
BÝLÝMSEL MAKALELER

1



2



YETÝÞTÝRME TEKNÝÐÝ

3



4



 

 

1.Orta Asya Modern Tarım Teknikleri ve Bitki Besleme Kongresi,  

Soil- Water Journal, Ekim 2013 Bişkek, KIRGIZİSTAN  

 

LEAF ANALYSIS OF DIFFERENT DOSE GIBBERELLIC ACID (GA3) AND 

FERTILIZER USE IN SULTANI ÇEKIRDEKSIZ RAISIN TYPE AND ANALYSIS OF 

THEIR NUTRITIONAL VALUE  

 

Özen Merken1*, Mustafa Çelik2, Saime Seferoğlu3, Selçuk Karabat1,  

M. Sacit İnan1, Metin Kesgin1, Serdar Yıldız4, Fadime Ateş1 

1Manisa Viticulture Research Station, Manisa, Turkey, 
 2Adnan Menderes Univ., Fac. of Agric. Dept. of Horticulture, Aydın, Turkey. 

3Adnan Menderes Univ., Fac. of Agric. Dept. of Agrology, Aydın, Turkey. 

4Gümüşova District Directorate of Agriculture, Düzce, Turkey. 

 

ABSTRACT 

This study has been conducted in order to determine nutritional value of Sultani 

Çekirdeksiz Raisin type grown in Alaşehir Yeşilyurt Enterprise subject to Directorate of Manisa 

Viticulture Research Station via leaf analysis of different dose gibberellic acid and fertilizer 

use. 

GA3 applications random blocks were divided including 4 different fertilizer dose and 

control including control within the study, parcels were established as 3 repeated and 6 vine in 

each repetition according to trial pattern. Applications were made for 3 years in 2010, 2011 and 

2012 and nutrient values were identified with leaf analysis.  

In trial different vegetation periods, exact dose fertilizer, half dose fertilizer, one and 

half dose fertilizer and GA3in 35, 70, 140, 210 ppm dose were applied according to analysis 

results. 

N Kjeldahl method and wet decomposition were applied in leaf samples in 

inflorescences in total so that P amounts were read in spectrophotometer with vanodomolibdo 

phosphoric yellow colour method,K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn and Cuin atomic absorption 

spectrophotometer.  

Results were determined as % in macro nutrional elements, as mg kg-1in micro nutritional 

elements. 

Keywords: Sultani Çekirdeksiz Raisin, Gibberellic Acid (GA3), fertilizer, leaf analysis, macro 

ve micro elements 

1. Introduction 

Our country takes place among the significant vine- growing countries with regard to 

production and the field. According to the data of 2011, 4 296 351 tons fresh grapes are 

produced in total in 4 725 454 da vineyard in our country. 2 268 967 tons of this production is 

table grape, 1 562 064 tons is dry and 465 320 tons is processed for wine production (Anonym, 

2011).  

A major part of production for table, nearly all of the dry are done in Aegean Region. 

The most widely grown type of raisin in the region is Sultani Çekirdeksiz Raisin. Sultani 
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Çekirdeksiz Raisin growing were centered in Manisa, Denizli and İzmir provinces. According 

to the last data, our export of grape for table reached 240.083 tons in 2011(Anonym, 2012). 

Bone of the most important cultural applications in vine cultivation is fertilization which plays 

an important role among the cultural applications in order to increase efficiency and quality. It 

was found in studies that there is increase in efficiency and quality with the fertilization 

applications consciously.  

Because the hormone of Gibberell is insufficient, it is not as big as the types with seeds. 

They need Gibberellic acid application in order to increase the quality of those for table. 

However, reaction of each type to GA3 differs. Among them, especially Sultani Çekirdeksiz 

Type reacts to GA3applications positively. Therefore, GA3 application are made widely by the 

producers in order to increase the quality of raisin for table. Additionally, fertilization 

applications are made by the vine growers to increase the efficiency and quality.  

Considering the conditions of the region with this research, it was planned that missing 

and excess fertilization factors shall be analyzed in addition to fertilization and GA3 doses 

which may deemed as high shall be tried provided that the process is begun in low doses and 

its effect to nutritional amounts in leaf samples.  

 

2. Material and Method 

This study has been conducted in order to determine nutritional value of Sultani 

Çekirdeksiz Raisin type grown in Alaşehir Yeşilyurt Enterprise subject to Directorate of Manisa 

Vine Cultivation Research Station via leaf analysis of different dose gibberellic acid and 

fertilizer use. 

GA3 applications random blocks were divided including 4 different fertilizer dose and 

control including control within the study, parcels were established as 3 repeated and 6 stocks 

in each repetition according to trial pattern. Applications were made for 3 years in 2010, 2011 

and 2012 and nutrient values were identified with leaf analysis. 

In trial different vegetation periods, exact dose fertilizer, half  dose fertilizer, one and half dose 

fertilizer and GA3 in 0, 35, 70, 140, 210 ppm dose were applied according to analysis results. 

N Kjeldahl method and wet decomposition were applied in leaf samples in 

inflorescences in total so that P amounts were read in spectrophotometer with vanodomolibdo 

phosphoric yellow color method, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn and Cuin atomic absorption 

spectrophotometer (Kacar and İnal, 2008). Results were determined as % in macro nutrional 

elements, as mg kg-1 in micro nutritional elements.  
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    Table 1. GA3Amounts Applied in Trial 

 

Applications 

Application Period 

Sumac 

length 

5-10 cm 

Sumac 

length 

15-20 cm. 

Inflorescence 

(%50-80) 

Length of 

Grain 

(4-5 mm) 

1 week 

later 

H0 (0 ppm) - - - - - 

H1 (35 ppm) - - 15 ppm 20 ppm - 

H2 (70 ppm) 15 ppm - 15 ppm 20 ppm 20 ppm 

H3 (140 ppm) 20 ppm 20 ppm 20 ppm 40 ppm 40 ppm 

H4 (210 ppm) 30 ppm 30 ppm 30 ppm 60 ppm 60 ppm 

 

3. Results and Discussion 

Inflorescence period in 2010, 2011 ve 2012 macro nutritional values of leaf samples were given 

in Table 3. 

 When fertilization and hormone applications were analysed in terms of macro 

nutritional values in leaf samples taken in inflorescence period, it was found that it is not 

important statistically. 

 When contents of leaf nutritions were analysed, nitrogen contents of three years 

were determined between % 2,20-2,65 and it was identified that it is sufficient in terms of N 

according to % 1,70- 3,00 values given by Jones Jr. and et all. (1991) for inflorescence period. 

Phosphor content of the leaves phosphor value of three years was determined as % 1,65 -2,10 

and and it was identified that it is sufficient in terms of potassium according to % 1,50- 2,00 

values given by Jones Jr. and et all. (1991) for inflorescence period. It was reported that in 

studies made in terms of N in Aegean Region vine fields leaf samples, it sufficient % 36 

according to Yener and et all. (2000), % 25 insufficient according to Atalay and Anaç (1991), 

generally sufficient according to İrget (1988), İrget and Atalay (1992), % 57 insufficient 

according to Kovancı and Atalay (1987), % 32 insufficient according to Konuk and Çolakoğlu, 

% 58 insufficient according to Kovancı and Atalay (1977).In studies in terms of P in leaf 

samples in the vine fields in Aegean Region, % 88 insufficient according to Yener and et all. 

(2000), % 55 insufficient according to Atalay and Anaç (1991),% 80 isufficient according to 

İrget (1988), İrget and Atalay (1992), % 73 insufficient according to Kovancı and Atalay 

(1977), % 52 insufficient according to Konuk and Çolakoğlu, generally insufficient according 

to Kovancı and Atalay (1977).In studies in terms of K in leaf samples in the vine fields in 

Aegean Region, 50 % insufficient according to Yener and et all. (2000), 50 % insufficient 

according to Atalay and Anaç (1991),16 %  insufficient according to İrget (1988), İrget and 

Atalay (1992), 55 % insufficient according to Kovancı and Atalay (1987), 48 % insufficient 

according to Konuk and Çolakoğlu (1986), 50 % insufficient according to Kovancı ve Atalay 

(1977). 
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Amounts of Fertilizer Applied in Trial 

 

Applications 

 

Name of Fertilizer 

Application period 

Resting period 

(kg/parsel) 

April- May 

(kg/parsel) 

June- July 

(kg/parsel) 

G0 (0 doz) - - - - 

 

G1 (1doz) 

Ammonium Sülfate   (%21N) 20,0   

TSP   (%46 P2O5) 12,0   

Ammonium Nitrat   (%33 N) - 13,0 13,0 

 

G2 (0,5 doz) 

Ammonium Sülfate  (%21N) 10,0   

TSP  (%46 P2O5) 6,0   

Ammonium Nitrate  (%33 N) - 6,5 6,5 

 

G3 (1,5 doz) 

Ammonium Sülfate  (%21N) 30,0   

TSP   (%46 P2O5) 18,0   

Ammonium Nitrate  (%33 N) - 19,5 19,5 

 

 When contents of leaf nutrient  were analysed, calcium contents of three years were 

determined between % 2,07-3,37 and it was found that it is sufficient in terms of Ca according 

to 1,00- 3,00 % values given by jones Jr. and et all. (1991) for inflorescence in all leaf. When 

contents of leaf nutrient  were analysed, calcium contents of three years were determined 

between % 2,07-3,37 and it was found that it is sufficient in terms of Mg according to 0,54- 

0,75 values given by jones Jr. and et all. (1991) for inflorescence in all leaf. It was reported that 

during studies made in leaf samples in the vine fields of Aegean Region in terms of Ca, it is 

insufficient according to Yener and et all. (2000), generally sufficient according to Atalay and 

Anaç (1991), generally sufficient according to, İrget (1988), İrget and Atalay (1992), generally 

sufficient and high according to Kovancı and Atalay (1977), insufficient 40 % according to 

Konuk and Çolakoğlu (1986), sufficient and high according toKovancı and Atalay (1977). It 

was reported that during the studies made in leaf samples in the vine fields of Aegean Region 

in terms of Mg, it is generally insufficient according to Yener and et all. (2000), generally 

sufficient according to Atalay and Anaç (1991), generally sufficient according to İrget (1988), 

İrget and Atalay (1992),sufficient and high according to Kovancı and Atalay (1987), 

insufficient 60 % according to Konuk and Çolakoğlu (1986), sufficient and high according to 

Kovancı and Atalay (1977). 

 Use of potassium containing foliar fertilizer( % 5 P2O5, % 3 N, %11 K2O,% 0,02 

Fe ,% 0,02 Mn) + algae with 21 days break from the unripe grape period with:  

1- 20 ppm GA3 Application in the period sumacs are 5-10 cm ve 15-20 cm.  

2- 20 ppm GA3 Application in inflorescence period exactly (when 50-80 blossoms) 

3- When the grains reached the size (4-5 mm), 40 ppm GA3 application in each one and twice 

as the first then the second a week later 

4- The process of cutting the tip of grapes after grape set in order to increase the quality of raisin 

for tablein Sultani Çekirdeksiz raisin type. 
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 Use of GA3 attracts attention in order to grow grape before flower in this study 

differently from the previous studies. 828 gr grape weight, 5,47 grain weight, 158 grains in the 

grape, grape structure were obtained and table grape criteria for export was met (Ilgın vd., 

2005). 

 Uysal 2007; addressed Sultani Çekirdeksiz raisin vines in Aegean Region in his 

survey. Businesses were examined and average values were found. According to this, it was 

found that 52,44 ppm in order to extend grape framework, 28,92 ppm for dilution and 71,61 

ppm GA3 were applied to make bigger. 

 Micro nutritional values of leaf samples taken in inflorescence period in were given in 

Table 4. When fertilizer and hormone applications were analyzed in terms of micro nutritional 

values in leaf samples taken in inflorescence period, it was found that it is not important 

statistically.  

 When nutrient contents of leaf were analyzed, iron contents of three years were 

determined between 120- 341 ppm and it was identified that it is sufficient in terms of Fe 

according to 40- 300 ppm values given by Jones Jr and et all. (1991) for the inflorescence period 

in all leaf. When leaf nutritional contents were analyzed, zinc contents of three years were 

determined between 21,8-50,1ppm and it was identified that it is sufficient in terms of Zn 

according to 25- 100 ppm values given by Jones Jr. and et all. (1991) for the inflorescence in 

all leaf. When leaf nutritional contents were analyzed, manganese contents of three years were 

determined between 46,2- 153,5ppm and it was identified that it is sufficient in terms of Zn 

according to 30- 150 ppm values given by Jones Jr. and et all. (1991) for the inflorescence in 

all leaf. When leaf nutrient contents were analyzed, it was determined that copper contents of 

three years were between 45,8 -99,6 ppm and it was thought that it has high value in terms of 

Cu according to Cu 6,0- 12,0 ppm values given by Bergman (1993)for the inflorescence period 

and this may be resulted from the copper containing preparations. In the studies made in terms 

of Fe in leaf samples in the vine fields in Aegean Region, it was reported that it is generally 

sufficient according to Yener and et all. (2000), generally sufficient according to Atalay and 

Anaç (1991), generally sufficient according to İrget (1988), İrget and Atalay (1992). In the 

studies made in terms of Zn in leaf samples in the vine fields in Aegean Region, 4 % insufficient 

according to Yener and et all. (2000), 27,5 5 insufficient according to Atalay and Anaç (1991), 

48 % insufficient according to İrget (1988), İrget and Atalay (1992). In the studies made in 

terms of Mn in leaf samples in the vine fields in Aegean Region, it was reported that it is 32 % 

insufficient according to Yener et al. (2000), 25 % insufficient according to Atalay and Anaç 

(1991), 48 % insufficient according to İrget (1988), İrget and Atalay (1992).In the studies made 

in terms of Cu in leaf samples in the vine fields in Aegean Region, it was reported that it is 

sufficient and high according to Yener and et all. (2000), sufficient and high according to Atalay 

and Anaç (1991). 
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Table 3.Macro Nutritional Values of Leaf Samples in Inflorescence Period in 2010, 2011 and 2012  

Fertilize

r Dose 
GA3 

DOSE 

N % 

2010 

N % 

2011 

N % 

2012 

P % 

2010 

P % 

2011 

P % 

2012 

K % 

2010 

K % 

2011 

K % 

2012 

Ca % 

2010 

Ca % 

2011 

Ca % 

2012 

Mg % 

2010 

Mg % 

2011 

Mg % 

2012 

 

