
gelen donların derecesine ve süresine bağlı olmak üze-
re, ilkbahardaki geç donlar, bağlarda etkisi ileriki yıllara 
taşınan gelişme (şekil bozuklukları) ve ürün kayıplarına 
neden olmaktadır. Söz konusu zararların her yıl veya sık 
tekrarlandığı yörelerde, bağcılığın geleceği dahi tartışılır 
hâle gelmektedir. Çünkü, dünyada hızla artan nüfusun 
baskısı ile yerkürenin geleceği için en önemli tehdit ola-
rak kabul edilen ve etkisini her geçen gün arttıran çevre 
(hava, su, toprak) kirliliğinin yol açtığı küresel ısınma ve 
doğal afetler, özellikle bağlar ve meyve bahçeleri gibi 
açık alanlarda kurulu çok yıllık tesislerde daha sık, etkili 
ve kalıcı zararlara yol açmaktadır. Manisa’da olduğu 
kadar sık ve etkili olmasa da özellikle İç Anadolu’da 
yer alan üç tarım bölgesinde de (ortakuzey, ortagüney, 
ortadoğu) geç donlar, bağlarda zaman zaman önemli 
zararlara neden olmaktadır.

Bağcılıkta geç donlardan korunmak ya da donların  
zararını hafifletmek için bağların tesisinden başlayarak 
alınabilecek dolaylı etkili önlemlerin (bağ yeri, anaç/çeşit, 

terbiye şekli seçimi, budama gibi) yanı sıra don etkisi  
başlamadan hemen önce ve/veya etkisi başladıktan 
hemen sonra doğrudan etkili önlemlere (havayı ısıtma ve/
veya karıştırma, dumanlama, sisleme/yağmurlama gibi) 
başvurulması gerekmektedir. Dolaylı yönden etkili önlem-
ler arasında geç ve çift budama ile asmanın dinlenmede 
kalma süresinin uzatılması, geç don tehlikesinin kısmen 
veya tamamen atlatılmasında etkili olabilmektedir. Bu 
konuda yapılan çalışmalardan kazanılan deneyimler, 
budamanın olabildiğince geciktirilmesi ile sürmede or-
talama 3-7 günlük bir gecikme sağlanabileceğini gös-
termiştir (Çelik ve ark. 1998). Aslında geç budamanın 
yanı sıra, özellikle kısa budanan bağlarda daha erken 
dönemlerde bir de ön budama (aralama) yapılarak  bu-
damanın sürmenin geciktirilmesi üzerindeki etkinliği 
arttırılabilir. Bu uygulamaya “Çift Budama” denilmektedir 
(Harner and Centinari 2017). Ülkemizde eski bir bağcı-
lık geleneği olarak sürdürülen “Ön Budama” (aralama) 
sağladığı diğer yararları da (asıl budamanın daha kısa 
sürede tamamlanması, kav ve eutypa gibi gövde hastalık 
etmenlerinin etkisinin azaltılması) göz önüne alınarak 
tüm dünyada daha çok önem verilen bir uygulamaya 
dönüşmüştür. Özellikle kış boyunca budamaya gerek 
duyulmayan 30 dekardan küçük bağlarda, budama-
nın olabildiğince geciktirilmesi, kansere neden olan ve 
“Gövde Hastalıkları” olarak adlandırılan Eutypa Dieback 
“Geriye ölüm”, Botryosphaeria (Black Dead Arm-Siyah 
Ölü Kol), Phaeomoniella/Phaeoacremonium (Esca-Kav) 
ve Phomopsis (Dead Arm-Ölü Kol) gibi mantari hastalık 
etmenlerine karşı da etkili bir önlemdir. Çünkü bu etmen-
lerin odun dokularına girişi için en uygun kapılar, taze 
budama yaralarıdır. Söz  konusu hastalık etmenlerinin 
sporları, yaşlı organlardaki iletim demetlerine genellikle 
daha büyük yaralardan giriş yaparsa da bir yaşlı dal-
lardaki budama yaralarından da giriş yapabilmektedir. 

Kaliforniya Üniversitesi (Davis) Bitki Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Doug Gulber’in araştırma bulgularına göre, 
sporların odun dokularına girişinde ve enfeksiyon oluş-
turmasında, budama öncesinde, sırasında ve sonra-
sındaki nem ve yağış etkinliği önemli bir tetikleyicidir. 
Örnek olarak sporların odun dokularını hastalandırması 
için 5 saat süreli yağışın yeterli olduğu; budama ya-
ralarının, budamayı izleyen 2 hafta boyunca Eutypa, 
12 hafta boyunca Botryosphaeria ve 16 hafta boyun-
ca Phaeomoniella/Phaeoacremonium sporlarının girişi 
için uygun ortam oluşturduğu saptanmıştır. Bu nedenle 
yağıştan önce, yağış sırasında ve sonrasında yapılan 
budamanın enfeksiyon riskini arttırdığı unutulmamalı-
dır. Budama yaralarından, gövde hastalık etmenlerinin 
girişine engel olmak amacıyla, bazı kimyasalların (myc-
lobutanil, thiophanate-methyl) etkili olduğu belirlenmiştir 
(Westover 2014).

Elle yapılan ön budama, özellikle büyük bağlarda 
iş gücü maliyetini önemli ölçüde arttırdığı için, gerçek 
budama gibi bilgi ve deneyim gerektirmeyen bu işle-
min mekanizasyonuna yönelik çalışmaların sonucunda, 
önceki bölümde açıklandığı gibi, özellikle kısa budama 
yapılan kordon şekli verilmiş bağlarda başarı ile kullanılan 
makineler geliştirilmiştir (Fiola 2017) (Şekil 1).
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5. Budama Aletleri 
Kış (ürün) budaması yapılırken kullanılan, el ya da kol 

gücüyle çalışan geleneksel budama aletleri; çekme (tes-
tere ağızlı) ve serpet gibi ağızları uca doğru kavisli budama 
çakıları ile son yıllarda çok değişik modelleri geliştirilen el 
ve kol makasları ile budama testereleridir (Şekil 2).

