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Budama bir sanattır.  Bu sanatı herkes farklı icra 
etse de mantık ve prensipler tektir.   Antepfıstığı ağaç-
ları yüzyıllarca yaşama yeteneğine sahip olan birkaç 
meyve türünden biridir. Aynı zamanda yavaş gelişme 
eğiliminden dolayı yapılacak olan budama hatalarının 
telafisi de bu denli uzun olmaktadır. Antepfıstığında 
budama yaparken doğru, geleceği görerek ve zama-
nında karar vermek son derece önemlidir. 

Antepfıstığında budamaya öncelikle fidan dikimi 
sırasında başlanmalıdır. Tüplü fidan dikiminde; kök-
lerde mekanik zararlanmalar var ise bunları kesmeden 
dikmek o bölgenin çürümesine neden olmakta ve bu 
durum sağlıklı bir kök yapısının oluşmasına olumsuz 
yönde etki yapmaktadır. Aşılı fidan dikildiğinde ya da 
çöğürlerle bahçe tesis edildiğinde aşılama sonrasında 
anaçta kalan tırnakların kesilmemesi ya da kesim için 
geç kalınması, burada oluşan ölü dokunun aşağıya 
doğru inmesine ve zamanla aşı noktalarının kuruma-
sına neden olmaktadır. Aynı zamanda bu kuru odun 
dokusu bahçede bazı zararlıların yuvalanmasına ve 
bahçeye yayılmasına da neden olmaktadır.  Ayrıca 
günümüzde yeni tesis edilmiş bahçelerde hala tırnak 
kesimlerinin yıllarca yapılmadığı, kesildiğinde ne yazık 
ki aşı kaleminin zarar göreceği düşüncesinin hakim 
olduğu görülmektedir. Aşıların ilk sürdüğü zaman bı-
rakılan tırnak, öncelikle aşı sürgünü için herek görevi-
ni görmesi ve aşı sürgününün bağlanması açısından 
önemlidir. Ancak anaç ile kalemin kalınlığı aynı çapa 
geldiği zaman, tırnağın sıfırdan kesilmesi son derece 
önemlidir (Resim 1).

Aşıları tamamlanmış antepfıstığı ağaçlarının uzun 
yıllar kendi haline bırakılması ise en önemli yanlışlar-
dan biridir. Çünkü yüzlerce yıl yaşayabilen antepfıstığı 
ağaçlarının temel çatısının planlı bir şekilde oluşturul-
ması gerekmektedir. Terbiye budamasının zamanında 
yapılmaması; ileride istenmeyen şekillerin oluşmasına, 
ağacın gelişme kuvvetinin kaybına, bunları düzeltmek 
içinse emek ve zaman kaybına neden olmaktadır. Ay-
rıca istenmeyen kalın dallara geç müdahale etmek, 
istenilen şeklin verilmesini zorlaştırmaktadır. Aşılama-
dan sonra ya da aşılı tüplü fidan dikiminin 2. veya 3. 
yılında 80-90 cm üzerinden tepe kesimleri yapılmalıdır. 
Bu kesimler yapıldığı zaman daha sonraki yıl yapılan 
uygulamaya tepki olarak oldukça fazla sayıda sürgün 
oluşacaktır. Bu durum yeni sürgünlerde ağacın çatısı-
nın ana temellerini seçme ve oluşturma imkanı vere-
cektir  (Şekil 2).

Antepfıstığı ağaçlarında terbiye şekli oluşturulurken 
orta kısmına güneş girsin diye açık bırakılması ise dik-
imin ilk yıllarda yapılan diğer bir yanlıştır. Antepfıstığı 
ağaçları kurak bölgelerde yetiştiğinden, ağacın ortası 
açık bırakıldığı zaman güneş zararı çok fazla görülme-
ktedir. Bu durum, kış döneminde olabilecek dolu 
zararının daha fazla yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu 
nedenle antepfıstığı ağaçlarında Aktuğ Tahtacı ve ark 
( 2016)’nın yapmış oldukları çalışmada antepfıstığına 
uygun olduğu tespit edilen kapalı goble terbiye şekli 
uygulanabilmektedir (Şekil 3).Yanlış