G0 
H0 2,24 1,98 2,53 0,29 0,13 0,24 1,56 1,33 3,12 1,78 1,65 4,94 0,59 0,33 0,86 

H1 2,26 2,13 2,75 0,26 0,14 0,21 1,45 1,35 2,88 2,05 1,67 4,92 0,71 0,33 0,91 

H2 2,34 2,05 3,03 0,24 0,12 0,23 1,59 1,37 2,94 2,04 1,68 5,30 0,62 0,32 0,83 

H3 2,17 2,17 2,89 0,26 0,12 0,24 1,60 1,28 3,01 1,77 1,63 5,04 0,63 0,32 0,96 

H4 2,31 2,16 2,77 0,27 0,12 0,22 1,62 1,33 2,95 1,70 1,47 4,73 0,60 0,31 0,92 

 

G1 
H0 2,19 2,26 2,78 0,28 0,17 0,21 1,69 1,23 2,75 2,10 2,16 4,94 0,68 0,40 0,96 

H1 2,25 2,15 2,81 0,23 0,18 0,20 1,56 1,28 2,80 2,03 2,00 4,85 0,62 0,43 0,97 

H2 2,17 2,35 3,06 0,24 0,16 0,21 1,44 1,24 2,90 2,25 2,23 5,35 0,59 0,43 1,02 

H3 2,22 2,20 2,97 0,23 0,17 0,21 1,55 1,22 2,77 2,42 1,78 5,04 0,69 0,43 0,95 

H4 2,31 2,16 2,94 0,26 0,17 0,18 1,44 1,16 2,68 2,01 2,35 4,95 0,71 0,46 0,95 

 

G2 
H0 2,14 2,33 2,85 0,28 0,13 0,21 1,65 1,28 2,86 1,95 1,65 4,94 0,51 0,31 0,87 

H1 2,35 1,95 2,76 0,29 0,12 0,22 1,71 1,26 2,99 1,79 1,56 5,04 0,52 0,30 0,89 

H2 2,11 2,30 3,15 0,26 0,14 0,24 1,51 1,31 2,75 1,62 1,50 5,22 0,62 0,32 0,85 

H3 2,15 2,05 2,89 0,30 0,13 0,20 1,80 1,28 2,76 1,96 1,50 5,02 0,72 0,31 0,87 

H4 2,22 2,37 2,89 0,26 0,12 0,23 1,74 1,31 3,04 1,91 1,45 4,83 0,66 0,32 0,93 

 

G3 
H0 2,49 2,02 3,03 0,34 0,17 0,25 1,71 1,30 2,60 1,94 2,01 4,93 0,64 0,40 0,82 

H1 2,41 2,26 2,89 0,28 0,17 0,17 1,69 1,25 2,34 1,99 2,00 4,40 0,70 0,42 0,85 

H2 2,39 1,98 2,97 0,27 0,18 0,19 1,51 1,32 2,74 1,91 2,19 4,52 0,68 0,43 0,91 

H3 2,44 2,17 2,82 0,26 0,18 0,20 1,56 1,21 2,65 1,97 2,10 4,58 0,73 0,42 0,98 

H4 2,43 2,28 2,97 0,31 0,19 0,21 1,47 1,20 2,58 2,00 2,03 3,13 0,64 0,44 1,07 

 ORT 2,28 2,17 2,89 0,27 0,15 0,21 1,59 1,28 2,81 1,96 1,83 4,83 0,64 0,37 0,92 

MİN. 2,11 1,95 2,53 0,23 0,12 0,17 1,44 1,16 2,34 1,62 1,45 3,13 0,51 0,30 0,82 

MAK. 2,49 2,37 3,15 0,34 0,19 0,25 1,80 1,37 3,12 2,42 2,35 5,35 0,73 0,46 1,07 

 AVE. 2,45 0,21 1,89 2,87 0,64 

 MİN. 2,20 0,17 1,65 2,07 0,54 

 MAK. 2,65 0,25 2,10 3,37 0,75 

Limit Values 1,70-3,00 0,15-0,50 1,50-2,00 1,00-3,00 0,30-1,50 

Differences observed between the values indicated with similar letters or not used letters are not important according to %5 Duncan test.
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Table 4. Micro Nutrient Values of Leaf Samples in Inflorescence in 2010, 2011 and 2012 

Fertilizer Dose GA3 DOSE Fe ppm 

2010 

Fe 

ppm 

2011 

Fe ppm 

2012 

Zn ppm 

2010 

Zn ppm 

2011 

Zn ppm 

2012 

Mn ppm 

2010 

Mn ppm 

2011 

Mn ppm 

2012 

Cu ppm 

2010 

Cu ppm 

2011 

Cu ppm 

2012 

 

G0 
H0 163 165 222 15,8 27,4 41,6 40,0 19,3 100,5 139,3 3,2 19,8 

H1 127 156 131 18,0 28,7 31,8 45,6 33,9 82,1 199,0 4,0 18,7 

H2 115 138 188 16,4 24,2 62,9 51,6 37,9 124,0 172,7 3,4 26,9 

H3 113 134 241 10,5 26,2 33,3 48,5 30,2 113,0 222,1 3,4 16,9 

H4 131 153 228 13,8 24,3 44,2 47,7 21,3 127,0 202,2 2,7 14,7 

 

G1 

H0 129 316 180 15,9 43,6 32,0 61,5 45,5 154,0 165,0 4,4 18,5 

H1 122 251 235 13,3 38,1 59,0 74,5 58,9 154,0 162,8 4,7 18,1 

H2 149 170 224 11,1 35,6 67,5 80,1 92,5 219,0 138,8 6,3 26,4 

H3 151 183 162 15,4 36,8 36,7 97,1 86,8 158,0 232,1 7,2 19,7 

H4 102 339 225 16,6 37,4 42,0 69,2 144,3 178,0 166,5 6,9 21,8 

 

G2 

H0 201 202 200 30,3 28,6 36,9 48,5 31,4 171,0 181,4 4,4 19,0 

H1 133 147 159 9,4 27,5 60,6 51,6 39,7 141,0 167,4 3,9 14,4 

H2 125 160 191 13,3 26,4 50,2 49,2 42,0 143,0 140,7 4,5 18,9 

H3 122 323 164 12,7 52,4 55,4 53,5 25,1 163,0 215,0 4,0 18,9 

H4 119 139 144 12,3 26,8 32,3 59,1 29,7 123,0 202,8 6,3 17,1 

 

G3 

H0 125 193 223 12,5 29,8 51,3 37,3 41,8 86,1 162,2 4,9 18,0 

H1 96 255 227 9,7 39,4 55,0 66,8 47,8 84,0 120,2 6,5 15,9 

H2 110 187 145 10,8 37,2 47,0 51,4 52,9 122,0 179,5 4,9 19,1 

H3 378 403 187 14,7 32,9 48,9 44,8 68,6 147,0 260,2 5,0 16,6 

H4 148 243 180 16,9 31,2 49,9 61,1 52,6 124,0 171,9 11,7 18,9 

 AVE. 143 213 193 14,5 32,7 46,9 57,0 50,1 135,7 180,1 5,1 18,9 

 MİN. 96 134 131 9,4 24,2 31,8 37,3 19,3 82,1 120,2 2,7 14,4 

MAK. 378 403 241 30,3 52,4 67,5 97,1 144,3 219,0 260,2 11,7 26,9 

 AVE. 188 31,4 80,9 68,0 

 MİN. 120 21,8 46,2 45,8 

 MAK. 341 50,1 153,5 99,6 

Limit Values 40-300 25-100 30-150 6,0-12 

Differences observed between the values indicated with similar letters or not used letters are not important according to %5 Duncan test
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ABSTRACT 

  The effects of four different leaf removal (removal of 2 leaves at fruit set, removal of 4 

leaves at veraison, removal of 6 leaves at fruit set and at beginning of ripening, untreated control) 

in combination with two different foliar applications (sulfur or sodium bicarbonate) against 

powdery mildew (Erysiphe necator Schwein.) have been investigated in terms of population 

densities of pests and predatory mites, and yield and quality of grape in organic and conventional 

plots between 2005 and 2007. The different levels of leaf removal generally had no significant 

effect on damage by European grapevine moth (Lobesia botrana Den. & Schiff.) and predatory 

mite populations. Only in2005, lower infestation of L. botrana has occurred in the 2 leaf-removal 

treatment at fruit set. The highest populations of grape erineum mite (Colomerus vitis Pgst.) were 

counted when 6 leaves were removed at fruit set and at beginning of ripening in 2006. Although 

any statistical difference has not been determined among the treatments, population densities of 

the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch.) in 2005 and 2006, and of grape 

leafhoppers (Empoasca spp.) in 2006 have been higher in sodium bicarbonate-applied plots than 

in those treated with sulfur. In Turkey, a registered plant protection product is unavailable against 

grape leafhoppers and two-spotted spider mites in organic agriculture. In some years, they can 

heavily attack the plants. Natural biological control needs longer time to suppress these pests. 

For this reason, it might be logical to recommend sulfur instead of sodium bicarbonate for the 

management of  powdery mildew, the main disease. Predatory mites have generally been 

observed in the plots from late-July or early-August, when sulfur sprayings against powdery 

mildew are completed. It has been found that the removal of 6 leaves at fruit set and veraison has 

partly increased the yield and quality of Sultani Cekirdeksiz grapes in organic vineyards. It has 

been concluded that leaf removal at different phenological stages have not statistically effected 

fresh grape yield (kg/vine tree). 

 

Key words: Organic Sultana grape, insect pests, predatory mites, leaf removal, yield, quality 

 

INTRODUCTION 

Sultani Cekirdeksiz ranks 80% of total area in the Aegean Region, in which the 

viticulture is grown in the widest scale with 140,000 ha. Almost 60% of grapes are dried 

and 90% of230,000 tons of raisins are exported all over the world, annually (unpublished data 

of AegeanExporters’ Union). 
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Sultani Cekirdeksiz grape is one of the pioneer crops organically grown in Turkey. 

Organic certified vineyards are generally located in Izmir and Manisa Provinces and great part 

of grape is exported to European countries as dried. The total amount of organic dried grape 

ranks 3.6% of total production (Altindisli, 2004). 

In the Aegean Region the key pest is the European Grapevine Moth (Lobesia botrana 

Den. & Schiff.) (Lepidoptera: Tortricidae) (Oncag, 1975; Altindisli et al., 2005). Moreover, 

certain secondary pests such as Grape thrips [Rubiothrips vitis (Priesner), Mycterothrips spp., 

Frankliniella occidentalis (Pergande), Drepanothrips reuteri Uzel, Thrips tabaci Lindeman], 

grape leafhoppers (Empoasca spp., Arboridia adanae Dlab), the grape erineum mite (Colomerus 

vitis Pgst.), the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) and the grape fruit lecanium 

(Parthenolecanium corni Bouche) have been recently increasing their population, requiring 

complementary treatments (Anonymous, 2011). 

Despite the limited number of studies conducted in organic vineyards, some data on 

secondary pest and beneficial insect complex are available in Turkey (Altindisli et al., 2000; 

Altindisli et al., 2001, Koclu et al., 2005, Altindisli et al., 2009). It was concluded that only 

C. vitis caused problems, exceeding economic threshold level among secondary pests when 

organic,  integrated  and  conventional  growing  systems  were  compared  in  two  vineyards 

located in Manisa and Izmir (Altindisli et al., 2001). Population density of predatory mites 

was low in organic vineyards in Manisa. It was attributed to the low population density of preys 

and frequent sulfur applications until the end of July (Koclu et al., 2005). Green manure and 

organic fertilizer (E-2001) combination was regarded as the most suitable treatment in organic  

vineyards  due  to  the  relatively lower  secondary  pest  and  higher  predatory mite populations 

and profitability in plain conditions of Manisa (Altindisli and Altindisli, 2005). Organic grape 

has been graded in higher quality and quantity than conventional grape grown in plateau 

conditions of Manisa (Pamuk, 1999). 

Sultani Cekirdeksiz, the most common variety in the Aegean Region, has a larger canopy 

due to its summer shoots and leaf number compared with other varieties. Hence, training and 

canopy management differ from other table and wine grape varieties (Altindisli and 

Ilter,2007). Summer pruning is strongly advised to ensure grape quality, to enhance pesticide 

efficiency and to improve inner canopy conditions against disease occurrence, by removing 

barren shoots and mature leaves. 

In this research, effects of eight combinations including four different leaf removal and two 

fungicides (sulfur or sodium bicarbonate) applied against Powdery mildew (Erysiphe necator) 

are discussed in terms of population densities of pests and predatory mites, and of yield and 

quality of grape in organic and conventional plots. 

 

Material and methods  

 

Experimental desing 

The experiment was conducted in a 10 years-old Sultani Cekirdeksiz vineyard in 

Manisa-Alasehir, designing as split-plot in randomized blocks with three replications 

between the 2005 and 2007. Four different treatments (removal of 2 leaves at fruit set, removal 

of 4 leaves at veraison, removal of 6 leaves at fruit set and veraison, untreated control) were 

combined with foliar applications of sulfur or sodium bicarbonate (NaHCO3) against E. necator 
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to have a total of eight treatments in the experimental design. Each replication consisted of 10 

vine trees. One row between each application was not evaluated to eliminate the border effect. 

 

Effect of different leaf removal and fungicide combinations on phytophagous pests and 

predatory mites 

Forecasting method has been utilized as a decision tool for the timing of sprayings 

againstL. botrana, if necessary. Damage rates of L. botrana were determined and compared in 

every treatment  at  harvest  (Anonymous,  2012,  Altındişli  et  al.,  2001).  Population densities 

of secondary pests and predatory mites have been assessed by sampling 10 leaves per plot from 

May until early September, fortnightly. The total number of secondary pests and predatory mites 

per leaf were submitted to variance analysis, and LSD test was used to determine differences 

among treatments. 

 

Effect of different leaf removal and fungicide combinations on fresh grape yield 

Average yield was calculated by weighing grapes per vine tree. Quality parameters were 

used.All treatments were also compared to the results obtained in conventional plot. Organic 

grape yield was compared to in-conversion grape yield. Data have been exposed to SAS 

(Windows version 6.12) program. 

 

Results and discussion 

The vineyard completed its in-conversion process between 2003 and 2005. Organic 

grapes were harvested on 25.08.2006 and 06.09.2007. 

 

Effect of different leaf removal and fungicide combinations on phytophagous pests and 

predatory mites 

Table 1 includes information about active ingredients and application numbers 

applied to L. botrana from 2005 to 2007, whereas Table 2 shows average damage rates of the 

pest determined in organic and conventional plots at harvest time in the three years 

(22.08.2005, 25.08.2006 and 21.08.2007). Sulfur (80% WP, 400 g/100 l water) and sodium 

bicarbonate (2000 g/100 l water) were applied in organic plots against powdery mildew (E. 

necator) when shoots were 20-25 cm in length. The applications were repeated four times with 

15 d-intervals from fruit set until maturation. In conventional plot, sulfur (80% WP), folpet 

(70%) + triadimenol (1.5 %) and quinoxyfen (200 g/l) + fenarimol (60 g/l) have been applied 

against the fungus. 
 