6. Budamada Mekanizasyon
Her alanda olduğu gibi, son 50 yılda, bağ budamasının 

kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına yönelik mekanizas-
yon çalışmalarında önemli gelişmeler sağlandığı söyle-
nebilir. Newyork’ta kısa budanan Concord çeşidinde 
budamada mekanizasyonun etkisini araştıran Bates and 
Morris (2009), elle budamayla desteklenen mekanik bu-
damanın, maliyeti %56, tümüyle mekanik budamanın ise 
%80 azalttığını belirlemişlerdir. Bu alandaki ilk önemli 

gelişme, basınçlı hava ile çalışan “Pnömatik” makaslardır 
(Şekil 3). Bu makaslar, ticari bağlar ve özellikle anaçlıkların 
budanmasında büyük kolaylık sağlamıştır. Son 25 yılda 
ise bu kez bir adım ileri gidilerek; traktör kuyruk milinden 
beslenen kompresörden aldığı basınçlı hava ile çalışan 
bu makasların yerine, sırtta taşınan şarj edilebilir batar-
yadan güç alan “Elektronik” makaslar geliştirilmiştir. 
Günümüz teknolojisinde, 3-5 saaatlik bir şarj ile tam gün 
çalışılabilen elektronik makasların kullanımı, hâlâ pahalı 
olmalarına karşın, orta ve büyük ölçekli bağlarda her 
geçen gün daha fazla yaygınlaşmaktadır (Şekil 4).

Bağlarda budamanın mekanizasyonu ile ilgili gelinen 
son aşama, ya traktör ekipmanı ya da bağımsız olarak 
çalışan budama aletlerinin geliştirilmesi olmuştur. Aslında 
gelişmiş birer makine olan bu aletlerin en yaygın kullanıla-
nı, yararları önceki bölümde açıklanan ön budama (arala-
ma) yapan aletlerdir. Kordon şekli verilerek kısa budama 
yapılan duvar terbiye şekilleri için geliştirilen bu aletlerle, 
bir yaşlı dallar, kış içinde 25-30 cm’den budanır ve çıkan 
budama odunu ince parçalar hâlinde bağın yüzeyine 
serilerek adeta bir malç örtüsü oluşturulur. Günümüzde 
giderek yaygınlaşan bu aletlerle ön budama yapılan bağ-
larda, gözlerin henüz kabarmaya başlamadığı dönemde 
elle yapılan kış budaması ile ürün budamasına son şekli 
verilmiş olur.

Bu alandaki gelişmelerin son ürünü ise “Budama 
Robotları”dır. Henüz ticari üretimine geçilmemiş olsa da 
ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya’da yapılan çalışmalar, 
robot sistemlerinin bu alanda yüksek başarı ile kullanıla-
bileceğini göstermiştir. Ön budama aygıtlarında olduğu 

Şekil 2. Bağ Budama Aletleri.
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Şekil 5. Bağlarda Kış Budaması için Geliştirilen Budama Robotu.
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dik geliştirilmiş omcalardan oluşan bağlar için geliştirilen 
bu robotik sistemde; üç okülerli stereo kameralarla, üç 
boyutlu görüntüleri bir bilgisayar ekranına aktarılan om-
caların hangi dallarının budanacağına, bir yapay zeka 
programı karar vermekte, altı farklı yöne bağımsız hareket 
edebilen robotik kol ise kesimleri yapmaktadır (Botteril et 
al. 2016) (Şekil 5). Budama sırasında 0,25 m/sn hızla 
hareket eden ve bir omcayı 2 dakikada budayabilen söz 
konusu budama robotu, %1’den daha düşük hata ile 
çalışmakta ve ayrıca makasını kullanan kolun hızı arttırı-
larak budama hızı da arttırılabilmektedir. 

7. Budama ile Verimin (Ürün Yükünün)
    Düzenlenmesi
Ürün (kış) budaması sırasında asmalar üzerinde bı-

rakılacak verimli kış gözü sayısını ifade eden budama 
şiddeti (düzeyi) ya da ürün yükünü belirlerken aşağıdaki 
etmenlerin dikkate alınması gerekir. 

7.1. Çeşit ve Anacın Gelişme Gücü
Aşısız bağlarda yetiştirilen çeşitlerin, aşılı bağlarda 

ise hem çeşitlerin hem de anaçların genetik miras olarak 
sahip olduğu gelişme güçleri, budama düzeyini doğrudan 
etkilemektedir. 

7.2. Tane ve Salkım İriliği
Geleneksel olarak daha küçük tane ve/veya salkımlara 

sahip şaraplık-şıralık çeşitler ile çekirdeksiz sofralık ve 
kurutmalık çeşitlerden, tane ve salkım iriliğine bağlı olarak 
yeterli düzeyde verim alınabilmesi için bu çeşitler omca 
başına daha fazla göz bırakılarak budanır. 

7.3. Terbiye Şekli
Oluşturulan terbiye şekli, asmaların gelişme kapasi-

tesini belirlediğinden, asmalar bu gelişme kapasitelerine 
uygun bir ürün yükü üzerinden budanır. Örneğin, telli-telsiz 
sistemler arasında önemli kapasite farkı olabileceği gibi, 
telli sistemler arasında da omca başına destek alanına/
hacmine göre çok farklı gelişme kapasitesi söz konusu 
olabilmektedir. 

7.4. Gözlerin Verimlilik Potansiyeli
Asmaların bir yaşlı dallarının boğumlarında yer alan kış 

gözlerinin verimlilik potansiyeli ya da bu gözlerin birincil 

(primer) tomurcuklarındaki salkım taslağı sayısı, gene-
tik olarak farklı olabilmektedir. Bu nedenle; dip gözleri 
daha verimli ve genellikle iri taneli-salkımlı çeşitler (Örnek: 
Alphonse Lavallée) kısa, orta gözleri daha verimli olan 
çeşitler yarı-uzun karışık (Örnek: Kalecik Karası), alt ve orta 
gözleri yakın verimlilikte olan çeşitler (Örnek: Razakı) kısa 
veya yarı-uzun karışık, alt gözleri verimsiz olduğu hâlde 
üst gözleri daha verimli ve kuvvetli gelişen çeşitler (Örnek: 
Sultani) ile çok küçük taneli ve salkımlı şaraplık çeşitler 
(Örnek: Pinot Noir) uzun karışık, alt gözleri düşük verimli, 
orta ve üst gözleri yakın verimlilikte olan çeşitler (Örnek: 
Boğazkere) yarı-uzun veya uzun karışık budananabilir 
(Çizelge 1) (Çelik 2006).

