
 
 

Fındıkta Şekil Budaması 

 

Budamada Dikkat Edilecek Hususlar 

 Ocaklar arası mesafe en az 4 m olmalıdır. 

 Ocaktaki dal sayısı 5-6 adetten fazla 

olmamalıdır. 

 Yaşlı dalların yerine bırakılan ikame dallar 

ocağın dış kısmında gelişen kök 

sürgünlerinden seçilmelidir. 

 Budama doğru zamanda yapılmalı 

 Bahçe içerisinde ve kenarlarındaki diğer 

meyve ağaçları kesilmelidir. 

 Budama atıkları bahçede bırakılmamalıdır. 

 Bahçeye tozlayıcı olarak dikilmiş çeşitler 

kesilmemelidir. 

 Dallar pürüzsüz bir şekilde kesilmelidir. 

 Ocaklarda kurumuş, kırılmış, yaşlanmış ve 

hastalıklı dallar olmamalıdır. 
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Fındıkta Budama 

 
Fındıkta budama, tüm meyve ağaçlarında 

olduğu gibi dikimle başlayan ve ağacın ekonomik 

ömrünü uzatan uygulamalardan biridir. 

 

 
 

Budamanın Faydaları 

 Düzenli ve dayanıklı taç oluşumunu sağlar. 

 Bitkilerin uzun zaman verimli olmasını sağlar. 

 Bitkilerin verimli meyve vermesini sağlar. 

 Tozlanmayı artırır. 

 Bakım, hasat, hastalık ve zararlılarla 

mücadelede teknik çözümlerde kolaylık sağlar. 

 Verimde iniş çıkışlar azalır. 

 

 

Budama Zamanı 

 Sonbahar-Kış Budaması: Kış soğukları 

gelmeden önce yapılmalıdır. Ocak içerisinde 

kurumuş ve gelişmemiş dallar ile kök 

sürgünleri temizlenmelidir. 

 İlkbahar Budaması: Sonbahar-Kış 

budamasından sonra eksiklikleri tamamlayan 

mart ayı itibariyle 3 aylık dönemde yapılan 

budamadır. 

 

 
 

Budama Çeşitleri 

1. Dikim Budaması: Dikimden önce zedelenmiş 

kökler kısaltılmalıdır. Fidanlar 35-40 cm 

uzunluğunda gözün ters kısmından budama 

makası ile kesilmelidir. 

 

2. Şekil Budaması: Ocak dikim sistemine göre 

şekil budaması birinci yılda fidanlara 

müdahale edilmez. İkinci yıl mart ayında 

tomurcuklar uyanmadan önce topraktan 5 cm 

yükseklikte kalacak şekilde fidanların tepesi 

vurulur. Mayıs ayı sonlarına doğru kesilen 

yerden sürgünlerden iyi gelişmiş olan seçilir ve 

fidanların bakımı yapılır. Üçüncü yılda bir 

önceki yılda seçilen sürgün 100 cm 

yükseklikten ve toprağa bakan göz üzerinden 

kesilir ve bu kesme işleminden sonra gelişen 

sürgünler sağlı-sollu olarak seçilir ve kesilir. 

Dördüncü yılın mart ayında dallar gelişme 

durumlarına göre 60-80 cm’den ve dışa bakan 

göz üzerinden kesilir ve zayıf olan dallara 

dokunulmaz. Beşinci yılsonunda şekil 

budaması tamamlanmış olur. 

 

3. Verim Budaması: Verim budamasında ağaca 

ilk 5 yılda verilmiş biçime bağlı kalarak; 

kurumuş, kırılmış cılız sürgünler ile ocak 

içlerine doğru büyümüş sürgünler çıkarılmalı, 

ocak dışına doğru çok uzamış sürgünler 

kısaltılmalıdır. Ocak içlerini açmaya yönelik 

olarak yaşlanmış, hastalıklı ve üst üste gelişme 

gösteren dallar dip kısımlarından kesilmeli, 

kesilen dalların yerine, aynı yönde gelişme 

gösteren kök sürgünlerinden birinin 

gelişmesine izin verilmedir. 

 

4. Gençleştirme Budaması: Fındıkta diğer meyve 

türlerinden farklı olarak dal yaşı ve dikim yaşı 

vardır. Ekonomik verim çağında olan 

bahçelerde, ocakların içinden kesilecek olan 

yaşlı dalların yerini alacak ikame dallar 5-6 yıl 

öncesinde belirlenerek gelişmesine izin verilir. 

Verimde süreklilik sağlanması açısından 

önemlidir. 

 

 