Table 1. Active ingredients and application numbers against Lobesia botrana (Den. & Schiff.) in organic and 

conventional plots in Manisa-Alasehir in 2005, 2006 and 2007 

Year Organic Conventional 

2005 spinosad (5) phosalone (3)+ spinosad (2) 

2006 Bacillus thuringiensis (4)+spinosad (1) Phosalone (1)+l.-cyhalothrin (2)+spinosad (2) 

2007 Bacillus thuringiensis (4) spinosad (4) 
 
 

In general,  a significant effect of different leaf removal applications has not been 

determined regarding damage rate of L. botrana and predatory mite populations. Only in 
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2005, lower infestation of L. botrana has occurred in the treatment of 2 leaf-removal at fruit set. 

The highest populations of grape erineum mite (C. vitis) were counted in the treatments where 

leaves were removed at fruit set and veraison in 2006 (Table 3). Although a statistical difference 

has not been determined among the treatments, population densities of the two- spotted spider 

mite (T. urticae) in 2005 and 2006, and grape leafhoppers (Empoasca spp.) in 

2006 have been higher in sodium bicarbonate-applied plots than in those including sulfur 

sprayings  (Table 4).  In 2007,  population density of thrips in conventional has been statistically 

higher than sulfur and sodium bicarbonate applied treatments. 

 
Table 2.  Average damage rates of Lobesia botrana  (Den.  &  Schiff.)  in organic and conventional plots at 

harvest in Manisa-Alasehir in 2005, 2006 and 2007 

Leaf Removal Treatment Combined with 2005 2006 2007 

 
2 leaves at fruit set 

sulfur 0.07 0.35 0.03 

sodium bicarbonate 0.04 0.18 0.05 

 
4 leaves at veraison 

sulfur 0.3 0.9 0.37 

sodium bicarbonate 0.22 0.39 0.04 

 
6 leaves at fruit set and veraison 

sulfur 0.11 0.18 0.15 

sodium bicarbonate 0.12 0.25 0.12 

 
Untreated control 

sulfur 0.08 0.14 0.16 

sodium bicarbonate 0.12 0.72 0 

Conventional 2.96 0.14 0.13 

 
 

Generally, predatory mites have not been determined in the plots until mid-July since 

sulfur sprayings has continued against powdery mildew. Predatory mites have been firstly 

observed in the plots from late-July or early-August. 

 

Effect of different leaf removal on fresh grape yield 

It was determined that leaf removals at different stages have affected fresh grape 

yield in2003. As expected, the highest yield was obtained from the conventional plot (12.03 ± 

4.18
a 

kg/vine tree), whereas the lowest yield was found in untreated control (5.87 ± 0.55
b 

kg/vine tree) (Table 5). 

With the exception of first year-results, we found that leaf removals at different stages 

did not affect fresh grape yield of in-conversion and organic phases in the experimental vineyard 

(Table 5). 

On the other hand, fresh grape yield increased in all leaf removal treatments in 2007 with 

the highest rate (106%) when 6 leaves were removed at fruit set and veraison and the lowest rate 

(24%) in conventional when compared to the results in 2003. 

 

Effect of different leaf removal and fungicide combinations on fresh grape yield 

We found that leaf removal at different phenological stages combined with sulfur or 

sodiumbicarbonate did not affect fresh grape yield of in-conversion and organic phases (Table 

6). 

Increase in yield showed similarity to the findings by Akyüz et al. (1997) and Pamuk 

(1999). Moreover, average yield amounts resemble the average yield recorded in the Aegean 
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Region for years (Ilter, 1980; Ilhan et al. 1991; Ilhan et al., 1992; Erdem et al., 1995; Yılmaz 

et al., 1997; Altındişli and Kısmalı, 1998; Çelik et al., 1998; Ilgın et al., 2005). 

It has been found that the removal of 6 leaves at fruit set and veraison has partly 

increased the yield and quality of Sultani Cekirdeksiz grapes in organic vineyards. 

It is too difficult to draw a conclusion on the most suitable combination of leaf removal 

and fungicide option owing to changing results on pest and predatory complex. However, it 

has been noticed that the population levels of insect pests such as leafhoppers and mites feeding 

on grape leaves have been generally higher in sodium bicarbonate-treated plots than those of 

sulfur-treated plots in some years of the study.  In Turkey,  a registered plant protection product 

is unavailable against grape leafhoppers and two-spotted spider mites in organic agriculture. In 

some years, they can heavily attack the plants. Natural biological control needs longer time 

to suppress these pests. For this reason, it might be logical to recommend sulfur instead of sodium 

bicarbonate for the management of powdery mildew, the main disease. 
 
Table 3. Effect of different leaf removal and fungicide interaction on insect pests and predatory mites in Manisa-

Alaşehir 

2006 

Factor A (Leaf Removal) x Factor B (Fungicide) GEM* EFL* 

 
2 leaves at fruit set 

Sulfur 5.360 abcd 0.797 cd 

Sodium bicarbonate 4.310 bcdef 0.710 d 

 
4 leaves at veraison 

Sulfur 6.737 ab 0.877 abc 

Sodium bicarbonate 5.080 abcde 0.867 bc 

6 leaves at fruit set + 

veraison 

Sulfur 5.400 abc 0.870 bc 

Sodium bicarbonate 7.707 a 0.933 abc 

 
Untreated control 

Sulfur 1.363 fg 0.710 d 

Sodium bicarbonate 0.710 g 0.983 ab 

Conventional 1.363 1.363 fg 

LSD (GEM: 0.01; EFL: 0.05) 3.296 0.146 

* Total number of GEM (grape erineum mite) and EFL (European fruit lecanium)/leaf with common letters do not differ 

significantly. 
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İÇ ANADOLU VE ORTA KARADENIZ BÖLGELERİNDE YETİŞTİRİLEN 

ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN BÖLGEYE UYUM DERECESİNİN 
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1Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 45040 Manisa 

 

ÖZET 

Şaraplık üzümler geniş bir iklim yelpazesine uyum sağlamakla birlikte özel iklim 

şartlarının bulunduğu bölgelerde en iyi ürünü meydana getirirler. Sıcaklık gelişme sezonu 

boyunca üzüm kalitesi ve canlılığını etkileyebilmektedir. Uygun iklim koşulları şarabın 

kalitesini artırabilmektedir.  Bu çalışmada, İç Anadolu ve Orta Karadeniz Bölgelerinin bazı 

alanlarındaki iklim verileri dikkate alınarak şaraplık üzüm çeşitlerinin  bölgeye uygunluklarını 

belirlemek amaçlanmıştır. Buamaca yönelik olarak uzun yıllar iklim verileri Merkez-Nevşehir, 

Ürgüp-Nevşehir, Kalecik-Ankara, Merkez-Tokat, Erbaa-Tokat ve Niksar-Tokat ilçelerinin 

dahil olduğu meteoroloji istasyonlarından elde edilmiştir. Bu çalışmada incelenen bölgelerde 

heliotermik ve hidrotermik indeksler hesaplanarak bu bölgelerdeki üzüm çeşitleri için 

değerlendirmeler yapılmıştır. Emir, Kalecik arası ve Dimrit Nevşehir’de; Kalecik Karası 

Ankara’da; Narince, Tokat ilinde adapte olmuştur ve iklim koşulları açısından iyi bir şekilde 

yetiştirilebileceği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Şaraplık üzüm, Yetiştirme, Adaptasyon, İklimsel veriler  

 

DETERMINATIONS OF ADAPTATION LEVEL OF WINE GRAPE VARIETIES IN 

CENTRAL ANATOLIA AND  CENTRAL BLACK SEA REGIONS 

 

ABSTRACT 

 Wine grapes are adapted to a wide range of climate; the best production occurs in 

regions that meet certain specific climatic conditions. Temperatures during the growing season 

can affect grape quality and viability. Beneficial climatic conditions can improve the wine’s 

quality. In this study it is aimed that to determine suitable wine grape varieties for the cultivation 

in some areas of Central Anatolia Region and Central Black Sea Region with related to climate 

requirements. For this reason, long-term climatic data were collected by meteorological stations 

including Central-Nevşehir, Ürgüp-Nevşehir, Kalecik-Ankara, Central-Tokat,Erbaa-Tokat and 

Niksar-Tokat. In this study heliotermic and hdyrothermic indices were calculated and evaluated 

for appropriate viticultural practice in this region.  It was found that Emir, Kalecik Karası and 

Dimrit in Nevşehir;   Kalecik Karası in Ankara and Narince can be adapted and grown well in 

terms of climatic conditions in Tokat respectively. 

 

Key Words: Wine grape, Growing, Adaptation, Climatic data  
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GİRİŞ 

Asma, ülkemizin hemen her yöresinde yetişmekte birçok bölgemizde çok uzun yıllardır, 

ticari amaçlarla üretimi yapılmaktadır. Dünyada önemli bir yere sahip olan ülkemiz bağcılığı, 

kapsadığı alan ve ülke ekonomisine sağladığı gelir bakımından önemli tarım kollarımızdan 

birisidir. Türkiye yaklaşık 478 bin ha bağ alanı ve 4,26 milyon ton üzüm üretimi ile dünyanın 

önemli bağcı ülkeleri arasında (alan bakımından5., üretimde ise 6. sırada yer almaktadır. Üzüm 

üretiminin %52,9’u sofralık, %36,3’ü kurutmalık ve %10,8’i şıralık-şaraplık çeşitlerden 

oluşmaktadır (Anonymous, 2010). 

İç Anadolu Bölgesinde Ankara (Kalecik)  ve Nevşehir (Merkez ve Ürgüp ilçeleri);  Orta 

Karadeniz Bölgesinde Tokat (Merkez, Erbaa ve Niksar) illerinin toplam alanı 6461 km2’dir. 

İncelenen çalışma alanının toplam şaraplık üzüm bağ alanı 100763 da, toplam şaraplık üzüm 

üretim miktarı ise 77898 tondur (Tablo 1). İlçeler içerisinde Ürgüp ilçesi en fazla bağ alanı 

(31810 da) ve en fazla üretim miktarına (31810 ton) sahiptir. Çalışma alanının ortalama verimi 

708 kg da-1’dır. 

Tablo 1. İlçelere ait yüzölçümü, bağ alanı, üretim ve verim değerleri(Anonymous, 2011) 

İlçeler 
Yüzölçümü  

(km2) 

Bağ alanı 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Verim 

(kg/da) 

Merkez-Nevşehir 536 25000 17500 700 

Ürgüp-Nevşehir 565 31810 31810 1000 

Kalecik-Ankara 1341 8500 5525 650 

Merkez-Tokat 1924 17910 12537 700 

Erbaa-Tokat 1177 11493 6896 600 

Niksar-Tokat 918 6050 3630 600 

Toplam 6461 100763 77898 708 

 

İlçelerin iklim özellikleri 

 

Merkez-Nevşehir 

Nevşehir, volkanik tüf yapısındaki arazi üzerinde geleneksel ve özgün bağcılık kültürü 

ile önemli bağcılık yörelerimizdendir. İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak bölümünde yer 

alan Nevşehir karasal iklimin tipik özelliklerini taşımaktadır. Bu nedenle yazları sıcak ve kurak, 

kışları soğuk ve sert geçer. Uzun yıllar ortalama yağış miktarı 386 mm’dir. Yörenin en sıcak ayı 

Temmuz ayıdır. Bu ayda sıcaklık ortalaması 21.1°C’dir. Ocak ve Şubat en soğuk aylardır. Uzun 

yıllar sıcaklık ortalaması Ocak ayı için -0.5°C, Şubat ayı için 0.8°C’dir. Güneşlenme süresi 2481 

saattir. Ortalama nisbi nem %60-64 dolayındadır.  

 

Ürgüp-Nevşehir 

Ürgüp, İç Anadolu bölgesinde Orta Kızılırmak havzasının en güney ucunda 38' 24º-38' 

45º kuzey enlemleri ile 34' 47º-35' 08º doğu boylam koordinatları arasındadır. 574 km² 

yüzölçümüne sahip olan ilçe merkezi ve köyleri engebeli bir arazi üzerine kurulmuştur. 

Doğusunda Kayseri merkez İncesu İlçesi, Batısında Nevşehir ili merkez ilçesi, Kuzeyinde 

Nevşehir ili Avanos ilçesi ve Güneybatısında Nevşehir İli Derinkuyu ilçesi güney-

güneydoğusunda Kayseri ili Yeşilhisar ilçesi ile çevrili bulunmaktadır. 
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Ürgüp'te kara iklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk geçer. Bulunduğu 

coğrafik yapısı sebebiyle Türkiye’yi etkileyen Hava kütlelerinden yoğunluğu azalmış olarak 

etkilenmektedir. 

 

Kalecik- Ankara 

Ankara’nın kuzeydoğusunda bulunan Kalecik ilçesi kısmen engebeli bir toprak yapısına 

sahiptir. Bu durum, ilçenin doğu ve güney kesimlerinde daha belirgindir. Yöre topraklarının 

kuzey-güney kesimleri arasında kuzeye doğru genişleyen bir biçimde Kızılırmak nehrinin yatağı 

uzanır. İlçe 2000 m yükseklikteki İdris dağı ile 500 m yükseklikteki Kızılırmak vadi çukuru 

arasında yerleşmiştir. İşte bu 1500 m yükselti farkının tam arasında bulunması ve Kızılırmak’ın 

ilçe yanından geçmesi nedeni ile Kalecik`te mikroklima iklim karakteri görülmektedir. Bununla 

beraber yaz ve kış sıcaklık farkları yüksektir. 

 

Merkez-Tokat 

Tokat; kuzeyinde Samsun, kuzeydoğusunda Ordu, güneyinde Sivas, güneybatısında 

Yozgat, batısında Amasya ili ile çevrilidir. İlin toplam yüzölçümü: 10.071 km2 dır. Kapladığı 

alan açısından Türkiye topraklarının % 1.3'ünü kapsar. Denizden yükseltisi 623 m’dir. Coğrafi 

Koordinatları: 39o 51' – 40o 55' kuzey enlemleri ile 35o 27'- 37o 39' Doğu boylamları arasındadır. 

 

Erbaa- Tokat 

Erbaa, Karadeniz Bölgesi'nin, Orta Karadeniz Bölümünde yer alır. Kuzeyden Samsun'un 

Çarşamba ilçesi ile Ordu ilinin Akkuş ilçesi, batıdan Amasya'nın Taşova ilçesi, doğudan Tokat'ın 

Niksar ilçesi, güneyden Tokat merkez ve güneybatıdan Turhal ilçesi ile çevrilidir. 