7.5. Asmanın Yaşı ve Gelişme Durumu
Çok genç ya da yaşlanmış omcalar ile gelişmesi daha 

zayıf olan omcalar, daha az ürünle yüklenecek şekilde 
budanır. 

7.6. Dikim Sıklığı
Bağlarda dikim sıklığı arttıkça budama sırasında birim 

omca ve alan başına bırakılan göz sayısı azalır. 

7.7. İklim ve Toprak Koşulları
Gelişme üzerine doğrudan etkili olduğundan, daha 

yüksek etkili sıcaklık toplamı ve yağış değerlerine sahip 
yörelerdeki bağlar ile aynı zamanda daha verimli toprak-
lar üzerinde kurulu bağlar, daha fazla ürünle yüklenerek 
budanabilir. 

Bağlarda kış budaması ile verimin (ürün yükünün) dü-
zenlenmesinde dikkate alınması gereken asıl parametre, 
son yılın budama ağırlığıdır. Herhangi bir ürün yılına ait 
verim değerinin (birim alan ya da omca başına), omcanın 
gücü veya büyüklüğü olarak ifade edilen budama ağırlığı-
na (birim alan ya da omca başına) oranı “Ravaz İndeksi” 
olarak adlandırılmaktadır. Bu oranın kış budaması sırasın-
daki ürün yükü düzenlemesinde kullanılması; çeşide, yö-
reye, terbiye sistemine, bakım ve beslenme koşullarına, en 
çok da iklim koşullarına bağlıdır. Vinifera çeşitleri için her 
5-10 kg, Amerikan çeşitleri ve Melez çeşitler için 8-12 kg 
ürün/omca için 1 kg/omca budama ağırlığı esas alınmak-
tadır. Budamada bırakılacak göz sayısı, omcanın gücüne/
büyüklüğüne (budama ağırlığı) bağlıdır. Her kg budama 
ağırlığı için Vinifera çeşitlerinde 20+20 göz, Concord gibi 
Amerikan çeşitlerinde ise 30+10 göz bırakılması uygun 
görülmektedir (Harner and Centinari 2017). Ancak bu 
formülün zayıf omcalara (özellikle sulanmayan şaraplık 
bağlar) uygulanması, doğru sonuç vermemektedir. Çünkü 
bu omcaların üzerindeki sürgün “dal” sayısı (omcanın 
gücü/büyüklüğü) çok daha azdır. Diğer yandan, asma 
dengesinin göstergesi olarak bir metrelik sıra uzunluğu için 
optimum budama ağırlığının 0,6-1,2 kg. arasında olması 
gerektiği ifade edilmektedir (Skinkis 2013). Son yıllarda, 
göz sayısı üzerinden ürün yükünün düzenlenmesi yerine, 
telli terbiye sistemlerinde birim sıra uzunluğu başına sür-
gün sayısı üzerinden hareket edilmesinin daha doğru bir 
yaklaşım olacağı da savunulmaktadır. Bu uygulama ile 
asmaların dengesi korunarak kapasitelerini en üst düzeye 
çıkarılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir (Bordelon 
2011, Komm and Moyer 2015).
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Şekil 1. Bağda Aralama Budaması (A) ve Makine ile Ön Budama (B) ( Şekil 1 B olacak).

5. Budama Aletleri 

Kış (ürün) budaması yapılırken kullanılan, el ya da kol gücüyle çalışan geleneksel 
budama aletleri; çekme (testere ağızlı) ve serpet gibi ağızları uca doğru kavisli budama çakıları 
ile son yıllarda çok değişik modelleri geliştirilen el ve kol makasları ile budama testereleridir 
(Şekil 2).

Şekil 2. Bağ Budama Aletleri.

6. Budamada Mekanizasyon

Her alanda olduğu gibi, son 50 yılda, bağ budamasının kolaylaştırılması ve 
hızlandırılmasına yönelik mekanizasyon çalışmalarında önemli gelişmeler sağlandığı 
söylenebilir. Newyork’ta kısa budanan Concord çeşidinde budamada mekanizasyonun etkisini 
araştıran Bates and Morris (2009), elle budamayla desteklenen mekanik budamanın, maliyeti 
%56, tümüyle mekanik budamanın ise %80 azalttığını belirlemişlerdir. Bu alandaki ilk önemli 
gelişme, basınçlı hava ile çalışan “Pnömatik” makaslardır (Şekil 3). Bu makaslar, ticari bağlar 
ve özellikle anaçlıkların budanmasında büyük kolaylık sağlamıştır. Son 25 yılda ise bu kez bir 
adım ileri gidilerek; traktör kuyruk milinden beslenen kompresörden aldığı basınçlı hava ile 
çalışan bu makasların yerine, sırtta taşınan şarj edilebilir bataryadan güç alan “Elektronik” 
makaslar geliştirilmiştir. Günümüz teknolojisinde, 3-5 saaatlik bir şarj ile tam gün çalışılabilen 
elektronik makasların kullanımı, hâlâ pahalı olmalarına karşın, orta ve büyük ölçekli bağlarda 
her geçen gün daha fazla yaygınlaşmaktadır (Şekil 4).
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8. Bağlarda Verimin Önceden Tahmini
Asma kış gözlerinin merkezi ekseninde yer alan ana 

tomurcuğun (birincil, primer) taşıdığı salkım taslağı sayısın-
dan hareketle, asmaların/bağların kaç göz üzerinden bu-
danarak ne kadar ürün alınacağı yaklaşık olarak tahmin 
edilebilmektedir. 1932 yılında Avustralya’da Barnard tara-
fından başlatılan bu çalışmalar, 1950’lerde CSIRO tarafından 
geliştirilmiş ve 1970’lerin başında, aynı ülkede çekirdeksiz 
kurutmalık Sultani bağlarında verimin düzenlenmesi ama-
cıyla kullanılmaya başlanmıştır. Uygulamanın temel amacı; 
iyi kalitede ve istenilen miktarda ürün alabilmek için omcalar 
üzerinde kaç adet yenileme/ürün dalı ve göz bırakılması 
gerektiğinin tahmin edilmesidir (Antcliff and Webster 1955, 
Coombe and Dry 1992). Bilindiği gibi, asma kış gözleri (uyur 
gözler), yaz sürgünlerinin (sonbaharda bir yaşlı dala dönü-
şür) her bir boğumunda yaprak sapı ile aktif tomurcuk/koltuk 
sürgünü arasında gelişmektedir. Her kışlık göz, birincil (pri-
mer) ve ikincil (sekonder, tersiyer) tomurcuklar ile bunları 
saran koruyucu pullardan oluşmaktadır (Şekil 6).

