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BUDAMASI 



- Neden Budama Yapılır?
- Çay Bitkisinde Budama Çeşitleri
- Çırpma
- Ne zaman Budama Yapılır?
- Budamada Kullanılan Aletler
- Budama ile ilgili İstatistiki Bilgiler

ÇAYLIKLARIMIZIN  BUDAMASI



Neden Budama Yapılır?

 - Uzun süre budanmayan ocaklarda verim düşer, 
üreticinin kazancı azalır.



Neden Budama 
Yapılır?

 1- Çalılaşmış 
verimden 
düşmüş 
ocakların 
kuvvetlenerek 
sürgün 
veriminin 
artmasına 
yardım eder.



Neden Budama 
Yapılır?

 2- Budama 
ile hastalıklı 
ve kurumuş 
dallar 
ocaklardan 
temizlenir.



Neden Budama Yapılır?

 3- Budamadan 
sonra toplama 
olgunluğuna 
gelen sürgünler 
güçlü ve taze 
olur.



Neden Budama Yapılır?

 4- Budama 
genç yaprak 
sayısını 
artırır,  

filiz miktarını 
çoğaltır ve 
köre kaçmayı  
önler.



Neden Budama Yapılır?

 5- Budama 
ile kolay 
toplanabilir  
ve istenilen 
tabla 
seviyesi 
oluşturulur.



Neden Budama Yapılır?

 6- Budama ile 
güçlü filiz ve 
yapraklar uzun 
süre tazeliğini 
koruduğundan 
toplama zamanı 
uzar, 

 uyku dönemi 
kısalır  ve 
izdiham azalır. 



Tekniğine göre budanmış çay bahçesi



ÇAY BİTKİSİNDE BUDAMA ÇEŞİTLERİ

 Şekil Budaması

 Ürün Budaması

 Gençleştirme Budaması



3 Yaşını doldurmuş genç çay fidanlarında 
yapılan ilk budamadır



Çay bitkisine uygulanan en derin budamadır. Toprak 
seviyesinden 20-25cm. Yükseklikte bütün dallar içeri 
doğru hafif meyilli kesilir.  Böylece fidan dışa doğru 

dallanır ocak halini alır.



Verim çağına giren çay ocağında uzun yıllar (5-7 yıl) 
budama yapılmadan  devamlı ürün toplandığından, 

toplama tablası süpürge gibi çalılaşır.  Bu da çaylıklarda 
gezinme, hasat, gübreleme ve mücadele gibi işlemlerin 

uygulanmasını zorlaştırır.



ÜRÜN BUDAMASI



Çay ocaklarının tabla yüzeyinin çalılaşması ile filizlerin 
kısa, kart ve  kör olarak teşekkül etmesine sebep olur. 
Çay ocaklarını yeniden canlandırmak bol sürgün 
verimini teşvik etmek için ürün budaması yapılır.

ÜRÜN BUDAMASI



ÜRÜN BUDAMASI



 35-40 yaş çaylıklarımızın tabla seviyesi 90 cm.yi 
bulduğu zaman şekil budamasında yaptığımız gibi 
topraktan 20-25cm. Yükseklikten yapılan budamaya 
denir.

GENÇLEŞTİRME BUDAMASI



GENÇLEŞTİRME

BUDAMASI 

VE SONRASI



ÇIRPMA (TABLA DÜZELTME)

 Çaylıklarda yıllık 
hasat sonunda 
toplama 
tablasında 
meydana gelen 
bozukluğun 
giderilmesi için 
yapılan tabla 
düzeltmesine 
ÇIRPMA denir.







NE ZAMAN BUDAMA YAPALIM?



NE ZAMAN BUDAMA YAPALIM?

En iyi budama zamanı: bitkinin dinlenme dönemi olan 

Kasım-Aralık ve Şubat-Mart aylarıdır.



ZAMANSIZ BUDAMANIN ZARARLARI



ZAMANSIZ BUDAMANIN ZARARLARI

- O yıla ait ürün 
kaybına neden 
olur.

- Hastalık ve 
haşereler ocağa 
zarar verir.

- Budanan dallar 
kısmen kurur.

- Emek ve gübre 
boşa harcanmış 
olur.



BUDAMA SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

 -Budama ile birlikte kesilen dal ve yapraklar çaylıklar arasına 
serilerek yeşil gübre  faydası sağlanır. 



BUDAMA SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

- Budama atıkları 
temizlenip,

toprak çapalanır  

varsa ahır 
gübresi  veya  
çay çöpü   serilir.



YANLIŞ BUDAMA UYGULAMALARI

 -Budama 
olgunluğuna 
gelmemiş 
çaylıkların 
budaması 

çay bitkisinin 
zarar 
görmesine ve 
verim kaybına 
sebep olur.



YANLIŞ BUDAMA UYGULAMALARI



YANLIŞ BUDAMA UYGULAMALARI

 Budama 

atıklarının 

yakılması 

yanlıştır ve 2872 

sayılı Çevre 

Kanunu ve 

31.08.1956 tarih 

ve 6831 sayılı 

Orman Kanunu 

ile  

yasaklanmıştır.





Budama aletleri keskin ve kullanışlı olmalıdır.



 Kalın dalların 
kesilmesi için testere,

küçük dallar için 
budama bıçağı ve dar 
ağızlı uzun kolu 
makaslar kullanılır.



 Son zamanlarda değişik tiplerde motorlarla da 
kesimler yapılmaktadır.



 Motorla yapılan kesimlerde dalların keskin bir 
bıçakla perdahlanması gerekir.