Rakımı ortalama 245 metre olan Erbaa, Tokat'ın en düşük rakım değerlerine sahip 

topraklarıdır. İlçe toprakları, kısmen Tozanlı çayı olmak üzere özellikle Kelkit Irmağı boyundaki 

bir ova ile bunu çevreleyen dağlık yerleri içine alan 1111 km²’lik yüz ölçüme sahiptir. Erbaa’nın 

kuzey kısmında yer alan Karınca dağı ile Güneyindeki Sakarat ile Boğatlı dağları Kuzey Anadolu 

dağ silsilesi içerisinde bulunmaktadır.  

Erbaa'da kara iklimi ile ılıman deniz iklimi arasında bir geçiş iklimi görülür. Kışları ılık 

ve yağışlı geçmektedir. Erbaa'da en uzun ve kararlı mevsim sonbahardır. Sonbahar ılık ve 

devamlı, kış kısa ve genelde ılımandır. Yazın en sıcak aylar temmuz- ağustostur. Bu aylarda 

sıcaklık ortalama 36-39 oCdir.  

Kışın en soğuk ayları ocak ve şubattır. En fazla yağış mayıs ayında, yıllık ortalama 

580 mm, en az yağış ağustos ayında (8.03 mm) tespit edilmiştir. Ortalama nispi nem %59 en 

yüksek değerler %66’ ya kadar çıkmaktadır. İlçenin iklimi son yıllarda çevrede yapılan barajların 

etkisiyle ılımanlaşmıştır. 

 

Niksar-Tokat 

Niksar'ın rakımı ortalama 350 metre olup kuzeyinde Canik Dağları, güneyinde Dönek 

Dağı ve bu iki dağın arasında ise Niksar Ovası yer almaktadır. Canik Dağları Karadeniz’e paralel 

uzanan platolarla kaplıdır. Bu platolardan Çamiçi Yaylası yalnız Niksar’ın değil Tokat’ın da en 

önemli yaylalarındandır. 
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Akarsular bakımından oldukça zengin olan Niksar topraklarını Kelkit Çayı ve bu çayın 

irili ufaklı kolları sular. Kelkit Çayı’nın suladığı ve taşıdığı alüvyonlarla bereketine bereket 

kattığı Niksar Ovası, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli ovalarından birisidir. 

Niksar’da Orta Karadeniz Bölümü iklimiyle, İç Anadolu iklimi arasında bir geçiş iklimi görülür. 

Kışlar genellikle ılık ve yağışlı, yazlar sıcak geçer. Her ay yağış alan ilçenin yıllık yağış 

ortalaması 563 mm, yıllık sıcaklık ortalaması ise 13,9 °C’dir. 

Türkiye asmanın (Vitis vinifera L.) gen merkezi olması nedeniyle çok zengin genetik 

potansiyele sahiptir. Üzüm çeşidinin olgunluk, verim ve kalite değerlerinin oluşumunda iklim 

koşulları önemli rol oynamaktadır. Yapılan çalışmalarla; Vitis vinifera çeşitleri ile iklimsel 

etkenler arasındaki ilişkileri gösteren ve ortamın asma yetiştiriciliği açısından uygun olup 

olmadığını belirleyecek kriterler ortaya konulmuştur (Branas, 1974; Constantinescu, 1967; 

Huglin, 1986; Işık, 1988). 

Belli sıcaklık ihtiyacı verileri  her üzüm çeşidi için temel bilgidir. Eşik sıcaklık derecesi 

olan 10°C üzerindeki Etkili Sıcaklık Toplamı baz alındığında her çeşit için anahtar olan fenolojik 

aşamalara ulaşmak mümkündür (Van Leeuwen ve ark., 2008). Vejetasyon döneminin 

başlangıcından olgunluk dönemine kadar her bir üzüm çeşidinin belli bir sıcaklık toplamına 

ihtiyacı vardır (Winkler ve ark., 1974). Üzümün olgunlaşma zamanı  yerel iklim şartları ile 

yakından ilişkilidir. Fenolojik gelişme dönemleri, çeşitten çeşide değişen genetik bir özelliktir 

(Van Leeuwen ve ark., 2008).  

Ankara koşullarında sofralık üzüm çeşidinde vejetasyon dönemindeki sıcaklık toplamı 

isteğinin 1210 0C (Cardinal) ile 1500 0C (Müşküle) arasında (Çelik ve ark., 1988); Akdeniz 

koşullarında ise 1033 0C (Uslu) ile 1538 0C (Alphonse L.) arasında değiştiği tespit edilmiştir. 

İncelenen ekolojide bir üzüm çeşidi, tanelerini istenilen düzeyde olgunlaştıramıyorsa, bölge için 

tavsiye edilemez sonucu çıkmaktadır (Uzun, 1996). 

Oraman (1970), yaptığı çalışmada üzümlerin olgunlaşmasında, sıcaklık kadar, düzenli 

güneşlenme süresinin de önem taşıdığını ve asmanın yıllık güneşlenme süresinin, 1300 saatin 

altında olmaması gerektiğini vurgulamıştır. Çelik ve ark.(1998)’na göre ise, ekonomik anlamda 

bir üzüm yetiştiriciliğinde, bu değerin 1500–1600 saatin altına düşmemesi ve vejetasyon 

süresinin de 180 günden fazla olması gerekmektedir. 

Bir bölgenin üzüm çeşidi tercihinde vejetasyon dışı koşullar da (özellikle don riski 

bulunan yörelerde) önem kazanmaktadır. Üzüm çeşitlerinin düşük sıcaklıklara dayanımları çok 

farklıdır. Nitekim bir bölgede 10 yıl içinde sıcaklık -20,5 oC altına 3 kez ve daha az düşüyorsa 

buranın ideal bir bağcılık bölgesi olduğu bildirilmektedir (Çelik ve ark., 1998). 

“Derece-gün” veya “Isı Üniteleri” olarak ifade edilen EST bağcılıkta en fazla kullanılan 

iklim indisidir (Winkler ve ark., 1974). EST, bölgelerin bağcılık potansiyelinin ve o bölgede 

yetiştirilecek üzüm çeşitlerinin olgunlaşma durumlarının belirlenmesine yardımcı bir yöntem 

olarak bilinmektedir (Prescott, 1969; Çelik ve ark., 1988). 

Tomasi ve Castacurta (1993), İtalya’da 12 yıl süre ile topladıkları meteorolojik verileri 

kullanarak 13 farklı biyoklimatik indis değeri hesaplamışlardır. İklimsel indisler ile bağcılıkta 

kullanılan parametreler arasında yapılan korelasyon analizleri, değişik çevre şartlarına uyum 

sağlayan tek bir iklim indisi bulmanın zor olduğunu tespit etmiştir. 

Bir üzüm çeşidinin vejetasyon döneminde, ortamın uygunluğu bakımından sadece 

sıcaklık toplamı değil, bununla birlikte güneşlenme ve yağış miktarının da dikkate alınması 

gerekmektedir (Constantinescu, 1967; Branas, 1974; Karantonis, 1978;Huglin, 1986). 
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Karantonis (1978)’e göre, üzüm üretimi için ortamın sadece sıcaklık değerleri değil, önemli olan 

sıcaklık ile güneşlenme arasındaki dengedir. Heliotermik orantı (X*12-3/H*10-3) değeri 1 veya 

daha yüksek olan ortamların üzüm için uygun olduğu belirtilmiştir. 

Üzüm çeşidi ile çevre koşulları (iklim, toprak) arasındaki ilişkileri araştırarak, belli bir 

alan üzerinde uyum sağlayabilecek çeşitlerin belirlenmesi yöntemi, dünyanın birçok ülkesinde 

uygulama alanı bulmuştur. Ülkemizde Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesinin iklim verilerine göre 

yetiştirilebilecek üzüm çeşitleri yapılan çalışmalarla belirlenmiştir (Işık ve ark., 2001a ve b). Ege 

Bölgesinde şaraplık üzüm yetiştiriciliğinin gelişmesi için bölgenin iklim faktörleri itibariyle 

bölgeye uyum sağlamış gerek yerli gerekse yabancı kökenli kaliteli şaraplık üzüm çeşitlerinin 

belirlenmesine yönelik çalışmalar son yıllarda önem kazanmıştır. Bu çalışmada, İç Anadolu ve 

Orta Karadeniz Bölgesi'nin bazı alanlarında yetişen şaraplık üzüm çeşitlerinin bölgeye 

uygunlukları bazı iklim verileri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Bu çalışmada, ilk grup materyal Ankara (Kalecik), Nevşehir (Merkez ve Ürgüp) veTokat 

(Merkez, Erbaa ve Niksar) illerindeki şaraplık üzüm üreticileri ile görüşmelerden elde edilen 

verilerdir. Diğer materyal ise ilçelerin meteoroloji istasyonlarından temin edilen uzun yıllara ait 

iklimsel verilerden (sıcaklık, yağış vb) oluşmaktadır.  

 

Yöntem 

Çalışmada İç Anadolu Bölgesinde şaraplık üzüm üretimi bakımından önemli alan ve 

çeşitlere sahip illerden Ankara ve Nevşehir örnekleme alanını oluşturmuştur. Ankara ilinden 

Kalecik; Nevşehir ilinden Merkez ve Ürgüp ilçeleri örnek alınmıştır. 

Orta Karadeniz Bölgesinde şaraplık üzüm üretimi bakımından önemli alan ve çeşitlere sahip olan 

Tokat ili örnekleme alanını oluşturmuştur. Tokat ilinden Merkez, Erbaa ve Niksar ilçeleri örnek 

olarak alınmıştır. 

  Şaraplık üzüm üretiminin en az %50’sini sağlayan ilçeler örnekleme için  seçilmiştir. 

Seçilen ilçelerden 40’ ar şaraplık üzüm üreticisi ile gayeli örnekleme metodu ile görüşülmüştür. 

Şaraplık çeşitlerin o bölgedeki sıcaklık isteklerini belirlemede etkili parametrelerden biri 

olan “Etkili Sıcaklık Toplamı (EST)” hesap edilmiştir. Gün-derece (GD) olarak ifade edilen bu 

değerin hesaplanmasında asma için gelişmenin başladığı eşik sıcaklık olarak kabul edilen 10°C 

) esas alınmıştır (Çelik ve ark., 1998). Değerlendirmeler her istasyondaki uzun yıllar ortalaması 

günlük ortalama sıcaklığın ve bu süredeki her gün için ortalama sıcaklığın eşik sıcaklığın 

çıkarılarak elde edilen sıcaklıkların toplamı aşağıdaki formüle göre yapılmıştır.  

EST=∑(T-Te) 

EST= Etkili sıcaklık toplamı (°C-gün) 

T= Günlük ortalama sıcaklık (°C) 

Te: Eşik sıcaklığı (°C) 

Asmanın su ihtiyacının doğal yollardan karşılanabilirliğinin belirlenmesi için hidrotermik 

indisler hesaplanmıştır.  Bu hesaplamada çeşitlerin Mayıs-Temmuz dönemindeki sıcaklık 

değişimine ve yağışa bağlı olarak su tüketiminin doğal yollardan karşılanıp karşılanmadığı 

belirlenmiştir. 

Hidrotermik İndis: (∑P*10)/ ∑T° 
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∑P = Toplam yağış (mm), 

Üzüm üretimi için sıcaklık ile güneşlenme arasındaki dengenin belirlenmesi için heliotermik 

indis hesaplanmıştır. 

Heliotermik indis: X*12-3/H*10-3 

X: Vejetasyon dönemince etkili sıcaklık toplamı 

H: Günlerin (gündüz) saat toplamı 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

 

İç Anadolu Bölgesinden Ankara (Kalecik), Nevşehir (Merkez ve Ürgüp); Orta Karadeniz 

Bölgesinde Tokat (Merkez, Erbaa ve Niksar) çalışma alanını oluşturmuştur.  

Çalışma alanının coğrafik ve topoğrafik durumu ile ilişkili olarak karasallık değeri 21,8 (Ürgüp-

Nevşehir)-24,2 (Erbaa-Tokat) arasında değişmektedir (Tablo 2). Karasallık değerinin değişimi, 

düşük sıcaklıkların değişimi, yıllık toplam yağış ve rakım farkının etkileri gözlenmiştir. 

Çalışma alanında uzun yıllar ortalama sıcaklık değeri12,30C (Merkez-Tokat) ile 14,80C 

(Kalecik-Ankara) arasında ölçülmüştür (Tablo 2).  

Ekstrem yüksek sıcaklık değerleri 38,9 0C (Ürgüp-Nevşehir)- 45,00C (Merkez-Tokat, 

Erbaa-Tokat ve Niksar-Tokat) arasındadır (Tablo 2).  

Düşük sıcaklıkların uç değerleri -22,4 0C (Ürgüp-NEVŞEHİR) ile -22,10C(Merkez-

Tokat, Erbaa-Tokat ve Niksar-Tokat) arasında değişim göstermiştir (Tablo 2). 

 

Bu iklim zemini üzerinde şaraplık üzüm çeşitlerinin yetiştiriciliği bakımından 

biyoklimatik değerler incelendiğinde (Tablo 3) vejetasyon döneminin 9 Nisan (Merkez-Tokat ve 

Niksar- Tokat) ile 12 Nisan (Kalecik-Ankara) arasında başladığı belirlenmiştir. Potansiyel 

vejetasyon süresinin 199 gün (Merkez-Nevşehir) ile 211 gün (Kalecik-Ankara); toplam sıcaklık 

3528 0C (Ürgüp-Nevşehir) ile 4823 0C (Merkez-Tokat) arasında olduğu anlaşılmıştır. Vejetasyon 

gün sayısı ve sıcaklık faktörünün bileşimini teşkil eden heliotermik indisi, şaraplık üzüm 

yetiştiriciliği açısından incelenen ilçelerin tamamında yüksek olmakla birlikte, ilçeler arasında 

önemli farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. 

 

Heliotermik indisin değeri 6,15 (Kalecik-Ankara) ile 9,46 (Ürgüp-Nevşehir) arasında 

değişim kaydetmekte ve bu değer incelenen ilçelerde şaraplık üzüm üretiminde yer alan çeşitlerin 

(vejetasyon süresi ve etkili sıcaklık itibariyle) yetiştiriciliği için uygundur. Vejetasyon 

dönemindeki yağış miktarı ve dağılımı bakımından ilçeler arasında paralellik bulunmuştur. 