Birincil (primer) göz verimliliğinin belirlenmesinde; 
sürdürme, kuru açma ve kesit alma yöntemleri kullanıl-
makla birlikte, son yıllarda daha hızlı ve güvenilir sonuç 
verdiğinden, “Kesit Alma” yöntemi daha çok tercih edil-
mektedir. Enine ya da boyuna kesit alarak göz verimlili-
ğinin incelenebilmesi için iki ağzı da keskin jilet ile iyi bir 
ışık kaynağına sahip stereo mikroskop yeterli olmaktadır. 

Asma kış gözlerinin kesit alma yöntemiyle incelenmesi 
sonucunda; 

a) Göz içindeki yapıların (özellikle birincil tomurcuklar) 
sağlık durumu tahmin edilebilir. Bağlardan elden edilecek 
verimi doğrudan etkileyen bu tespitler, özellikle kışları sert 
geçen kuzey enlemlerinde ve yüksek rakımlı bağlardaki 
don zararının belirlenmesinde (Çelik ve ark. 2007), ayrıca 
kuvvetli gelişme ile ilişkili olarak Vitis Vinifera L. çeşitlerin-
de yaygın olarak rastlanan “Birincil (Primer) Tomurcuk 
Nekrozu”nun (PTN veya PBN) (Şekil 7) neden olduğu 
verimsizliğin ve yol açtığı verim düşüklüğü düzeyinin he-
saplanmasında kullanılmaktadır (Dry and Coombe 1994). 
Şiddetli kış soğuklarının kış gözlerinde zarar oluşturduğu 
bağlarda, oluşan zararlanmanın düzeyine göre kış buda-
ma stratejisinin yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. 
Buna göre, primer tomurcuk ölüm oranı %0-15 arasında 
ise budama yönteminde bir değişikliğe gerek olmadığı, 
%16-30 eşiğinde bırakılacak göz sayısının %50, %31-50 
eşiğinde %100 oranında arttırılması; zarar oranı %60’ı 
geçtiğinde ise budamanın olabildiğince geciktirilerek  
gerekirse  gövdenin yenilenmesi önerilmektedir (Willwerth 
et al. 2014).

b) Primer tomurcukların verimlilik durumuna göre; bir 
yandan bir yaşlı dalların kaç göz üzerinden budanacağı, 
asmalarda kaç ürün dalı/yenileme dalı ve göz bırakıla-
cağı, diğer yandan budanmış bir bağdan ne kadar ürün 
alınabileceği yaklaşık olarak hesaplanabilir. Verimlilik 
analizi için kullanılacak bir yaşlı dallar; sağlıklı, olgun, 
olabildiğince yuvarlak kesitli, boğum araları orta uzun-
lukta, tacın kış kısmında, iyi güneş almış ve budamada 
bırakılacak olanlar arasından seçilmelidir. Örnek sayısı 
olarak, 25 çelik/dekar veya 100-200 göz/çeşit önerilmek-
tedir. Örnekler, S (?), O (?), Y (?) (S: Sıra, O: Omca, Y: 
Yön) şeklinde numaralandırılabilir (Rawnsley and Collins 
2005, Vasquez and Fidelibus 2006, Wolf 2007). Bu ince-
lemenin sonucunda, budama formülüne göre bırakılacak 
göz sayısı, gözlerin dondan zararlanma oranı dikkate 
alınarak artırılabilir. Bir yıllık verim potansiyeli verileriyle 
ürün miktarının tahmini pek doğru sonuç vermemektedir. 
Bu nedenle, çok yıllık veriler birlikte değerlendirilerek, 
bağların verim potansiyeli ile ilgili tahminler daha sağlıklı 
yapılabilir. Yine, göz verimliliği değerleri ile bağın gerçek 
verim değerleri kıyaslanarak uygun korelasyonlar da 
kurulabilir. Art arda üç yıllık göz verimliliği değerlerinin 
dikkate alınması, budama sırasındaki ürün yüküne karar 
verilmesinde daha güvenilir sonuç vermektedir. Bağlarda 
verimin önceden tahmin edilmesinde, bağın dikim sıklığı 
(omca/dekar), birim alandaki verimli omca sayısı, omca 
başına salkım sayısı ve ortalama salkım ağırlığının da 
dikkate alınması gerekir (Komm and Moyer 2015). 

9. Budama Tekniği
9.1. Budamanın Üniteleri
Kış budaması sırasında, değişik amaçlarla omcalar 

üzerinde bırakılan farklı uzunluktaki bir yaşlı dal parça-
larıdır (Şekil 8).

Ürün Dalı: Ürün elde etmek üzere, kısa budama isteyen 
çeşitlerde 1-4 (genellikle 2) göz üzerinden kısa, karışık 
budama isteyen çeşitlerde ise 5-8 göz üzerinden yarı-uzun 
veya 9 ve daha fazla göz üzerinden uzun budanmış bir 
yaşlı dal parçalarıdır.
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istenilen miktarda ürün alabilmek için omcalar üzerinde kaç adet yenileme/ürün dalı ve göz 
bırakılması gerektiğinin tahmin edilmesidir (Coombe and Dry 1992; Antcliff and Webster 
1955). Bilindiği gibi, asma kış gözleri (uyur gözler), yaz sürgünlerinin (sonbaharda bir yaşlı 
dala dönüşür) her bir boğumunda yaprak sapı ile aktif tomurcuk/koltuk sürgünü arasında 
gelişmektedir. Her kışlık göz, birincil (primer) ve ikincil (sekonder, tersiyer) tomurcuklar ile 
bunları saran koruyucu pullardan oluşmaktadır (Şekil 6). 
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Şekil 7. Kış Gözünde “Primer Tomurcuk 
Nekrozu”.

