


Budamanın Tanımı 

 

Ağaçlara belli bir şekil vermek ve onları en üst düzeyde  verime ulaştırmak 

amacıyla sürgün gelişimini  uyararak veya engelleyerek tabii gelişim şeklini 

değiştirmek için ağaçlara uygulanan işlemdir. 

Ağacın bir kısmının veya tümünün  yapısının düzeltilmesidir. 

Zeytin ağacının hayat devreleri dikkate alınarak 4 çeşit budama yapılır. 

Şekil budaması, 

Mahsul budaması, 

Gençleştirme budaması, 

Zayıf düşmüş ağaçlarda yenileme budamaları. 



Budamanın Amacı 

 

Zeytin Ağacında Budama İşlemi Şu Amaçlar İçin Yapılır 

Canlılığı dönemince azami verimlilikte bulundurmak , 

Gençlik dönemindeki verimsiz devreyi kısaltmak , 

Gerileme, yaşlanma ve ölüm devresini geciktirmek , 

Verimlilik dönemini uzatmak , 

Bitkisel ve üretken fonksiyonları arasındaki dengeyi sağlamak , 

Maksimum bir üretimle hayatiyet arasındaki dengeyi korumak, 

Yaşlanmayı ve ölüme doğru gitmeyi geciktirerek üst düzeyde bir üretim 
sağlamaktır. 



Budamanın Biyolojik Esasları 

 

Budama Fizyolojisi 

Budama ürün artışını amaçlayan bir işlem olduğu için budamaya 

başlamadan önce ağacın içinde bulunduğu durumu bilmemiz gerekir; 

İlki; ürünsüz geçen, kuvvetli bir sürgün gelişmesi ile karakterize edilen gençlik 

dönemidir. İkincisi; mahsuldar periyodda; önceki döneme göre daha zayıf bir 

sürgün gelişmesi, yüksek düzeyde bir verimlilik söz konusudur. 

En son yaşlılık döneminde ise verimlilik ve sürgün gelişmesi minimum 

düzeydedir. 

 



Budama Fizyolojisi 

Ürünsüz dönemde ağaç hafif budanmalı veya hiç budanmamalıdır. 

Ağaç verime yattıktan sonra hafif budamalar uygulanmalıdır. 

Yaşlılık döneminde sert budamalarla ağaç gençleştirmeye tabi tutulmalıdır. 

Gençleştirmeden sonraki dönemde gübreleme ve diğer bakım tedbirleri 

mutlaka uygulanmalıdır. 

Genç ağaçlarda aralıklı hafif budamalar uygulanarak yaprak/ odun oranı 

yüksek düzeyde tutulur. 

Mahsuldar ve yaşlı ağaçlarda odun kısmını çıkarmak üzere yapılan sert 

budamalar yaprak/ odun oranını yükseltir. 

 



Budama Fizyolojisi 

Şekil 1: Zeytin ağacının vejetatif oluşumu  

1. Odun  dalı, 2. Karışık dal, 3. Meyve dalı, 



Budama fizyolojisi 

Şekil 2. Zeytin ağacında meyvenin oluşumu 

1. Meyvesini bir yıl önceki vejetatif dal üzerinde oluşturur, 

2. Azda olsa üç yıllık odun üzerinde oluşturur. 



Budamada Kesimler  

Zeytin ağacında budamada kesimler iki şekilde yapılır. 

 

1. Seyreltme Budaması; Dalın dipten çıkarılmasıdır. 

Amacı; 

Kesilen dala yakın olan dalların aydınlanması için, 

Lateral gelişimin artırılması için, 

Çiçek ve meyve oluşumunu artırmak için, 

 

2. Uç Alma Budaması; Dalın kısaltılmasıdır. 

Amacı;  

Gölge ve alt kısımlarda  kalan dalların yaprak dökümünü engellemek, 

Dalların kuvvetini azaltmak , 

Sürgünlerin aşırı uzamasını engellemek ,  

Daha iyi aydınlama sağlamak , 

Bitki besin maddeleri ve dış uygulamaların etkinliğini artırmaktır.  