Şaraplık üzüm yetiştiriciliğinde sulama yapılmadan çalışma alanı olan ilçelerde üzüm 

yetiştiriciliğinin mümkün olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2. Çalışma Alanındaki iklim Özellikleri 

İSTASYON 

 

Enlem 

(0N) 

 

Boylam 

(0E) 

 

 

Rakım 

(m) 

 

Ortalama 

Yıllık 

Sıcaklık 

(0C) 

 

Ortalama 

Yıllık 

Yağış 

Toplamı 

(kg/m2) 

 

Karasallık 

Derecesi 

(0C) 

 

En 

Yüksek 

Sıcaklık 

(0C) 

 

En Düşük 

Düşük 

Sıcaklık 

(0C) 

Merkez-Nevşehir 38° 37' 34° 42' 1223 13,8 483,4 23,2 39,5 -21,2 

Ürgüp-Nevşehir 38° 37' 34° 54' 602 14,2 490,0 21,8 38,9 -22,4 

Kalecik-Ankara 40° 05' 33° 24' 725 14,8 485,2 22,6 40,8 -21,4 

Merkez-Tokat 40° 18' 36° 33' 649 12,3 446,0 24,0 45,0 -22,1 

Erbaa-Tokat 40° 40' 36° 33' 113 12,7 439,2 24,2 45,0 -22,1 

Niksar-Tokat 40° 34' 36° 56' 339 12,5 456,4 23,7 45,0 -22,1 

 

TARTIŞMA 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 

Etkili sıcaklık toplamı Tokat’ın Merkez ilçesinde 2961 0C, Erbaa’da 2872 0C ve Niksar ilçesinde 

28540C’ (Tablo 3) iken Narince üzüm çeşidinin sıcaklık isteği 14180C’dir (Tablo 4). 

Etkili sıcaklık toplamı Nevşehir’in Merkez ilçesinde 21370C ve Ürgüp’de 28720C’ (Tablo 3) 

iken, Emir’ in 15020C, Kalecik Karası’nın 14210C ve Dimrit çeşidinin 1400 0C Etkili sıcaklık 

istediği belirlenmiştir(Tablo 4).  

Ankara’nın Kalecik ilçesinde etkili sıcaklık toplamı 21450C (Tablo 3) iken Kalecik 

Karası üzüm çeşidinin istediği sıcaklık 14210C’dir (Tablo 4). 

 

Tablo 3. Çalışma Alanının Şaraplık Üzüm Yetiştiriciliği Bakımından Potansiyel Biyoklimatik 

Değerleri (Ortalama Günlük Sıcaklık ≥100C Dönem ) 

İSTASYON 

Başlam

a 

(Tarih) 

Süre 

(Gün) 

 

∑T(0C) 
Ortalama 

Sıcaklık 

(0C) 

Yağış 

(mm) 

Heliotermi

k İndis 

Hidrotermik 

İndis 

(Mayıs-

Temmuz) 

Toplam Etkili 

Merkez- 

Nevşehir 
10.4 199 3686 2198 20,1 208,6 9,43 0,27 

Ürgüp- 

Nevşehir 
10.4 204 3528 2137 19,9 215,2 9,46 0,22 

Kalecik- 

Ankara 
12.4 211 3902 2145 19,8 199,8 6,15 0,35 

Merkez- 

Tokat 
09.4 205 4823 2961 21,8 213,9 8,23 0,23 

Erbaa- 

Tokat 
10.4 202 4798 2872 22,4 224,4 8,27 0,24 

Niksar- 

Tokat 
09.4 203 4812 2854 20,9 221,6 8,32 0,25 

Fark 3 12 1195 824 2,6 24,6 3,31 0,13 
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Tablo 4. Bazı Şaraplık Üzüm çeşitlerinin Sıcaklık İsteği (Çelik ve ark., 1988 a) 

 

 

Meteoroloji istasyonunun iklim verilerinin ve üreticilerle yapılan anketlerin 

değerlendirilmesi sonucunda; Nevşehir’in Merkez ilçesi ve Ürgüp ilçesinde Emir, Kalecik Karası 

ve Dimrit; Ankara’nın Kalecik ilçesinde Kalecik Karası; Tokat’ın merkez, Erbaa ve Niksar 

ilçelerinde Narince şaraplık üzüm çeşitlerinin yetiştirilen yerlere adapte olduğu 

belirlenmiştirYapılan bu çalışma ile İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgelerine adapte olduğu 

belirlenen ve ticari değeri yüksek olan Emir, Dimrit ve Narince şaraplıküzüm çeşitlerinin de 

Kalecik Karası üzüm çeşidinde olduğu gibi Türk Patent Enstitüsün’den “Coğrafik İşaretleme 

Belgesi”nin alması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu şekilde, kısıtlı sayıda olan yerel şaraplık üzüm 

çeşitlerimizin yetiştiği bölgelerde koruma altına alınması sağlanacaktır. 
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MANİSA KOŞULLARINDA BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN 

ÇARDAK TERBİYE SİSTEMİNDE PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 

 

Selçuk Karabat1,, Adnan Erdem1, Fadime Ateş1, Mustafa Sacit İnan1, Özen Merken1 

 
1Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Manisa 

ÖZET 

Bu çalışma çardak terbiye sisteminde 1103 Paulsen anacına aşılı farklı sofralık 

üzüm çeşitlerinin Manisa koşullarına adaptasyonunu belirlemek için 2009-2012 yılları 

arasında yürütülmüştür. Çalışmada Flame Seedless, Sultani Çekirdeksiz (S4), Sultani 

Çekirdeksiz (S6), Yalova İncisi, Red Globe, Royal üzüm çeşitleri iki  ayrı sıra üzeri 

mesafe ve yükseklikte yer almıştır. Sonuç olarak her iki çardak sisteminde de Red Globe, 

Royal ve Sultani Çekirdeksiz (S6) çeşitleri sofralık üzüm üretimi için tavsiye edilebilir 

niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Sofralık üzüm, verim, kalite, çardak 

DETERMINATON OF PERFORMANCE OF SOME TABLE GRAPE 

VARIETIES ON PERGOLA TRELLIS SYSTEM IN MANİSA CONDITION 

ABSTRACT 

This study was carried out determination of adaptation of some table grape varieties 

which are grafted on 1103 Paulsen rootstock with pergola training system in Manisa 

condition from 2009 to 2012. In this researh Flame Seedless, Sultani Çekirdeksiz (S4), 

Sultani Çekirdeksiz (S6), Yalova İncisi, Red Globe, Royal grape varieties was 

investigated with two different vine spacing and height. At the result Red Globe, Royal 

and Sultani Çekirdeksiz (S6) varieties could be recommended for both pergola training 

systems. 

 

Key Words: Table grape, yield, quality, pergola 

GİRİŞ 

 Çok telli yüksek destek sistemleri içerisinde üstü kapalı olarak oluşturulmuş şekillere 

“Pergola” veya “Çardak” adı verilmektedir. Bazı bağcılık literatüründe “Y” sistemi ve 

buna benzer şekiller de Pergola sistemine dahil edilmektedir. Çardak terimi ise, üstü 

tamamen kapanan sistemler için kullanılmaktadır. Çardak sisteminin yapımında ağaç, 

metal ve beton malzemelerin herhangi biri kullanılabilmektedir (Karabat, 2011). 

Çardak sistemi son yıllarda özellikle Manisa’nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde 

sofralık üzüm yetiştiricileri tarafından kabul görmekte ve yaygınlaşmaktadır. Üreticiler 
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çardak sistemini birim alandan alınan verimin fazlalığı, çeşitlerin sofralık kalitesinin daha 

yüksek olması, toprak işleme, ilaçlama gibi faaliyetlerin kolaylığından dolayı tercih 

etmektedirler. Çardak sistemi ile üretimi yapılan çeşitlerden bazıları Mevlana, Sultani 

Çekirdeksiz, Crimson Seedless, Superior Seedless, Flame Seedless, Red Globe, Michael 

Palieri ve İtalya’dır. Bu çeşitlerden özellikle Mevlana çeşidinden üretici şartlarında 

dekara 7-8 ton üzüm verimi alınabilmektedir. Sultani Çekirdeksiz ve Red Globe 

çeşitlerinden de dekara 4-5 ton verim alınmaktadır (Karabat ve ark. 2009. a,b).   

 Çardak sisteminde sıra arası en az 3 m, baş (taç, kafa) yüksekliği ise toprak 

seviyesinin 2 m üstünde olabilirken sıra üzeri mesafeleri toprak verimliliği yanında anaç 

ve çeşidin gelişme gücüne bağlı olarak 2 ile 3 m arasında değişebilmektedir. 2 m civarı 

yükseklikte taçlandırılan asmalarda çeşidin budama isteğine bağlı olarak yaklaşık 90’ar 

derecelik açılarla 4 adet kara kol veya ürün çubuğu bırakılmaktadır. Verimli topraklarda 

ve kuvvetli gelişen üzüm çeşitlerinde bu terbiye şekli uygulandığı zaman bırakılan kara 

kol veya ürün çubuğu sayısı 6’ya hatta 8’e kadar çıkarılabilmektedir (Çelik ve ark; 1998, 

Karabat, 2011).   

Bırakılan gözlerden çıkan yeşil sürgünler, taçlandırma alanı çevresinde 50’şer 

cm’lik aralıklarla enine ve boyuna dama şeklinde çekilen tellerin oluşturduğu yüzey 

üzerinde yönlendirilmektedir. Özellikle şiddetli rüzgarlardan zarar görmesini önlemek 

için bu sistem üzerinde oluşan ve geniş alana yayılan yeşil aksamın taşındığı destek 

sisteminin kuvvetli oluşturulması gerekmektedir. Dengede bazı sorunların yaşanmaması 

ve hava sirkülasyonunun daha iyi sağlanabilmesi için sürgünler ve salkımların taşındığı 

destek sistemlerinin 5 dekardan büyük olmayan bağımsız parseller şeklinde yapılması 

tavsiye edilmektedir (Baldıran, 1981; Yüksel ve ark. 2007). 

Bu çalışmada sofralık özellikleri öne çıkan Sultani Çekirdeksizin iki tipi, dünya 

piyasalarında kabul görmüş Flame Seedless, Red Globe, Royal ve ülkemizde geliştirilmiş 

olan Yalova incisi üzüm çeşitleri çardak terbiye sisteminde verim ve kalite durumlarını 

belirlemek üzere Manisa koşullarında denemeye alınmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma Manisa’da çardak terbiye sistemine uygun önemli sofralık üzüm 

çeşitlerini belirlemek için 2003 yılında 1103 Paulsen Amerikan Asma Anacına aşılı tüplü 

fidanlarla 3 m sıra arası ve iki farklı sıra üzeri mesafede (3m ve 1,5 m) tesis edilen 

araştırma parselinde yürütülmüştür. Çalışmada Flame Seedless, Sultani Çekirdeksiz (S4), 

Sultani Çekirdeksiz (S6), Yalova İncisi, Red Globe, Royal çeşitleri yer almıştır. Yüksek 

çardak sistemde yerden 2.4 m, alçak çardak sistemde 2.0 m yükseklikte destek sistemi 

oluşturulmuştur. Tesadüf parselleri deneme desenine göre oluşturulan denemede her 

çeşitten üçer tekerrür ve her tekerrürde altışar asma bulunmaktadır. 

Çeşitlerin verim ve kalite farklılıklarını belirlemek için omca başına ve dekara 

verim değerleri ile salkım sayısı, salkım ağırlığı (g), tane ağırlığı (g), SÇKM (%), titre 

edilebilir asitlik (g l-1), olgunluk indisi değerleri 2010-2012 yıllarında alınmış ve istatistiki 

olarak değerlendirilmiştir. 
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Üzüm Verimi (kg omca-1- da-1) 

Omca başına ve dekara verimler incelendiğinde üç yıllık ortalama değerlere göre 

çeşitler arasında alçak çardakta istatistiki olarak farklar mevcuttur. Alçak çardakta Royal 

ve Red Globe ilk grupta yer alırken Sultani Çekirdeksiz (S4) ve Flame Seedless çeşitleri 

son grupta yer bulmuşlardır.   

 

Tablo 1. Çeşitlerin Yüksek ve Alçak Çardakta Omca Başına Verim Değerleri 

Çeşit 

Omca Verimi (kg omca-1) 

YÜKSEK 

ÇARDAK 

ALÇAK 

ÇARDAK 

FLAME SEEDLESS 20,5 BC 7,2 C 

SULTANİ ÇEK. (S4) 15,7 C 10,5 BC 

SULTANİ ÇEK. (S6) 20,2 BC 19,1 AB 

YALOVA İNCİSİ 23,1 ABC 19,7 AB 

RED GLOBE  31 AB 25,5 A 

ROYAL 33,3 A 24,1 A 

LSD <0,05 12,674 10,6 

p  0,0712 0,0147 

 

Yüksek çardakta çeşitler arasında verim bakımından 0,05 seviyesinde istatistiki bir fark 

görülmemektedir. Yüksek çardakta Royal (3694 kg) alçak çardakta da Red Globe (5653 

kg) üzüm çeşitleri yüksek verim seviyeleriyle dikkati çekmektedirler. 
 

Tablo 2. Çeşitlerin Yüksek ve Alçak Çardakta Dekara Verim Değerleri 

Çeşit 

 Verim (kg da-1) 

YÜKSEK 

ÇARDAK 

ALÇAK 

ÇARDAK 

FLAME SEEDLESS 2274 BC 1599 C 

SULTANİ ÇEK. (S4) 1745 C 1984 BC 

SULTANİ ÇEK. (S6) 2243 BC 3435 ABC 

YALOVA İNCİSİ 2565 ABC 4369 AB 

RED GLOBE  3442 AB 5653 A 

ROYAL 3694 A 5342 A 

LSD <0,05 1406,8 2484,6 

p  0,0712 0,0162 

 

Salkım Sayısı(Adet Omca-1) 

 Salkım sayısı açısından çeşitler değişik yükseklikteki çardakta ele alındığında 

Royal üzüm çeşidinin hem yüksek hem de alçak sistem çardakta en çok salkım sayısına 

sahip olduğu görülmektedir. Bunu yüksek çardakta Flame Seedless ve Yalova İncisi 

çeşitleri izlemektedir. Alçak çardakta ise Royal ve Yalova İncisi çeşitleri salkım sayısı 

açısından önde gelmektedirler. 
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Tablo 3. Çeşitlerin Yüksek ve Alçak Çardakta Omca Başına Salkım Sayısı Değerleri 

Çeşit 

Salkım Sayısı (Adet Omca-1) 

YÜKSEK 

ÇARDAK ALÇAK ÇARDAK 

FLAME SEEDLESS 67,7 AB 36,3 B 

SULTANİ ÇEK. (S4) 40,0 B 29,0 B 

SULTANİ ÇEK. (S6) 36,0 B 31,0 B 

YALOVA İNCİSİ 65,3 AB 54,3 A 

RED GLOBE  40,0 B 30,3 B 

ROYAL 81,3 A 73,0 A 

LSD <0,05 39,89 33,258 

p  0,1299 0,0739 

 

Salkım Ağırlığı (g) 

Salkım ağırlıkları açısından çeşitleri her iki çardakta da değerlendirdiğimizde aralarında 

istatistiki olarak farklılıkların olduğunu görmekteyiz. Red Globe üzüm çeşidi her iki 

çardakta da ilk grupta yer alırken alçak çardakta Flame Seedless çeşidi 197,3 g ortalama 

salkım ağırlığı ile son grupta bulunmuştur.  
 