Birincil (primer) göz verimliliğinin belirlenmesinde; sürdürme, kuru açma ve kesit alma 
yöntemleri kullanılmakla birlikte, son yıllarda daha hızlı ve güvenilir sonuç verdiğinden, “Kesit 
Alma” yöntemi daha çok tercih edilmektedir. Enine ya da boyuna kesit alarak göz verimliliğinin 
incelenebilmesi için iki ağzı da keskin jilet ile iyi bir ışık kaynağına sahip stereo mikroskop 
yeterli olmaktadır.

Asma kış gözlerinin kesit alma yöntemiyle incelenmesi sonucunda;

a) Göz içindeki yapıların (özellikle birincil tomurcuklar) sağlık durumu tahmin 
edilebilir. Bağlardan elden edilecek verimi doğrudan etkileyen bu tespitler, özellikle 
kışları sert geçen kuzey enlemlerinde ve yüksek rakımlı bağlardaki don zararının 
belirlenmesinde (Çelik ve ark. 2007), ayrıca kuvvetli gelişme ile ilişkili olarak Vitis 
Vinifera L. çeşitlerinde yaygın olarak rastlanan “Birincil (Primer) Tomurcuk 
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Çizelge 1. Önemli Üzüm Çeşitlerinin Budama İstekleri (Çelik 2006).

Budama İsteği

Çeşit
Kısa 

(1-4 göz)

Karışık 
(Yarı-Uzun)

5-8 göz

Karışık 
(Uzun)

≥ 9 göz
Çeşit

Kısa 
(1-4 göz)

Karışık 
(Yarı-Uzun)

5-8 göz

Karışık 
(Uzun)

≥ 9 göz

Beyaz Sofralık Renkli Sofralık 

Ata Sarısı + A. Lavellée +

Çavuş + Burdur Dimriti +

Çiloreş + Cardinal +

Ergin Çek. + + Crimson SS +

Hafızali + Gül Üzümü + +

Hatun Parmağı + Horozkarası + +

Italia + + Hönüsü +

Müşküle + Isabella + +

Osmanca + Karagevrek + +

Pafi + Karaerik +

Parmak + Köhnü + +

Perlette + Michel Palieri + +

Razakı + + Muscat Hamburg +

Superior SS + Pembe Gemre +

Tarsus Beyazı + Prima +

Victoria + Red Globe +

Yalova İncisi + Royal +

Yapıncak + Tek. Çekirdeksizi + +

Trakya İlkeren + +

Beyaz Şaraplık-Şıralık Renkli Şaraplık-Şıralık

Bor. Misketi + + Adakarası +

Chardonnay + + Boğazkere + +

Dökülgen + Cabernet Franc +

Emir + + Cab. Sauvignon + +

Hasandede + Carignane +

Kabarcık + + Çal Karası +

Riesling + + Gamay + +

Sauv. Blanc + Grenache +

Kalecik Karası +

Kurutmalık Karasakız +

Sultani + Merlot +

Banazi Siyahı + Merzifon Karası +

Ekşi Kara + Montepulciano + +

Kara Dimrit + Mourvedre + +

M. Alexandria + Öküzgözü + +

Rumi + Papazkarası + +

Pinor Noir + +

Sangiovese + +

Sirah (Şiraz) +

Tempranillo +

Zinfandel +
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Kordon terbiye şeklinde, yaklaşık 15 cm aralıklarla 
oluşturulan başlar üzerinde gerçekleştirilen kısa budama 
sırasında uyulması gereken temel kural; mümkün oldu-
ğunca başa en yakın, sağlıklı, iyi odunlaşmış ve uygun 
yönde gelişmiş bir dalı seçerek 1-4 (genellikle 2) göz 
üzerinden budamaktır (Şekil 10). Bu  kuralın tam olarak 
uygulanabilmesi, yukarıda açıklanan asma dengesinin 
(verim/budama ağırlığı “Ravaz İndeksi”), olabildiğince iyi 
kurulmasına bağlıdır (Skinkis 2013). Böylece hem baş 
şeklinin bozulması önlenmiş hem de kollarda/başlarda 
bir örnek ve dengeli bir gelişme sağlanmış olmaktadır. 
Baş üzerinde bırakılacak ürün dalının seçiminde bazen 
sorun çıkabilmektedir. Çünkü başa en yakın dal, bazı 
durumlarda zayıf ya da aşağı doğru gelişmiş olabilmek-
tedir. Bu durumda, bir üst gözden oluşan dalın seçilmesi 
gerekebilir. Ancak bu zorunlu uygulama, başın bir boğum 
arası kadar yükselmesi anlamına gelmektedir. Bir önceki 
yılın kısa budanmış ürün dalında alt gözün sürmemesi 
ya da sürgünün zararlanması durumunda da aynı sorun 
yaşanabilir. Bu durumun tekrarlandığı kollarda, başların 
yükselmesi ve erken yaşta şeklinin bozulması hatta kö-
relmesi önemli bir sorundur. Diğer yandan, normale göre 
çok kuvvetli gelişmiş dalların dip gözleri iyi gelişmemiş 
olacağından, zorunlu olmadıkça bu dalların ürün dalı 
olarak seçilmemesi gerekir. Seçilen ürün dallarının kaç 
göz üzerinden budanacağına karar verirken dalın hat-
ta omcanın gelişme gücü ölçü alınır. Seçilen dal ancak 
kurşun kalem kalınlığında ise tek göz üzerinden şiddetli 
budanarak verimden çok gelişmeye yönlendirilmelidir. 
Dalın kalınlığı 8-10 mm ise kısa budamada en yaygın 
uygulama tercih edilerek iki göz üzerinden, daha kalın 
ise üç, nadiren dört göz üzerinden budanabilir. Ancak 
dalın gelişme durumunun (kalınlığının) ve pozisyonunun, 
ürün dalı olarak seçilmesinde ve bırakılacak göz sayısına 
karar verilmesinde tek etken olmadığı unutulmamalıdır. 