Seyreltme ve Uç Alma Budamaları 

Şekil 3. Zeytin ağacında Seyreltme ve uç alma budamaları 

A1. Dik dallarda Seyreltme Bdm,  A2  Sarkık dallarda Seyreltme Bdm.  

B1. Dik dallarda Uç alma Bdm,     A2  Sarkık dallarda Uç alma Bdm. 



Budamada Dallar ve Dalların Konumu 

Ağacın dalları içersinde ışıktan en iyi yararlananlar üst kısmı olup dik büyüme 

gösterir, daha az verimlidir.  

Ağacın üst ve dış yüzeyinde bulunan zeytin deneleri daha iri ve daha fazla 

yağ ihtiva eder, 

Orta dış yüzeydeki meyvelerin ise yağ kapsamı ve meyve büyüklüğü orta 

düzeydedir.  

Daha alttaki yatay dallar genellikle daha az ışık alır, verimleri boldur,  erken 

yaşlanırlar,  

İç kısımdaki ışık almayan  dallar ise pratik olarak daima gölgede bulunurlar, bu 

dallarda yağ verimi düşük, meyveleri daha küçük, ürün azdır.  



Budamada Dallar ve Dalların Konumu 

Şekil 5: Zeytin ağacı  üzerindeki meyvenin konumlarına göre dane ve yağ oranları 



Budamada Dallar ve Dalların Konumu 

Şekil 4: Zeytin ağacının budanması sırasında bir dalın çıkarılması için yapılan değişik 
kesimler 

1.  Kesilmemiş Dal 

2.  Kötü kesim, Çünkü; ana dala zarar verecek şekilde çok dipten kesilmiş, 

3. İyi kesim, öneriler bu doğrultuda olmalıdır. 

4. Bırakılan tırnak üzerindeki yara zor iyileşir ve dal kurur, kötü bir kesim örneği. 



Ağacın Budamaya Tepkisi 

Şekil 6.  Zeytin ağacında budama eğilimi 

A Zeytin ağacı genel olarak küre şekline yatkındır. 

B İyi aydınlatma için girintili çıkıntılı budanmalıdır. 



Budamanın Agronomik Esasları 

Büyüme ve meyve oluşumunu dengelemek gerekir. 

O yılın ürünü yanında o yılın sürgünü ile gelecek yılın ürününü hazırlamak 

gerekir. 

Kurak giden yılın dışında sert budamalarla taç hacmi asla küçültülmemeli.  

Yaşlanmış ve odunlaşmış dalların belirli dozda ve devamlı olarak kesilip 

çıkarılması gerekir.  

Yaşlılık süresince verimliliğin muhafazası için ağaç gövdelerini sağlam 

tutmalıdır.  

Fazla yapraklı aşırı büyük taç yapısı, ağacın fazla terleterek su kaybını arttırır, 

meyveye zarar verir, meyve küçük kalır, meyve eti azalır, dolayısıyla yağ 

randımanı düşer.  



Budamanın Uygulama Zamanı 

Zeytin ağaçlarının  budaması genellikle hasattan sonra başlar. 

Yeşil sofralık zeytin ağaçları Kasım – Aralık ayında budanır. 

Yağlık zeytin çeşitlerinde budama Şubat- Mart ve Nisan aylarıdır. 

Don ihtimalinin olduğu bölgelerde don tehlikesi geçtikten sonra budama 

yapılmalıdır.  

Ağaca su yürüdüğü ve kabuğun odundan ayrıldığı dönemlerde yapılan 

kesimlerde hafif tırnak bırakılmalı ve kesim yerlerine macun sürülmelidir.  

Ağacın yaz dinlenme periyodunda  kalın ve kurumuş dallarının çıkartılması 

gerekir. 