Tablo 4. Çeşitlerin Yüksek ve Alçak Çardakta Salkım Ağırlığı Değerleri 

Çeşit 

Salkım Ağırlığı (g) 

YÜKSEK 

ÇARDAK 

ALÇAK 

ÇARDAK 

FLAME SEEDLESS 312,0 B 197,3 C 

SULTANİ ÇEK. (S4) 375,0 B 380,3 BC 

SULTANİ ÇEK. (S6) 551,3 B 615,3 B 

YALOVA İNCİSİ 371,7 B 387,0 BC 

RED GLOBE  857,3 A 985,3 A 

ROYAL 446,0 B 337,7 BC 

LSD <0,05 280,6 307,4 

p  0,0121 0,0017 

 

Tane Ağırlığı (g) 

 Çalışma kapsamında ele alınan çekirdekli çeşitlerden Red Globe salkım 

ağırlığının yanı sıra tane ağırlığı bakımından da ilk grupta bulunmaktadır. Red Glob üzüm 

çeşidini Royal takip etmektedir. Çekirdeksiz çeşitlerden Sultani Çekirdeksiz (S6) tane 

ağırlığı bakımından diğerlerinden biraz üstün görülmektedir. Yapılan istatistiki 

değerlendirmeye göre çeşitlerin tane ağırlıkları açısından istatistiki olarak fark vardır. 

SÇKM (%) 

Sofralık üzüm değerlendirmelerinde en önemli kriterlerden birisi de SÇKM dir. 

Çeşitler arasında SÇKM değerleri arasında istatistiki olarak fark bulunmaktadır. Sultani 

Çekirdeksiz (S6) ilk grupta yer alırken Yalova İncisi üzüm çeşidi her iki çardakta da son 

grupta yer bulmuştur. Sultani çekirdeksiz tiplerinin SÇKM değerleri Ilgın ve ark, 2005 

ile de uyumludur. 
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Tablo 5. Çeşitlerin Yüksek ve Alçak Çardakta Tane Ağırlığı Değerleri 

Çeşit 

Tane Ağırlığı (g) 

YÜKSEK 

ÇARDAK ALÇAK ÇARDAK 

FLAME SEEDLESS 2,5 D 2,31 D 

SULTANİ ÇEK. (S4) 2,3 D 2,27 D 

SULTANİ ÇEK. (S6) 2,6 D 2,76 D 

YALOVA İNCİSİ 5,3 C 5,35 C 

RED GLOBE  10,8 A 12,73 A 

ROYAL 8,3 B 7,6 B 

LSD <0,05 1,2 1,3991 

p  <.0001 <.0001 

 

Tablo 6. Çeşitlerin Yüksek ve Alçak Çardakta SÇKM Değerleri 

Çeşit 

SÇKM (%) 

YÜKSEK 

ÇARDAK ALÇAK ÇARDAK 

FLAME SEEDLESS 19,6 ABC 20,2 B 

SULTANİ ÇEK. (S4) 22,8 A 22,6 A 

SULTANİ ÇEK. (S6) 20,4 AB 18,3 C 

YALOVA İNCİSİ 14,8 D 14,5 D 

RED GLOBE  16,5 CD 16,8 C 

ROYAL 17,5 BCD 17,3 C 

LSD <0,05 3,2591 1,7616 

p  0,0021 <.0001 

   

 

Titre Edilebilir Asitlik (g l-1) 

 Çeşitlerin sofralık kalite özelliklerinden biriside titre edilebilir asitlik miktarıdır, 

alçak çardakta çeşitlerin asitlik değerleri açısından istatistiki anlamda bir fark yokken, 

yüksek çardakta fark gözlemlenmiştir. Titre edilebilir asitlik açısından yüksek çardakta 

Royal, Flame Seedless ve Sultani Çekirdeksiz (S6) çeşitleri ilk grupta yer almışlar. 

 

Tablo 7. Çeşitlerin Yüksek ve Alçak Çardakta Titre Edilebilir Asitlik Değerleri 

Çeşit 

Asitlik (g l-1) 

YÜKSEK 

ÇARDAK 

ALÇAK 

ÇARDAK 

FLAME SEEDLESS 4,35  4,26 A 

SULTANİ ÇEK. (S4) 3,72  3,86 AB 

SULTANİ ÇEK. (S6) 3,97  3,97 A 

YALOVA İNCİSİ 2,97  3,13 B 

RED GLOBE  3,55  3,88 AB 

ROYAL 3,90  4,33 A 

LSD <0,05 1,1499 0,7543 

p  0,2448 0,0500 
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Olgunluk İndisi 

Olgunluk indisi değeri SÇKM nin Titre edilebilir asitlik değerine bölünmesiyle 

elde edilmekte olup, sofralık üzümlerin seçiminde önemli bir kriterdir. Çalışmada ele 

alınan çeşitler olgunluk indisleri yönüyle her iki çardak tipinde de istatistiki anlamda bir 

farklılık göstermemiştir. 

Genel olarak kalite kriterlerine bakıldığında ise verim artışıyla birlikte geniş yüzey 

oluşturan sistemlerde kalite açısından herhangi bir farklılığın olmadığı açıkça görülmekte 

ve Neja ve Ark. (1977) değerleriyle kısmen uyuşmaktadır. 
 

Tablo 8. Çeşitlerin Yüksek ve Alçak Çardakta Olgunluk İndisi Değerleri 

Çeşit 

Olgunluk İndisi  

(SÇKM Asitlik-1) 

YÜKSEK 

ÇARDAK 

ALÇAK 

ÇARDAK 

FLAME SEEDLESS 45,1  47,6  

SULTANİ ÇEK. (S4) 61,2  59,4  

SULTANİ ÇEK. (S6) 51,5  46,9  

YALOVA İNCİSİ 49,8  46,6  

RED GLOBE  46,6  44,1  

ROYAL 44,9  40,1  

LSD <0,05 22,439 13,019 

p  0,5161 0,1055 
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DOLU ZARARINDAN ETKİLENEN BAĞLARDA GELİŞİM GÖZLEMLERİ 

VE ÜRETİCİ DAVRANIŞLARI 

 

Metin KESGİN, M. Sacit İNAN, R. Oğuzhan SOLTEKİN,Turcan TEKER 

 

ÖZET 

  Bu çalışma Manisa İli Alaşehir ve Sarıgöl İlçeleri’nde 8 Mayıs 2013 tarihinde 

meydana gelen dolu yağışından zarar gören bazı sofralık-kurutmalık sultani çekirdeksiz 

bağlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı yoğun zarar gören bağların gelişmesini 

ve üretici davranışlarını gözlemlemektir. 

 Kuvvetli dolu yağışı sonrası sofralık ve kısmen kurutmalık bağcılığın yaygın 

olarak yapıldığı yüksek verimli bağların olduğu Alaşehir İlçesi Çanakçı Kasabası’nda ve 

Sarıgöl İlçesi Tırazlar Kasabası’nda %100’ varan oranda zarar gören bağlar tespit 

edilmiştir. Bazı bölgelerde dolu yağışı sonrası omca üzerinde hiç yaprak kalmayan bağlar 

görülmüştür. Bu bağlarda vegetatif gelişmenin yönlendirilmesi ve bunun sonucu bir 

sonraki yıl için terbiye ve budama sistemine omcanın en iyi şekilde hazırlanabilmesi için 

yapılan uygulamalar ve sonuçları gözlemlenmiştir.  

Zarar görmüş bağlarda temel uygulamanın budama olduğu görülmüştür. Hiç 

budanmayan, Sadece yıllık yeşil sürgünlerin budandığı ve hem bir yaşlı sürgünlerin hem 

de yıllık yeşil sürgünlerin budandığı olmak üzere üç farklı budama şekli gözlemlenmiştir. 

Budamanın yanı sıra azot ağırlıklı topraktan gübreleme, toprak işleme, sulama ve ölükol 

ve mildiyö etmenlerine karşı zirai mücadele uygulamaları da görülmüştür. 

Dolu yağışında %100’e yakın zarar görmüş bağlarda; bir yaşlı sürgünlerin 4-8 

gözden budanması, zarar görmüş yeni sürgünlerin de 3-6 gözden budanması ile yeni 

sürgün oluşumunun teşvik edilmesi ve oluşan yeni sürgünlerin yerleri kontrol altına 

alınmakla omca üzerinde minimum düzeyde karakol oluşumu sağlanabilmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: asma, dolu zararı, Sultani Çekirdeksiz,  

 

OBSERVATIONS ON GROWING AND GROWER TREATMENTS  IN 

VINEYARDS WHICH WERE EFFECTED BY HAIL DAMAGE 

 

Metin Kesgin1, Mustafa Sacit İnan2, Oğuzhan Soltekin3, Turcan Teker4 

 

This study was conducted in Sultani Seedless vineyards which were affected by hail 

damage in the Alasehir and Sarıgol Districts of Manisa Province. The aim of this study 

was to observe the treatments of growers and growing of the vines which were effected 

by hail damage. After strong hail, 100% damage was identified in the vineyards which 
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were in Çanakçı town and Tırazlar town of Alaşehir district. There were no leaves on the 

vine in some regions. In these vineyards , some treatments for managing of vegetative 

development for next years - pruning and training system – and the results of these 

treatments  were observed. Basic treatment was determined as prunning in injured 

vineyards. Also three different prunning types were observed; Non prunning, Prunning 

of annual green shoots, Prunning of annual green shoots and one year old shoots. In 

addition to the prunning, some treatments were observed like fertilizing with nitrogen, 

tillage, irrigation and plant protection practices (against to mildew and ölükol). 

In 100% injured vineyards; if one year old shoots  prune after 4-8 buds and  injured 

new shoots prune after 3-6 buds, new shoots formation can be encouraged and 

unproductive arms formation can be minimized. 

 

Key Words: Grapevine, hail damage, Sultani Seedless 

 

GİRİŞ 

Ülkemiz sahip olduğu ekolojik koşullar nedeniyle üzüm yetiştiriciliğine çok 

elverişlidir. Başta Manisa olmak üzere Denizli ve İzmir illerinde, yaygın olarak 

yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi kurutmalık, sofralık ve şıralık olarak 

değerlendirilmektedir. Türkiye, dünya sofralık üzüm üretiminin % 6’sını ve kuru üzüm 

üretiminin ise % 33’ünü karşılamaktadır. (Çelik ve ark., 2005). İç ve dış piyasaya yönelik 

sofralık üzüm işletmelerinin büyük bir kısmı Manisa ilinin Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde 

bulunmaktadır.  

Manisa bölgesinde yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde; uyanma Mart 

ayının son haftası,  ben düşme Temmuz ayının ilk haftası ve hasat Ağustos ayının son 

haftası içerisinde gerçekleşmektedir. Manisa ilinin vejetasyon süresi 277 gün,  yıllık 

ortalama sıcaklık 16,7 oC ve etkili sıcaklık toplamı (EST) ise 2650 gün-derecedir (Çelik 

ve ark., 1998).  

Tüm bitkisel tarım dallarında olduğu gibi üzüm yetiştiriciliğinde de iklimsel 

olaylar sonucu üretim ve üründe kalite kayıpları oluşabilmektedir.  Dolu yağışı, genç 

sürgünlerin kırılması, yaralanması; yaprakların yırtılması, dökülmesi; tanelerin 

dökülmesi, çiçek salkımının kırılmasına neden olur. Yaralı sürgün ve taneler yaralarını 

kapatsalar bile bu sürgünlerden çelik ve aşı kalemi alınmaz, tanelerin ise şekli ve renginde 

kalite düşüklüğü meydana gelir(Çelik S.,2011). 

 

MATERYAL VE METOT 

Çalışma 8 Mayıs 2013 tarihinde Manisa ili Alaşehir-Sarıgöl ilçeleri tarım 

alanlarında meydana gelen şiddetli dolu yağışından sonra bölgede en çok zarar gören 

Çanakçı ve Tırazlar kasabalarındaki çiftçilere ait 5 adet  Sultani Çekirdeksiz bağında 

yapılmıştır.  

Çalışma için, hiç budanmayan, sadece yıllık yeşil sürgünleri budanan ve hem bir 

yaşlı sürgünleri hem de yeşil sürgünleri budanan olmak üzere üç farklı budama şekli 

36



 

 

uygulanan bağlar seçilmiştir. Seçilen bağlarda şiddetli dolu yağışının ardından 8-10 

günlük periyodlarla 7 kez gözlem yapılmıştır. Bağların gelişme durumları, oluşan 

yaraların kapanma süreçleri, kalan salkımların ve yeni doğuşların  gelişme ve olgunlaşma 

süreçleri ile yeni sürgün oluşumu ve gelişmeleri gözlenmiştir.  

 

BULGULAR VE SONUÇ 

Doludan zarar görmüş bağlarda temel uygulamanın budama olduğu görülmüştür. 

Budama ile yeni sürgün oluşumu teşvik edilebilmektedir. Zarar gören bağlarda asmaların 

hem 1 yaşlı sürgünlerinden hem de yıllık yeşil sürgünlerindeki koltuklardan yeni 

sürgünler oluşarak yeniden taç oluşturduğu gözlemlenmiştir. Yeni sürgünler genellikle 

sürgünün uç kısımların yakın gözlerden oluşmuştur. Ürün çubuğu olarak bırakılan 1 yaşlı 

sürgünlerin dolu zararının ardından 2-3 gözden kesildiği bağlarda, yeterli yeni sürgün 

oluşumunun gerçekleştiği ve bu sürgünlerin gövdeye yakın gözlerden çıktığı 

gözlemlenmiştir. 

 En uygun budanma; 1 yaşlı sürgünlerin 4-8 göz, yeşil sürgünlerin 3-6 göz 

bırakılarak kısa budanması, bir sonraki yıl yapılacak taç terbiyesi ve budama için en 

uygunu olmuştur.  Yeterli sayıda ve uzunlukta sürgün gelişimi gözlenmiştir. 

 Sürdürülebilir asma taç yönetimi için karakol oluşumuna müsaade edilmemeli, 

dolu zararından sonra uygun budama mutlaka yapılmalı, budama; zararın oranına göre 

artırılmalıdır. Dolu zararından hemen sonra yara yerlerinde meydana gelebilecek hastalık 

ve zararlılara karşı zirai ilaçlama yapılmalıdır,  azotlu gübreleme, sulama ve toprak işleme 

ile yeşil sürgün oluşumu teşvik edilmelidir. 