Bu konuda karar verilirken dalın sağlıklı, çeşide özgü 
kabuk rengini almış, boğum araları normal uzunluk-
ta ve iyi odunlaşmış olmasına da dikkat edilmelidir. 
Özellikle soğuk bölgelerde bir yaşlı dalların sağlığı 
yönüyle dikkate alınması gereken unsurların başında 
don zararı gelmektedir. Asmaların bir yaşlı dallarında 
ve gövdelerinde don zararı olup olmadığını anlamak 
için don zararına karşı daha duyarlı olan iletim kam-
biyumu ve floem (soymuk borular) dokularını görmek 
amacıyla, kabuktan uzunluğuna yüzeysel bir ince şerit 
hâlinde kesit alınır. Floem ve kambiyum dokularındaki 
kahverengileşme, don zararının göstergesidir (Wolf 
and Miller 2001).

9.3. Karışık (Yarı-Uzun/Uzun) Budama
Don zararının sorun olduğu serin-soğuk bölgelerde, 

Pinot Noir başta olmak üzere, kısa budama ile ekonomik 
verim alınamayan şaraplık çeşitler ve başta Sultani olmak 
üzere bir yaşlı dalların dip boğumlarındaki gözleri verim-
siz ya da çok düşük verimli olan çok sayıda üzüm çeşidi 
için uygun bir budama yöntemidir (Çizelge 1) (Lider et 
al. 1975, Rozner and Cook 1983, Reynolds 1988, İlhan 
1989, Christensen et al. 1994, Çelik ve ark. 1998, Hagen 
2000, Yüksel ve ark. 2006). Karışık budama; kordon 
terbiye şekillerinde (Lenz Moser vb.) uygulanabilirse de 

Yenileme Dalı: Karışık (yarı-uzun veya uzun) budama 
isteyen üzüm çeşitlerinde, ertesi yılın budama ünitelerini 
oluşturmak amacıyla, omcalar üzerinde bırakılan 2 göz 
üzerinden budanmış bir yaşlı dal parçalarıdır. Kısa bu-
danan çeşitlerde ise yukarıda sözü edilen ürün dalları, 
aynı zamanda yenileme dalı olarak değerlendirilebilir.

Gençleştirme Dalı: Özellikle  Goble ve Kordon gibi kol 
oluşturulan,  bazen de Guyot gibi baş oluşturulan terbiye 
şekillerinde, yaşlanmış, fazla uzamış, şekli bozulmuş ya 
da değişik  nedenlerle (hastalık, don, dolu, mekanik za-
rarlanma) zarara uğramış kolların/başların yenilenebilmesi 
için uygun yerlerde oluşmuş ve 2 göz üzerinden budanmış 
bir yaşlı dal parçalarıdır.

9.2. Kısa Budama
Bir yaşlı dallarının dip gözleri verimli olan üzüm çe-

şitlerinde, omca üzerinde bırakılacak dalların 1-4 göz 

(genellikle 2 göz) üzerinden budanmasıdır. Geleneksel 
bir budama yöntemidir. Soğuk bölgelerdeki don zararı 
riskinden dolayı, sıcak-ılıman bölgeler için daha uygun-
dur. Kordon ve Goble terbiye şekillerinde yaygın olarak 
kullanılır. Öğrenmesi ve uygulanması daha kolaydır (Çelik 
ve ark. 1998, Hagen 2000). Kısa budama, bir yaşlı dalların 
dipten ilk 4 boğumundaki gözleri yeterli ölçüde verimli olan 
sofralık (özellikle iri taneli ve salkımlı çeşitler), kurutmalık 
ve şaraplık-şıralık üzüm çeşitleri için uygun bir budama 
tekniğidir (Çizelge 1) (Oprea 1986, Çelik 1996).

Yapılışı: 
Kısa budama isteyen tüm üzüm çeşitlerinde her türlü 

terbiye şekli-destek sistemi kombinasyonunda (Duvar, Y, 
T, Lir, Geneva Double Curtain (GDC), Avustralya Şekli, 
Pergola, Çardak gibi telli terbiye sistemleri ile Goble vb. 
tele alınmamış terbiye şekilleri), aynı prensiplere dayana-
rak uygulanabilir (Şekil 9).
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Şekil 8. Kısa Ürün Dalı (A), Yenileme Dalı ve Yarı-Uzun Ürün Dalı (B), Gençleştirme Dalı (C).
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en yakın, sağlıklı, iyi odunlaşmış ve uygun yönde gelişmiş bir dalı seçerek 1-4 (genellikle 2)
göz üzerinden budamaktır (Şekil 10). Bu kuralın tam olarak uygulanabilmesi, yukarıda
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dalın seçilmesi gerekebilir. Ancak bu zorunlu uygulama, başın bir boğum arası kadar
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kombinasyonunda (Duvar, Y, T, Lir, Geneva Double Curtain (GDC), Avustralya Şekli, Pergola,
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açıklanan asma dengesinin (verim/budama ağırlığı “Ravaz İndeksi”), olabildiğince iyi 
kurulmasına bağlıdır (Skinkis 2013). Böylece hem baş şeklinin bozulması önlenmiş hem de
kollarda/başlarda bir örnek ve dengeli bir gelişme sağlanmış olmaktadır. Baş üzerinde
bırakılacak ürün dalının seçiminde bazen sorun çıkabilmektedir. Çünkü başa en yakın dal, bazı
durumlarda zayıf ya da aşağı doğru gelişmiş olabilmektedir. Bu durumda, bir üst gözden oluşan
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çok uzun ve iyi odunlaşmamış dalların ürün ve yenileme 
dalı olarak seçilmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Diğer 
yandan, budamaya başlarken öncelikle yenileme dallarının 
belirlenmesi yararlıdır. Çünkü gelecek yılın budaması, bu 
yenileme dallarının üzerinde gerçekleştirilecektir. Önceki 
yılın yenileme dalı/dalları üzerinde sağlıklı, iyi ve uygun 
pozisyonda gelişmiş iki adet bir yaşlı dalın bulunması duru-
munda, karışık budama çok kolaylaşmaktadır. Bu durumda 
üstteki dal ürün dalı, alttaki ise yenileme dalı olarak seçilip 
budama gerçekleştirilebilir. Baş üzerindeki dalların duru-
muna göre ilk ya da son adım olarak önceki yılın ürün dalı, 
üzerindeki bir yaşlı dallarla birlikte dipten kesilerek çıkartılır 
(Şekil 12). Özellikle alt gözün sürmemesi ya da oluşan 
dalın yenileme dalı olacak nitelikte olmaması, budamayı 
zorlaştıran en önemli sorundur. Bu durumda, başa yakın 
kısımlarda oluşmuş uygun bir obur dal ya da önceki yılın 
ürün dalı üzerindeki başa en yakın ve uygun bir dal, yeni-
leme dalı olarak kullanılabilir. Önceki yılın yenileme dalının 
ikinci (üst) gözünden oluşan bir yaşlı dal uygun niteliklere 
sahipse  ürün dalı olarak seçilir ve yukarıda belirtilen husus-
lar gözetilerek uygun görülen göz sayısı üzerinden budanır. 
Eğer bu dalın özellikleri de uygun değilse geçen yılın ürün 
dalı üzerindeki bir yaşlı dallar arasından, tercihen başa daha 
yakın ve uygun olan birisi, ürün dalı olarak kullanılabilir. 