Yaz budamalarında güneşin etkisi ile kabuğun kavlamasını önlemek için 

güneşte kalan kısımlara badana yapılmalıdır.  

Yazın yapılan uygulamanın amacı meyve iriliğini artırmaktır. 



Zeytin Ağacında Budama Aralığı 

Akdeniz zeytinliklerinin çoğunda budama iki yılda bir yapılır . 

Verimli topraklar üzerinde bulunan, yeterli yağış alan, iyi şekil verilmiş genç 

ağaçlarda budama aralığı iki yıldan fazla olabilir.  

Esası; Dolu ürün yılından önceki kış döneminde meyve dallarının çıkartılması ile 

ürün fazlalığı giderilir. 

Budama, alternansını hafifletmek amacıyla bol ürün yılından sonra yapılmalıdır.  

Aralama budaması; az ürün yılından sonra yani çok ürün yılının başında 

yapılmalıdır.  

Budamadan sonra iyi bakım tedbirleri uygulanmalıdır. 

Ağacın besleyebileceği kapasitenin üzerinde meyveye yüklenmesi alternasa 

neden olur . 

Aşırı derecede meyve bağlama aynı yılın sürgün gelişmesi üzerine etki eder. 

Verimi ya çok azaltır veya hiç ürün elde edilmez. 



Zeytin ağacında şekil budaması 

 

Amacı 

Ağacın mahsuldar döneminde ürüne destek sağlayacak olan iskeleti veya 

çatıyı oluşturmaktır.  

İlk yıllar yapılan sert budamalar; 

Bitkinin gelişmesini zayıflatır,  

Ağacın ürüne yatmasını geciktirir .Bu uygulamalar zorunlu olarak minimum 

seviyede tutulmalıdır . 

Ağaca tabii eğilimine uygun bir şekil vermek gerekir . 

Dekara 15 ağacın üzerinde dikim yoğunluğu olduğu takdirde ağaçlar tek 

gövdeli tesis edilmelidir.  



 Zeytin Ağaçlarında Şekil Budaması 

Şekil 7:  Zeytin ağacında dikim  budanması 



Sofralık Zeytinlerde Mahsul Budaması 

Ürünü sofralık olarak değerlendirilecek zeytinliklerde meyve iriliği önemli olup 

bu iriliğe ulaşamayan meyve sayısının değeri yoktur. 

Mahsul yılından sonra iki yılda bir uygulanacak şiddetli meyve dalı seyreltilmesi 

ile dane iriliği sağlanır. 

Sert mahsul budamasında dane irileşir ancak; verimde azalma görülür. 

 

Meyvelerin Kimyasal Yolla Seyreltilmesi 

Meyvelerin kimyasal yolla seyreltilmesi; sofralık zeytinliklerde sert mahsul 

budaması yerine kullanılabilecek bir teknolojidir. 

Bu teknolojide dane boyutlarını artırmak amacıyla ağaçtaki meyve sayısını 

azaltmaktır. 

Bu amaçla, meyveler 3-4 mm çapına ulaştığında 150-250 ppm NAA çözeltisi 

çiçeklenme yılında (çiçeklerin %80’nin açtığı) tam çiçeklenmeden sonra 10-20 

gün içerisinde uygulanır. 



Dallarda Bilezik Alma ve Eğme 

Ağacın verimliliğini artırmak için bilezik alma ve eğme ile ağaç desteklenebilir. 

Eğme; dalları aşağı doğru eğilir, uç kısım zayıflatılarak meyvelenme teşvik edilir. 

Aşırı eğmede ise, eğilme noktalarından verim sürgünleri oluşabilir. 

Bilezik alma; ikinci derece dalların dip kısmından kesim yerinin üzerindeki 

yapraklar tarafından hazırlanan özsuyu akışını engellemek üzere kabuk 

çıkarmadır. 

Verimsizleşen dal bol ürün yılından sonra çıkartılır. 