 Ayrıca dolu yağışının şiddetine göre değişen oranda; yapraklarda yırtılmalar, 

asma üzerinde kalan salkımlarda ve sürgünlerde kısmen veya tamamen yaralanmalar 

şeklinde hasar gören bitkilerde, vejetasyon süresince yaraların tamamen kapatılamadığı,  

yeni oluşan yaprakların yeterli seviyeye ulaştığı, salkımların sofralık değerlerini yitirdiği 

görülmüştür. Bu şekilde hasar gören bağlardan ancak kuru üzüm elde edilebildiği, verim 

miktarında hasar oranına paralel düşüşler yaşandığı gözlemlenmiştir. 

 Bağ alanlarında çeşitli örtü materyalleri kullanılarak ekolojik faktörlerden 

zararlanmayı azaltmak ve ürün arzının geniş zamana yaymak mümkün olmaktadır. 
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ÖZET 

2011 ve 2012 yıllarında Manisa-Merkez koşullarında gerçekleştirilen bu çalışmada; 

sofralık üzüm yetiştiriciliğinde gölgeleme ve örtü materyallerinin Sultani Çekirdeksiz üzüm 

çeşidinde hasadın geciktirilmesi ve üzüm verimine olan etkileri araştırılmıştır. Sultani 

Çekirdeksiz üzüm çeşidine ait asmalara, ben düşme döneminden Eylül ayı başına kadar üç farklı 

yoğunlukta (%0-kontrol, %35, %55, %75) filelerle (netlerle) gölgeleme yapılmıştır. Daha sonra 

asmalar, Eylül ayından hasada kadar dört farklı örtü materyali (mogul, kanaviçe, lifepack, 

tyvek) ile örtülmüştür. Çalışmada toplam verim (kg/omca), satılabilir verim (kg/omca), salkım 

ağırlığı (g), tane ağırlığı (g) ve tanenin saptan kopma kuvveti (g) değerlerine bakılmıştır.  

İncelenen bütün parametrelerde gölge uygulamalarından etkilenmiştir. Gölge oranı arttıkça elde 

edilen parametreler düşmektedir.  Kontrol (%0), %35, %55, %75 gölge oranında sırasıyla 

toplam verim (kg/omca) 10.4, 9.3, 7.6 ve 7.2; salkım ağırlığı (g) 518, 548, 467, 493; tane ağırlığı 

(g) 3.0, 2.8, 2.8 ve 2.6; saptan kopma kuvveti (g) 411, 337, 347, 364 olarak belirlenmiştir. Tyvek 

(7,4 kg/omca) ve Lifepack (6,9 kg/omca) örtü tipleri satılabilir verim yönünden ön plana 

çıkmaktadır.  Gölge ve örtü interaksiyonu istatistiki açıdan önemli görülmese de satılabilir 

verim bakımından Tyvek+%0 (9,1 kg/omca), Lifepack+%35 (8.8 kg/omca) kombinasyonu ön 

plana çıkmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Sultani Çekirdeksiz, Üzüm, Hasadı geciktirme, Örtü altı. 

THE EFFECTS OF SHADING AND COVERING APPLICATIONS ON DELAYING 

HARVEST AND YIELD OF SULTANI ÇEKIRDEKSIZ GRAPE CULTIVAR 

This study was conducted in Manisa conditions during 2011 and 2012, in order to 

determine the effects of shading and cover materials on delaying harvest and yield for table 

grape growing. 

Sultani Seedless grapevines were shaded with three different shading nets (%35, %55, 

%75 and %0-control,) from the beginning of veraison until September. Then they were covered 

with four different cover material (mogul, kanaviçe, lifepack,tyvek) from the beginning 

September until harvest. In this study some parameters like total yield (kg/omca), marketable 

yield (kg/omca), cluster weight (g), berry weight (g) and pedicel detaching force (g) were 

researched. The experimental design was split plot with three replications and there were six 

vines per each replication. At the end of the study variance analysis was applied to the 

parameters and LSD test was performed to determine the differences between the averages. 

Shading applications were effects all parameters and all values were decreased while shading 

ratio was increasing. According to the  %0, %35, %55, %75  shading ratios respectively; total 
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yield (kg/omca) 10.4, 9.3, 7.6 ve 7.2; cluster weight (g) 518, 548, 467, 493; berry weight (g) 

3.0, 2.8, 2.8 ve 2.6; pedicel detaching force (g) 411, 337, 347, 364 were determined. Tyvek (7.4 

kg/omca) and Lifepack (6.9 kg/omca) cover materials were standed in the forefront in terms of 

marketable yield. Tyvek+%0 (9.1 kg/omca), and Lifepack+%35 (8.8 kg/omca)   combination 

was better in terms of marketable yield even shading and cover interaction was not statistically 

significant.  

More profit can be achieved by delaying harvesting grapes. In fact, the date of harvesting 

can be delayed 35 (Tyvek-%35) and 65 (Lifepack+%35 shading) days by the usage of cover 

type and shading ratios. Tyvek or Lifepack cover materials which have 35% and 55% shading 

ratio respectively, are suggested for delaying harvest on Sultani Seedless variety. 

 

Key words: Sultani Seedless, grape, delaying harvest, cover material 

 

GİRİŞ 

Ülkemiz kültür asmasının (Vitis vinifera L.) anavatanları arasında yer almakta olup, çok 

zengin bir bağcılık kültürüne sahiptir (Fidan, 1974). Türkiye, dünya sofralık üzüm üretiminin 

% 6’sını ve kuru üzüm üretiminin ise % 33’ünü karşılamaktadır. Çekirdeksiz kuru üzüm 

satımında ise, ABD’den sonra ikinci sırada yer alan ülkemiz aynı zamanda sofralık üzüm dış 

satımında da önemli bir gelişme göstermektedir (Altındişli ve ark., 1997; Çelik ve ark., 2005).  

Başta Manisa olmak üzere Denizli ve İzmir illerinde, yaygın olarak yetiştirilen Sultani 

Çekirdeksiz üzüm çeşidi kurutmalık, sofralık ve şıralık olarak değerlendirilmektedir. 2004 

yılında yurdumuzda 159 310 ton sofralık üzüm dış satımı gerçekleşmiş olup bunun %98’ini 

Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi oluşturmuştur. Dış satımda önemli diğer üzüm çeşitleri ise 

Cardinal, Razakı, Tarsus Beyazı’dır (Uysal, 2007). Sofralık üzüm ihracatı yapan ülkeler 

sıralamasında Rusya Federasyonu, Almanya ve Ukrayna başta gelmektedir (Anonim, 2007). İç 

ve dış piyasaya yönelik sofralık üzüm işletmelerinin büyük bir kısmı Manisa ilinin Alaşehir ve 

Sarıgöl ilçelerinde bulunmaktadır.  

Manisa bölgesinde yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde; uyanma Mart ayının 

son haftası,  ben düşme Temmuz ayının ilk haftası ve hasat Ağustos ayının son haftası içerisinde 

gerçekleşmektedir. Manisa ilinin vejetasyon süresi 277 gün,  yıllık ortalama sıcaklık 16,7 oC ve 

etkili sıcaklık toplamı (EST) ise 2650 gün-derecedir (Çelik ve ark., 1998).  

Sofralık üzüm yetiştiriciliğinde en karlı üretim modeli erken veya geç dönemde üzümü 

turfanda olarak piyasaya sunmakla sağlanmaktadır. Sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde örtü 

altında yetiştiricilik, erken veya geççi çeşit seçimi, örtü ve gölge materyallerinin kullanılması 

ile turfanda üzümler piyasaya sunulabilmektedir. Son yıllarda Manisa ilinde bulunan üzüm 

üreticileri (özellikle Alaşehir ve Salihli ilçeleri) sofralık amaçlı yetiştirdikleri üzümlerde hasadı 

geciktirmek amacıyla çeşitli örtü materyalleri (yağıştan koruma amaçlı) kullanmaktadır. Örtü 

malzemesi olarak ise şeffaf plastik ve kanaviçe kullanılmakta fakat bu malzemeler başka 

sorunları da beraberinde getirdiği için (çürüme, hastalık ve zararlı yoğunluğunun artması) 

üreticiler farklı örtü materyali arayışlarını sürdürmektedirler.  

Farklı ışık geçirgenliğine sahip örtü materyallerinin üzümlerde hasadı geciktirdiği (Smart ve 

ark., 1988; Keller ve ark., 1998) bunun üzüm çeşitlerine ve örtünün serilme zamanlarına göre 

değişebileceği ve bu değerin 1 hafta 5 hafta arasında olabileceği yönünde çalışmalar vardır 
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(Kliewer ve ark., 1967; Kara ve Çoban, 2001; Çelik ve ark., 2005). Ayrıca hasada yakın 

zamanlarda kullanılan örtülerin (kaneviçe, plastik, polietilen vb) üzümleri yağmurdan koruduğu 

ve hastalık gelişimini geciktirdirdiği ve dolayısı ile üzümlerin hasadının böylelikle 

gecikebileceği yönünde de çalışmalar mevcuttur (Kimura ve Kawabuchi, 1984; Anonim, 2009; 

Liberman, 2009). 

Gölgeleme ve örtü uygulamalarının yukarıda sayılan olumlu etkilerine rağmen verimde önemli 

bir azalmanın olabileceği hatta ertesi yılın verimini bile etkileyebileceği bildirilmektedir 

(Cartechini ve Palliotti, 1995; Klenert, 1972).   

Bu çalışma ile farklı gölgeleme oranlarına sahip netler ile üzümlerin yeme olumuna 

gelmesini geciktirmek ve yağışlardan farklı özellikteki örtü tipleriyle üzümleri koruyarak 

hasadı normalden daha geç zamanda yapabilmek amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Metot 

Araştırma, Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu’nda 2000 yılında 41B anacı üzerine aşılı 

3.0 x 2.0 m dikim sıklığı ile tesis edilmiş olan Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi ile kurulmuş 

bağda gerçekleştirilmiştir. Bağın destek sistemi “çift T” olup, damla sulama sistemi ile 

sulanmıştır. 

Sultani Çekirdeksiz üzüm; orta mevsimde olgunlaşan ve ülkemizin en önemli üzüm 

çeşididir. Omcaların gelişmesi kuvvetlidir. Salkımları konik, kanatlı, normal sıklıkta; taneleri 

oval şekilli ve küçük yapılıdır. Kurutmalık bir çeşit olmakla birlikte bazı kültürel uygulamalarla 

sofralık kalitesi artırılabilmektedir (Duru ve Gelegen, 1975). 

41 B (Vinifera x Berlandieri) anacının vegetatif devresi kısa olup kirece karşı mukavemeti 

oldukça fazladır. Sofralık üzüm çeşitlerinde erkencilik için kullanılmasına karşın ilkbaharı 

yağışlı geçen yörelerde hafif sararmalar göstermektedir. Filokseraya orta derecede 

dayanmasına karşın tuz ve mildiyöye dayanıklılığı yeterli değildir (Çelik, 1998). 

Gölgeleme ve Örtü materyalleri: 

Asmalar ben düşme döneminde (Temmuz başı) polietilenden üretilmiş olan yeşil renkli ve 3 

farklı gölgeleme oranına (%35, %55, %75) sahip file örtülerle örtülmüştür (Şekil 1,2,3).   

           

 

 

 

Şekil 1. % 35   Gölgelik             Şekil 2.  %55 Gölgelik                        Şekil 3. %75 Gölgelik 

 

Hasada yakın dönemde yağmurun olumsuz etkisini azaltmak ve salkımları asmalar 

üzerinde daha uzun süre bekletmek amacıyla 20 Ağustos tarihinde omcaların üzerine dört farklı 

özellikte örtü  şeffaf polietilen, mogul   (agrimol),  kanaviçe, lifepack materyali çekilmiştir 

(Şekil 3.2). 

Mogul (Agrimol)(M) ; Ağırlığı 30 g/m2, rengi beyaz, kalınlığı 0.28 mm, hava 

geçirgenliği 145 cm3/cm2.sn, ışık geçirgenliği %70, ve U/V katkısı %3  olan polipropilenden 

imal edilmiş örtü materyalidir (Şekil 4). 

 

Polipropilen Kanaviçe Örtü (PK) ; Polipropilenden imal edilmiş beyaz renkte dokuma 

ile üretilmiş örtü malzemesidir (Şekil 5). 
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Lifepack (L): Üç katlı malzemeden oluşmakta (30g/m Spunbond+20mc breathable 

katman+15g/m spunbond), su geçirmez, üst katmanı %8 UV katkılı örtü materyalidir (Şekil 6). 

Tyvek(T): Ağırlığı 43 gr/m2, rengi beyaz, kalınlığı; 145μm, basınç altında hava ve su  

geçirgenliği olan, uv katkısı %4, dokuma olmayan örtü malzemesidir (Şekil 7) 

 

Şekil 4. Mogul     Şekil 5. Polipropilen Kanaviçe Örtü 

 

        
Şekil 6. Lifepack    Şekil 7. Tyvek 

 

  Tüm parsellerde sofralık amaçlı Sultani Çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliğine uygun 

kültürel işlemler yapılmıştır. Bunlar kısaca; omcalar 12 gözlü 6 bayrak olacak şekilde 

budanmıştır. Somaklar 5-10 cm iken 20 ppm GA3’e bandırma ve 10-15 cm iken 20 ppm 

püskürtme şeklinde 2 defa GA3 uygulaması yapılmıştır. Tam çiçeklenme döneminde 1 defa 

salkımlara 20 ppm GA3 püskürtülmesi; Taneler saçma tanesi iriliğine (4-5 mm) ulaştığında birer 

hafta ara ile iki kez 40 ppm GA3 salkımlara püskürtmesi yapılmıştır. Salkımın 1/3’lük kısmının 

kesilmesi, çilkim çıkarma ve yaprak alınması  (%25 oranında)’dır. Ayrıca üzümler koruk 

döneminde iken 21 gün ara ile üç defa sıvı yaprak gübresi (suda çözünür olarak %5 P2O5, %3 

N, %11 K2O, %0.02 Fe ve 0.02 Mn) ile birlikte deniz yosunu uygulamaları yapılmıştır. Hastalık 

ve zararlıların mücadelesi için standart ilaçlama programı uygulanmıştır.  

Araştırma gölgeleme ve örtü altına alma şeklinde iki aşamadan oluşmaktadır. Güneşin 

etkisini azaltmak ve olgunlaşma periyodunu yavaşlatarak hasadı geciktirmek için üç farklı 

oranda (%35, 55, 75) gölgeleme oranına sahip gölgeleme filesi (GF) kullanılmıştır. Bunlar 

tanelere ben düşme döneminden hemen önce omcaların üzerine çekilmiştir. Sonbahar 

yağmurlarının olumsuz etkisinden korumak için Tyvek (T), Mogul (M), Lifepack (L) ve 

Polipropilen Kanaviçe (PK) örtü malzemeleri kullanılmıştır. Örtü materyalleri hasattan kısa bir 

süre önce serilmiştir.  