Bir yaşlı dalların dip gözleri yeterince verimli ve bu 
gözlerde sürme yönünden sorun yaşanmayan üzüm çe-
şitlerinde, yenileme dalı kullanılmadan “Uzun Budama” 
tercih edilebilmektedir. Daha çok yüksek verimli Amerikan 
çeşitleri ile tek veya çift kollu Guyot terbiye şekli uygulan-
mış bağlarda uygulanan bu budama yönteminde, gelecek 
yılın budamasında sıkıntı yaşanmaması için taç yönetimi 
kapsamındaki obur alma/sürgün seyreltme/sürgünlerin 
yönlendirilmesi uygulamaları ile gelecek yılın budama 
üniteleri (ürün ve yenileme dalları) önceden seçilmektedir. 

“Yaz Budamaları” kapsamındaki uygulamalar, sonraki 
kış budamasının doğru ve kolay yapılmasına önemli ölçü-
de katkıda bulunmaktadır. Bilinçli yapılan yaz budamaları 
ile ertesi kış budamasında hem kısa hem de karışık ve 
uzun budama uygulanacak omcalarda/bağlarda, budama 
sırasında bırakılacak bir yaşlı dalların (budama üniteleri) 
seçimi ve yönlendirilmesi önceden yapıldığından, olası 
riskler hemen tümüyle ortadan kaldırılmış olmaktadır. 

9.4. Gençleştirme Budaması
Yaşlanma, zayıflama ve hatalı budamanın yanı sıra;

don, dolu, rüzgâr, kuraklık gibi çevresel; ölü kol, kav, 
eutypa (mantari), bağ kanseri ve isilik mârazı (bakteriyel) 
gibi hastalıklar ile kullanılan aletlerin  ve ekipmanların yol 
açtığı hasarlar nedeniyle onarılamayacak ölçüde zarar 
gören kollar veya üzerlerindeki başlar hatta gövdeler,
gençleştirme budaması ile yeniden oluşturulabilir. Bu amaçla, 
gençleştirilmesine ihtiyaç duyulan organın zararlanan 
bölümünün dip kısmında oluşan obur dallardan yararlanılır. 
Gençleştirme dalı olarak kullanılabilecek konumda ve nitelikte 
olan bir yaşlı obur dal, tercihen son kış (ürün) budaması 
sırasında iki göz üzerinden budanır (Şekil 13). İzleyen 
gelişme döneminden başlayarak, söz konusu dal üzerinde 
terbiye sisteminin gerektirdiği şekilde, yeni gövde, kol ve 
baş oluşturmaya yönelik şekil budamalarına devam edilir. 

kordon sistemindeki karışık budama asma dengesinin 
kurulmasını güçleştirmekte ve özellikle aşırı ürün yükü ile 
baş edebilmek için özel uygulamaları gerektirmektedir. 
Bu nedenle karışık budama, esas olarak baş oluşturulan 
terbiye şekilleri için uygun bir budama tekniğidir. 

Karışık budamanın temel kuralı; oluşturulan baş 
üzerinde yarı-uzun (5-8 göz üzerinden) veya uzun (9 
ve daha fazla göz üzerinden) budanmış değişik sayıda 
ürün dalı ve mümkün olduğunca her bir ürün dalı için iki 
göz üzerinden budanmış bir yenileme dalı bırakılmasıdır. 
Omcalar üzerinde bırakılacak ürün dalı/yenileme dalı 
sayısı ve ürün dalları üzerinde bırakılacak göz sayısı; 
iklim, toprak ve bakım koşullarına, çeşidin ve anacın 
gelişme gücüne, öngörülen ürün kalitesine, oluşturulan 
terbiye şekline ve destek sistemine göre değişmektedir 
(Çelik ve ark. 1998).

Karışık budamaya uygun baş şeklinin oluşturulması, 
kordon şekillerine göre daha kolay olmasına karşın, bu-
dama işlemi daha fazla deneyim ve beceri istemektedir. 
Don zararının daha hafif atlatılması, daha yüksek veri-
me uygun olması, ürün ve yenileme dallarından oluşan 
sürgünlerin dikey ve daha rahat yerleştirilmesine olanak 
vererek daha iyi güneşlenme ve havalanma sağlaması, 
her yıl yeni ve farklı dalları kullanma şansı vermesi, ka-
rışık budamanın avantajları; gölgeleme etkisi ve daha 
fazla deneyim gerektirmesi ise dezavantajlarıdır (Hagen 
2000). Tele alınmadan Goble vb. şekil verilmiş ve karışık 
budanmış, ancak ürünle fazla yüklenmiş olan bağlarda, 
ürün dallarının ürünü taşımakta zorlandığı görülmektedir 
(Şekil 11).