Gövde kabuğundaki çizme işlemlerinde özsuyunu kesmek ve istenilen yerden 

sürgün çıkmasını sağlamak için yapılır. 



Mekanik Mahsul Budaması 

 

Mekanik Budama Aşağıdaki Durumlarda Kullanılır 

Mahsuldar dönemde, elle mahsul budaması entansif zeytinlerde 

uygulanabilir. 

Taç büyüklüğü, yaşlılık, yüksek verim gibi erken yaşlanan entansif zeytinleri 

gençleştirmek için,  

Entansif zeytinliklerde makine geçişlerini kolaylaştırarak, tacın küçültülmesi ve 

ışıklanma için kullanılabilir. 

 

Gençleştirme (Yenileme)  Budaması  

 

Yenileme Budamasının Amacı 

Artan alternansı azaltmak için, 

Zayıf büyümeyi ortadan kaldırmak için, 

Küçük yapraklı veya yapraksız kalan dalların düzelmesi için, 

Bozuk yaprak/odun oranının artırmak için. 



Yenileme Budaması 

Şekil 8: Zeytin ağacında gençleştirme budanmasında doğru ve yanlış kesimler 

 



Şekil 9: Yaşlı Zeytin ağacında gençleştirme budamalarına yönelik kesimler 

1. İlk dalının kesimi, 2. Sürgünlerin çıkışı, 3. Kuvvetli sürgünle diğer yenileme kesimi, 

4.Yeni sürgünler,       5. Yeni dal oluşumu, 6. Başa dönerek yenden kesime devam. 



Tacın Tamamen Yenilenmesi  

Bu sistem daha çok 3-4 gövdeli ağaçlarda tatbik edilir . 

Uygulama bütün dalları gövdeden kesmek, yani kabaklamak suretiyle yapılır. 

Kesim yerinin altından çok sayıda sürgün çıkar, kesim yerinin 20-30 cm kadar 

altından çıkan sürgünler muhafaza edilir.  

Bunlara 2 yıl herhangi bir işlem yapılmaz. 2. yıl sonunda 3-4 sürgün bırakılır.  

Ağacın iç tarafındaki sürgünler çıkartılmalıdır, 

İleriki yıllarda zayıflık belirtisi gösteren dalların “devamlı gençleştirme“ 

budamasına devam edilir. 

Yaşlı odun kısımlarının kademeli olarak çıkarılması gerçekten verimlilik 

kayıplarını azaltır  



Tacın  Tamamen Yenileme Budaması 

Şekil 10:   Yenileme  yöntemi ile ağaç tacının tümünün 

kademeli olarak gençleştirilmesi 



Büyük Hacimli Ağaçların Gençleştirilmesi  

Bölgemizde bilhassa yaşlı ağaçlarda; tacı küçültmeden sadece ince dal 

seyreltilmesine yönelik  

mahsul budamalarına sıkça rastlanmaktadır. 

 

Amacı  

Mücadele ve hasat işlerinin zorluğu dışında bu ağaçlarda verim giderek 

düşmektedir Bu çok yüksek boylu ağaçlardan yeniden verimli karlı ürün elde 

etmek için yapılması gereken tek şey  çok sert budamalarla ikinci yada 

üçüncü çatallanma noktalarından dalları gerekiyorsa kısaltmaktır. Daha 

sonraki seyreltme budamalarında çıkarılan yaşlı kısımların yerine geçenek,  

uygun konumlu sürgünlerden bir kısmı muhafaza edilmelidir. 

Gövde üzerinde veya dalların iç  kısmında çıkan güçlü sürgünler yada oburlar 

gelişir. 

Böylece 4-5 yıllık bir dönem içerisinde yaşlı gövde ve ana dallarla birlikte taç 

kısmı tamamen gençleştirilip yeni bir ağaç elde edilecektir. 



