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Bağlarda terbiye şekli asmanın gövdesine, yıllık

dallarına ve sürgünlerine verilen şekildir . Terbiye sistemi

ise bu terbiye şekli ile birlikte asmaların içerisinde yer aldığı

destek sistemlerinin kombinasyonunu akla getirmektedir.

Asma sarılıcı bir bitki türü olduğu için herhangi bir destek

sistemi olmadığında asma daha yüksek verim ve kaliteyi

verecek oranda geliştirilemez. Oysa çeşide ve bölgenin

iklim ve toprak koşullarına uygun gövde yüksekliği ve

terbiye sistemi içerisinde yetiştirilen asmalar daha fazla

salkım oluştururlar ulaştıkları daha yüksek gövde hacmi ve

yaprak alanı ile bunları istenen kaliteye ulaştırırlar.

Seçilecek terbiye sistemi ve terbiye şekli yetiştirilen

çeşidin gelişme gücü, göz verimliliği ile birlikte bölgenin

iklim ve toprak koşulları da dikkate alınarak seçilmelidir

 

Seçilecek terbiye sistemi

 Mekanizasyona elverişli olmalı

 Çeşidin gelişme gücü, göz verimliliği, ekolojik koşullar ve
yetişme amacına uygun olmalı

 Dallar ve sürgünler omca üzerinde düzgün olarak dağılmalı,
salkımlar güneşten yeterince yararlanmalı

 Budama, toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık ve
zararlılarla mücadele, hasat gibi işlemlerin kolay yapılmasını
ve yeşil budama gibi işgücü isteyen işlemlerin en aza
inmesini sağlamalıdır.

 Rüzgarlı yörelerde sürgünlerin kırılmasını en aza indirmek
için daha az hacim kaplamalı, sürgünler tel aralarına
alınabilmelidir.

Bağdaki terbiye sisteminin oluşturulmasında kullanılacak

herekler dikimden hemen sonra dikilmeli direkler ve teller ise en

geç terbiye şeklinin oluşturulmaya başlanacağı dikimin ertesi

yılının yaz başlangıcında tamamlanmış olmalıdır.

 



DESTEK SİSTEMLERİ

-Herek sistemi

-Basit telli sistem

- Tek telli sistem

- Çok telli sistem

-Yüksek Telli Sistem  

- T dayanak sistemi

- Küçük T (Avustralya)

- Çift T

- Büyük T

- V ve Y sistemi 

- Pergola sistemi HEREK SİSTEMİ

 

basit telli destek sistemlerinin sistemlerinin tek telli tipleri
basit telli destek sistemlerinin sistemlerinin çok telli tipleri

 



Küçük T (Avustralya)

Çift T

 

Büyük T

 



Y sisteminde sabit kordon ve Lenz Moser kordonu

 

Pergola Sistemi Pergola Sistemi

 



 

TERBİYE ŞEKİLLERİ

A-GELENEKSEL ŞEKİLLER

Goble

Serpene

Barhana

Ağaca sardırma

Herek

B-MODERN ŞEKİLLER

Kordon

Lenz Moser

Sylvoz

Guyot

Çardak Goble

 



Kordon

 

Kordon terbiye şekli verilmiş bir bağ

Guyot

 



Guyot terbiye şekli verilmiş bir bağ

 

 



 

 