Yapılışı: 
Karışık budanan bağlarda, hem yenileme hem de ürün 

dallarının seçiminde dikkate alınması gereken hususlar, kısa 
budama yöntemiyle aynıdır. Yani, karışık budama sırasında 
çok kalın, üzerindeki gözleri iyi gelişmemiş, boğum araları 
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Şekil 13. Gençleştirme Budamasının Yapılışı.
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Karışık budamaya uygun baş şeklinin oluşturulması, kordon şekillerine göre daha kolay
olmasına karşın, budama işlemi daha fazla deneyim ve beceri istemektedir. Don zararının daha
hafif atlatılması, daha yüksek verime uygun olması, ürün ve yenileme dallarından oluşan
sürgünlerin dikey ve daha rahat yerleştirilmesine olanak vererek daha iyi güneşlenme ve 
havalanma sağlaması, her yıl yeni ve farklı dalları kullanma şansı vermesi, karışık budamanın
avantajları; gölgeleme etkisi ve daha fazla deneyim gerektirmesi ise dejavantajlarıdır (Hagen
2000). Tele alınmadan Goble vb. şekil verilmiş ve karışık budanmış, ancak ürünle fazla
yüklenmiş olan bağlarda, ürün dallarının ürünü taşımakta zorlandığı görülmektedir (Şekil 11).

Şekil 11. Goble (A) ve Kordon “Lenz Moser” (B) Terbiye Şekillerinde Karışık Budama

Yapılışı:

Karışık budanan bağlarda, hem yenileme hem de ürün dallarının seçiminde dikkate
alınması gereken hususlar, kısa budama yöntemiyle aynıdır. Yani, karışık budama sırasında çok
kalın, üzerindeki gözleri iyi gelişmemiş, boğum araları çok uzun ve iyi odunlaşmamış dalların
ürün ve yenileme dalı olarak seçilmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Diğer yandan,
budamaya başlarken öncelikle yenileme dallarının belirlenmesi yararlıdır. Çünkü gelecek yılın
budaması, bu yenileme dallarının üzerinde gerçekleştirilecektir. Önceki yılın yenileme
dalı/dalları üzerinde sağlıklı, iyi ve uygun pozisyonda gelişmiş iki adet bir yaşlı dalın bulunması
durumunda, karışık budama çok kolaylaşmaktadır. Bu durumda üstteki dal ürün dalı, alttaki ise
yenileme dalı olarak seçilip budama gerçekleştirilebilir. Son adım olarak önceki yılın ürün dalı,
üzerindeki bir yaşlı dallarla birlikte dipten kesilerek çıkartılır (Şekil 12). Özellikle alt gözün
sürmemesi ya da oluşan dalın yenileme dalı olacak nitelikte olmaması, budamayı zorlaştıran en
önemli sorundur. Bu durumda, başa yakın kısımlarda oluşmuş uygun bir obur dal ya da önceki
yılın ürün dalı üzerindeki başa en yakın ve uygun bir dal, yenileme dalı olarak kullanılabilir.
Önceki yılın yenileme dalının ikinci (üst) gözünden oluşan bir yaşlı dal uygun niteliklere
sahipse ürün dalı olarak seçilir ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek uygun görülen göz
sayısı üzerinden budanır. Eğer bu dalın özellikleri de uygun değilse geçen yılın ürün dalı 
üzerindeki bir yaşlı dallar arasından, tercihen başa daha yakın ve uygun olan birisi, ürün dalı
olarak kullanılabilir. 
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Şekil 12. Çift kollu Guyot Terbiye Şeklinde Karışık Budamanın Yapılışı.

Bir yaşlı dalların dip gözleri yeterince verimli ve bu
gözlerde sürme yönünden sorun yaşanmayan üzüm çeşitlerinde, yenileme dalı kullanılmadan
“Uzun Budama” tercih edilebilmektedir. Daha çok yüksek verimli Amerikan çeşitleri ile tek
veya çift kollu Guyot terbiye şekli uygulanmış bağlarda uygulanan bu budama yönteminde,
gelecek yılın budamasında sıkıntı yaşanmaması için taç yönetimi kapsamındaki obur
alma/sürgün seyreltme/sürgünlerin yönlendirilmesi uygulamaları ile gelecek yılın budama
üniteleri (ürün ve yenileme dalları) önceden seçilmektedir.

“Yaz Budamaları” kapsamındaki uygulamalar, sonraki kış budamasının doğru ve kolay
yapılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bilinçli yapılan yaz budamaları ile ertesi kış
budamasında hem kısa hem de karışık ve uzun budama uygulanacak omcalarda/bağlarda,
budama sırasında bırakılacak bir yaşlı dalların (budama üniteleri) seçimi ve yönlendirilmesi
önceden yapıldığından, olası riskler hemen tümüyle ortadan kaldırılmış olmaktadır. 

9.4. Gençleştirme Budaması

Yaşlanma, zayıflama ve hatalı budamanın yanı sıra; don, dolu, rüzgâr, kuraklık gibi
çevresel; ölü kol, kav, eutypa (mantari), bağ kanseri ve isilik mârazı (bakteriyel) gibi hastalıklar
ile kullanılan aletlerin ve ekipmanların yol açtığı hasarlar nedeniyle onarılamayacak ölçüde
zarar gören kollar veya üzerlerindeki başlar hatta gövdeler, gençleştirme budaması ile yeniden
oluşturulabilir. Bu amaçla, gençleştirilmesine ihtiyaç duyulan organın zararlanan bölümünün
dip kısmında oluşan obur dallardan yararlanılır. Gençleştirme dalı olarak kullanılabilecek
konumda ve nitelikte olan bir yaşlı obur dal, tercihen son kış (ürün) budaması sırasında iki göz
üzerinden budanır (Şekil 13). İzleyen gelişme döneminden başlayarak, söz konusu dal üzerinde
terbiye sisteminin gerektirdiği şekilde, yeni gövde, kol ve baş oluşturmaya yönelik şekil
budamalarına devam edilir.
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Alt Birliği
Fidan Üreticileri 

Alt Birliği
Fide Üreticileri

Alt Birliği
Süs Bitkileri Üreticileri

Alt Birliği
Tohum Dağıtıcıları

Alt Birliği
Tohum Sanayicileri ve 
Üreticileri Alt Birliği

Tohum Yetiştiricileri
Alt Birliği

● Biyoteknolojideki Gelişmeler ● Tohumculukta Biyoteknolojinin Kullanımı
● Bağlarda Kış Budaması ● Yerel Çeşitlerin Muhafazası ve

Islahta Kullanımı ● Tohumculuk Sektörünün Ulusal Strateji Planı
● Kökeni Amerika Kıtası Olan Bitkiler ● Ustalarla Sohbete Devam...

● Karacaoğlan:Türkçe Söyledi
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