Resim 1.  Antepfıstığı fidanında tırnak kesimi
Doğru

Resim 2b.  Aşılı fidanlarda terbiye şekli için tepe kesimi

Resim 2a.  Aşılı fidanlarda terbiye şekli için tepe kesimi
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Antepfıstığı üreticilerinin yapmış oldukları diğer bir 
yanlış da budamanın erken yapılmasıdır. Bazen hasa-
dın hemen arkasından bile yapılmaktadır ki bu son 
derece hatalıdır. Çünkü ağaçlar üzerinde yeşil yaprak 
olduğu sürece gelişmeye devam etmektedir. Yani 
erken budayarak bu gelişme sürecini kendi ellerimizle 
kesip atılmış olmaktayız. Zaten antepfıstığı ağaçları 
gelişmeye devam ettiği sürece dal kesimlerinde reçine 
salgılanmaktadır. Aslında ağaçlar ağlamakta olup 
bunun görülmesi gerekmektedir. Antepfıstığı ağaçları 
yaprağını dökmeye başladığı dönemde budamaya 
başlanmalıdır. Sert kış gelene kadar budamaya devam 
edilebilir. Baharda ise sert kış ayları geçtikten sonra 
başlanıp ağaca su yürüyünceye kadar yapılmalıdır ( 
Resim 4).

Büyük dal kesimlerinde tırnak bırakılması ise diğer 
bir yanlıştır. Tıpkı ilk fidan döneminde yapılan tırnak 
bırakılması işlemi ile aynı zararı yapmaktadır. Mutlaka 
dal yastığı olacak şekilde kesim yapılması önem arz et-
mektedir ( Resim 5). 

Çünkü biraz yukarıdan yapılan kesimler tırnak 
bırakılmasına, çok alttan yapılan kesimler ise yara 
yüzeyinin geniş olmasına neden olmaktadır. Geniş 
yara yüzeyinin kapanması için ağaç daha fazla enerji 
sarf etmektedir.

Büyük dal kesimlerinde yapılan diğer bir yanlış ise 
aşı macununun sürülmemesidir. Yapılacak budama-
larda aşı macunu kullanılması yara yüzeyinin hızlı iy-
ileşmesini sağlamakta, soğuk ve güneş zararına karşı 
korumaktadır ( Resim 6).

Resim 3. Antepfıstığında ortası açık ve kapalı terbiye şeklinin 
yetişkin ağaçlardaki etkisi

Resim 4. Erken budama yapılmış antepfıstığı ağacı

Resim 5. Dal yastığı bırakılmış antepfıstığı ağacı
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Antepfıstığı ağacının doğal yapısı yarım küre şek-
lindedir. En fazla ürün ise etek dallardan alınmaktadır. 
Ancak yapılan bir diğer yanlış da traktörle bahçe işle-
mesini kolaylaştırmak, ağaç tacının altını sürebilmek 
için bu etek dalların kesilmesidir. Söz konusu kesimler 
ürünün azalmasına neden olmasının yanında traktör-
le ağacın taç izdüşüm alanında sürüm yapılmasına, 
toprak altındaki ana köklerin zararlanmasına, fidan 
dip kurdu (capnodis) zararlısının yumurtasını buralara 
bırakmasına ve sonuçta ağacın tamamen kaybedilme-
sine neden olmaktadır.

Antepfıstığı ağacının her yıl düzenli olarak budan-
ması gerekmektedir. Sadece kuru dalların ayıklanması 
zamanla ağacın dallarının yaşlanmasına ve az miktar-
da karagöz vermesine neden olmaktadır.  Ağacın gö-
vdesi ne kadar yaşlı olursa olsun taç kısmını genç tut-
mak bizim elimizdedir. Unutmamalıdır ki iyi budanmış 
bir antepfıstığı ağacının sürgünlerinde hem karagöz 
hem sürgün gözü olmalıdır.

Resim 6.  Büyük dal kesimlerinde aşı macununun sürülmesi