 Büyük Hacimli Ağaçlarda Gençleştirme  Budaması 

Şekil 11: Yüksek boylu zeytin ağaçlarının gençleştirilmesinde budama safhaları  
A. Aşırı büyüyen ağacın budama planı,         B. İlk Budama aşaması, 
C. Sürgünlerin 2-3 Yılkı gelişimi,                     D. Bitkinin 3-5 yıl sonraki durumu, 



Dipten Gençleştirme veya Yumrulu Kök Yardımıyla Yenileme  

Ana turbun yada kökle bağlantı yumrusunun muhafaza edilmesi önemlidir. 

Odun gözleri taşıyan güçlü sürgünler elde etmek üzere yapılır.  

Bir ana kökü muhafaza ederek bir zeytinliği hızlı bir şekilde yeniden inşa etmek 

mümkündür. 

Her durumda bu yöntem ile tek gövdeli bir ağaçtan 3 yada 4 gövdeli bir ağaç 

elde edilir. 

Yeni gövdeler toprak altında kendi bağımsız köklerini meydana getirir. 

Delice üzerine aşılanan ağaçlarda da bu sistem gerçekleştirilebilir. 

Gövdesi çok bozuk ve yaşlı verimden düşmüş ağaçlarda uygulanabilir. 

Kesilen kök üzerine kök aşısı yapmak yada kökten çıkan sürgünlere aşı yapmak 

çeşit değiştirilebilir. 

İlkbaharda aşı filizleri büyür ve yeni gövdeyi oluşturur. 

Aşı yapılması halinde üzeri toprakla örtülür, bunlardan yeni gövde elde edilir. 



Yumrulu Kök Yardımıyla Yenileme  Budaması 

Şekil 12: Köklü yumrudan yararlanılarak eski ağaçların budanmasına 

yönelik budama safhaları 

 A. Tek köklü yumrunun ayrılması şeklinde ılımlı budama, 

 B . Aynı anda çok yumrunun ayrılmasıyla sert burama   



Dondan Zarar Görmüş Ağaçların Yenilenmesi 

 

Don Zararından Sonra Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Yaprak dökümü olup olmadığı 

Kabuk altındaki odun ve kambiyum gözlenmesi 

Filiz Kıran galerisinin bulunup bulunmadığı 

Bu kriterlerden sonra; budama durumu değerlendirilmelidir. 

Her şeyden önce soğuk zararını ve derecesini tespit etmek gerekir  

Ağaçlarda soğuk zararının şiddeti zararlanmadan en az iki ay sonra tespit 

edilebilir 

Zarar nispeti hafif ise ağacın budanması gerekmez. 



Dondan Zarar Görmüş Ağaçların Yenilenmesi 

Şekil 13; Toprak üssü aksamın tamamen zarar  

görmüş ağaçların  budama safhaları  



Don Zararından Sonra Yapılması Gerekenler 

Bakırlı ilaçlarla yaprak ilaçlaması yapılmalıdır. 

Sulayarak ağacın toparlanması çabucak sağlanmalıdır. 

Azotlu gübreleme yapılmalıdır. 

Mücadeleye önem verilmelidir. 

Kültürel bakım tedbirleri artırılmalıdır. 

Budama durumunda ; iyileştirmeyi hızlandırmak üzere dalların bir kısmı 

muhafaza edilmelidir. 



 Dondan Zarar Görmüş Ağaçların Yenilenmesi  



Zeytinliklerin Yeniden Yapılanması 
 

Amacı 

Özellikle  yetersiz vejatatif yapıya sahip olgunluk periyodundaki zeytinliklerin 

yenilenmesinin  en iyi yolunun yeniden dikim olduğu tespit edilmiştir. 
 

Nedeni 

Gerektiği gibi şekillendirilmiş ağaçlar, 

Kısa sürede bol ürün elde etmek için, 

Dikim yoğunluğu ayarlamak için, 

İstenilen bir çeşit için. 