Her iki örtü materyalinin serilebilmesi için terbiye sistemine monteli (beton direklere) 

ters ‘U’ şeklinde kıvrılmış demirler kullanılmıştır.  

Ben düşme döneminden üzümlerin yeme olumuna gelme aşamasına kadar serilen 

gölgeliklerin omca üzerinde kalma süreleri ile yeme olumundan hasad yapılana kadar örtülerin 

omca üzerinde kalma sürelerinde geçen süre; gün sayısı olarak verilmiştir. 
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Hasatta verim (kg/omca), satılabilir verim (kg/omca), salkım ağırlığı (g), tane ağırlığı 

(g) tartılarak;  tane sap bağlantı kuvveti ise dinamometre ile üzüm daneleri koparılarak 

ölçülmüştür.  

Deneme bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü, parsel büyüklüğü altı 

omca olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler varyans analizine tabii tutulmuş 

ve ortalamaların karşılaştırılmasında LSD (0,05) testinden faydalanılmıştır. 

Araştırma Bulguları 

2011 ve 2012 yıllarında yapılan bu çalışmada; sofralık amaçlı yetiştiricilikte farklı gölge 

oranları ve farklı örtü materyalleri vasıtasıyla üzümlerin kalitesini muhafaza ederek hasat 

geciktirilmeye çalışılmıştır.  

Farklı oranda gölgeleme özelliğine sahip fileler 2011 yılında 54 gün, 2012 yılında ise 

61gün; farklı örtü tipleri ise 2011 yılında 45 gün, 2012 yılında ise 35 gün süre ile omca üzerinde 

kalabilmiştir. Kontrol asmalarına göre üzümlerin yeme olumuna gelmeleri %35 gölgelikte 7 

gün, %55 gölgelikte 14 gün, %75 gölgelikte 28 gün daha geç olmuştur. Omcaların gölge 

materyali ile örtülmesi durumunda hasadın geciktirilebileceği, gölge oranı arttıkça 

geciktirmenin daha fazla olduğu yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Nitekim 

Klenert (1972) ve Smart ve ark. (1988) gölgelemenin SÇKM miktarını düşürdüğünü, toplam 

asitlik miktarını artırdığını dolayısı ile hasadın geciktiğini bildirmektedir. Açıkta 

yetiştiricilikteki (kontrol) üzümler, ilk yıl 15 Ağustos 2011, ikinci yıl ise 22 Ağustos 2012 

tarihinde hasat için optimum olgunluğa ulaşmıştır (Çizelge 1).  

Gölgeleme x Örtü uygulamalarının hasat tarihine etkisi istatistiki açıdan her iki yılda da 

önemsiz çıkmıştır. Fakat her iki yılda da gölgeleme ve örtü materyali uygulamalarının, hasadı 

açıkta (kontrol) yetiştiriciliğe göre 1,5-2 ay geciktirdiği, bunun ise dikkate alınması gereken bir 

süre olduğu söylenebilir (Tablo 1). 

  Gölgeleme+Örtü uygulamalarının hasat sırasında elde edilen toplam verim, satılabilir 

verim, salkım ağırlığı ve tane ağırlığı ile tanenin saptan kopma direncinin iki yıl ortalaması 

olarak Çizelge 2’de gösterilmiştir. Yapılan uygulamalar; omca başına verim, omca başına 

satılabilir verim, salkım ağırlığı ve tane ağırlığı üzerine istatistiki açıdan önemli etkiye sahip 

iken tanenin saptan kopma direncinde etkisinin önemsiz olduğu görülmüştür. Verimin örtü 

uygulamalarından ziyade gölge uygulamalarından etkilendiği görülmüş, Kanaviçe+0, 

Lifepack+35 ve Tyvek+0 uygulamaları omca başına 11,17 kg verim ile ilk grupta yer almıştır. 

omca başına verim miktarında ise yine gölgelik uygulamaları daha etkin olmuş ve Kanaviçe + 

0 ve Tyvek + 0 uygulamaları 9,15 kg ile ilk grupta yer almıştır.(Tablo 2) 

Salkım ağırlığı üzerine Tyvek + 35 uygulaması 611,89 g ile istastiki açıdan ilk grupta 

yer almıştır. Saptan kopma kuvveti değerlerinde uygulamalar arasında istatistiki açıdan bir fark 

görülmemiş olsa da 400 g kuvvet değerinin üzerine gölgeliksiz uygulamalarda rastlanmaktadır.  

  Örtü uygulamalarının toplam verim ve tane ağırlığı üzerine etkisinin önemsiz çıkmasına 

karşılık satılabilir verim ve salkım ağırlığına etkisi istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. 

Ayrıca tanenin saptan kopma kuvvetine de  etkiside yine önemli bulunmuştur. Satılabilir verim 

değerlerinde Tyvek, salkım ağırlığı değerlerinde Mogul, Saptan kopma direnci değerlerinde 

Kanaviçe örtü tipi öne çıkmıştır (Tablo 4) 
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  Gölgelik uygulamalarının etkisi istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Toplam 

verimde %0 gölgeleme, satılabilir verimde %0 ve %35 gölgeleme, salkım ağırlığında %35 

gölgeleme, tane ağırlığında %0 gölgeleme, saptan kopma kuvvetinde %0 gölgeleme 

uygulamaları öne çıkmıştır. 

Cartechini ve Palliotti (1995), asmalarda  gölgeleme oranı arttıkça, lineer bir şekilde 

verim ve tane kalitesinin düştüğünü bildirilmişlerdir. Ayrıca gölgelemenin genel olarak kış 

gözlerinin verimliliğini önemli oranda azalttığı da araştırıcılar tarafından bildirilmektedir 

(Lötter, 1987; Kader, 1990; Ağaoğlu, 2002). Bununla birlikte Chorti ve ark. (2010) sadece 

omcanın salkım bölgelerindeki kısmi gölgeleme uygulamalarının asma başına verim ve salkım 

ağırlığını etkilemediğini fakat tene gelişimini geciktirdiğini saptamışlardır. 

Sonuç ve Tartışma 

Konu hakkında çok fazla çalışmaya rastlanmamış olması nedeniyle sonraki çalışmalara yol 

gösterebileceği düşünülmekte olup, çalışmadan çıkarılabilecek sonuçlar şöyledir. 

- Omca üzerinin gölgeleme ve örtü materyalleri ile örtülmesiyle olgunlaşma hızını yavaşlatmak ve 

yağışların olumsuz etkisinden korumak mümkündür. 

- Geç hasada yönelik yapılan uygulamalar açıkta yetiştiricilik yöntem ve donanımına ilave olarak 

terbiye sistemine, ek zirai mücadeleye, ek sulamaya ve malzemeye ihtiyaç oluşturmaktadır. 

- Geç hasat uygulamaları neticesinde ürün arz etme sürekliliği oluştuğu için ürünlere talep olmakta ve 

iyi fiyat oluşmakta; ürün satış ve ödeme garantisi oluşmaktadır.  

- Gölgeleme ve örtü materyali uygulamalarının, açıkta yetiştiriciliğe (Kontrol) göre hasadı 1,5-2 ay 

geciktirdiği saptanmıştır. 

- En yaygın kullanıma sahip kanaviçeden daha iyi örtü tipleri olduğu ortaya çıkmaktadır.  

- Uygun gölge ve örtü materyalini seçerken, hem hasadı geciktirme süresinin hem de toplam verim ile 

satılabilir verim değerlerinin birlikte ele alınması gerekmektedir.  

- Gölgeleme ve örtü materyalinin kombine uygulandığı yetiştiricilikte hasat zamanının hastalık şiddeti 

dikkate alınarak yapılmasının uygun olacağı görülmüştür.  

- Uygun ekoloji ve çeşit seçimi ile bu modellerde daha fazla net kar etmenin mümkün olabileceği 

görülmektedir. 

- Üzümün bağ üzerinde 20-30 günlük depolanması (hasadın gecikmesi), ihraç edilen üzüm miktarının 

artmasında çok büyük önem arz etmektedir. Bu durum Depolama maliyetlerini düşürdüğü gibi 

dalından yeni kopmuş taze ürün sunma fırsatı vermektedir. 
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Tablo 1. Gölgeleme ve örtü uygulamalarının hasat tarihleri üzerine etkisi (2011 ve 2012 yılı) 

Gölgeleme 

Oranı (%) + 

Örtü Tipi 

 

Hasat Tarihi 

Gölge 

Filelerinin 

Kalma Süresi 

(gün) 

Örtü 

Materyali 

Kalma Süresi 

(gün) 

Hasadın 

Geciktirilme 

Süresi (gün) 

Açıkta ilk Hasat İle 

Son Hasat Arasında 

Geçen Ort. Süre 

(gün) 

0+Kanaviçe 20.10.2011 0 45 66 

54,5 

 

05.10.2012 0 22 43 

0+Lifepack 20.10.2011 0 45 66 

05.10.2012 0 22 43 

0+Mogul 20.10.2011 0 45 66 

05.10.2012 0 22 43 

0+Tyek 20.10.2011 0 45 66 

05.10.2012 0 22 43 

35+Kanaviçe 20.10.2011 54 45 66 

61 

18.10.2012 61 35 56 

35+Lifepack 20.10.2011 54 45 66 

18.10.2012 61 35 56 

35+Mogul 20.10.2011 54 45 66 

18.10.2012 61 35 56 

35+Tyek 20.10.2011 54 45 66 

18.10.2012 61 35 56 

55+Kanaviçe 20.10.2011 54 45 66 

61 

18.10.2012 61 35 56 

55+Lifepack 20.10.2011 54 45 66 

18.10.2012 61 35 56 

55+Mogul 20.10.2011 54 45 66 

18.10.2012 61 35 56 

55+Tyek 20.10.2011 54 45 66 

18.10.2012 61 35 56 

75+Kanaviçe 20.10.2011 54 45 66 

61 

18.10.2012 61 35 56 

75+Lifepack 20.10.2011 54 45 66 

18.10.2012 61 35 56 

75+Mogul 20.10.2011 54 45 66 

18.10.2012 61 35 56 

75+Tyek 20.10.2011 54 45 66 

18.10.2012 61 35 56 

Kontrol ilk 

hasat 

15.08.2011 - - - - 

22.08.1012     

Kontrol son 

hasat 

05.10.2011 - - - - 

05.10.2012     

Lsd 0,05  ÖD ÖD - - 
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Tablo 2. Uygulamaların Verim miktarına, salkım ve tane  ağırlığına ve tane sap bağlantısına 

etkileri* 

Uygulamalar 
Sat. Ver. 

(Kg/Om) 

Top.Ver. 

(Kg/Om) 

Salkım 

ağ.(g) 
Tane ağ. (g) 

Saptan 

kop. 

kuv.(g) 

Kanevice,0 8,17 ab 11,15 a 502,38 cd 2,98 ab 435,49 

Kanevice,0,35 6,48 cd 8,28 df 465,15 d 2,75 bc 341,99 

Kanevice,0,55 6,12 d 7,59 ef 485,57 d 2,85 ac 354,76 

Kanevice,0,75 6,24 cd 7,39 ef 478,15 d 2,26 d 372,44 

Lifepack,0 6,67 cd 9,14 cd 467,52 d 3,11 a 386,97 

Lifepack,0,35 8,75 ab 10,56 ab 567,77 ab 2,68 c 325,61 

Lifepack,0,55 6,13 d 7,38 ef 450,35 d 2,87 ac 343,69 

Lifepack,0,75 6,18 d 7,05 f 477,29 d 2,78 bc 352,57 

Mogul,0 6,76 cd 10,14 ab 557,03 ac 2,98 ab 409,91 

Mogul,0,35 5,79 d 9,15 cd 549,40 bc 2,88 ac 329,10 

Mogul,0,55 6,24 cd 8,43 de 488,65 d 2,75 bc 360,73 

Mogul,0,75 5,81 d 7,14 ef 564,18 ab 2,81 bc 371,96 

Tyvek,0 9,15 ab 11,17 a 547,02 bc 2,86 ac 415,00 

Tyvek,0,35 7,51 bc 9,28 bd 611,89 a 2,81 bc 351,73 

Tyvek,0,55 6,19 d 7,02 f 446,21 d 2,70 c 329,76 

Tyvek,0,75 6,58 cd 7,42 ef 454,83 d 2,65 c 361,28 

LSD0,05 1,26   1,3   57,72  0,26  Ö.D. 

*İki yılın ortalaması alınarak hesaplanmıştır. 

 

Tablo 3: Örtü uygulamalarının verim miktarına, salkım ve tane ağırlığına ve tane sap bağlantı 

kuvvetine etkileri* 

ÖRTÜ 

Satılabilir 

Verim 

(Kg/Om) 

Toplam 

Verim 

(Kg/Om) 

Salkım Ağ  

(gr.) 

Tane 

Ağırlıgı 

(gr) 

Saptan 

Kopma 

Kuv.(gr) 

Kanevice 6,75 ab 8,60 482,81 c 2,71 376,17 a 

Lifepack 6,93 a 8,53 490,73 bc 2,86 352,21 b 

Mogul 6,15 b 8,71 539,81 a 2,85 367,92 a 

Tyvek 7,36 a 8,72 514,99 ab 2,75 364,44 ab 

LSD 0,630   Ö.D 28,900   Ö.D 15,090   

 *İki yılın ortalaması alınarak hesaplanmıştır. 

 

Tablo4: Gölgelik uygulamalarının verim miktarına, salkım ve tane ağırlığına ve tane sap 

bağlantı kuvvetine etkileri* 

GÖLGE 

Satılabilir 

Verim 

(Kg/Om) 

Toplam 

Verim 

(Kg/Om) 

Salkım Ağ. 

(gr.) 

Tane 

Ağırlığı 

(gr) 

Saptan 

Kopma 

Kuv.(g) 

0 7,69 a 10,40 a 518,49 ab 2,98 a 411,84 a 

0,35 7,13 a 9,32 b 548,55 a 2,78 b 337,11 c 

0,55 6,17 b 7,60 c 467,69 c 2,79 b 347,23 bc 

0,75 6,20 b 7,25 c 493,61 bc 2,63 c 364,57 b 

LSD 0,694   1,059   34,68   0,082   17,646   

*İki yılın ortalaması alınarak hesaplanmıştır. 
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ÖZET 

 Sofralık üzüm yetiştiriciliğinde gölgeleme oranlarının üzümlerin olgunlaşma periyoduna 

etkisi araştırılmıştır. Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidine ait asmalar, ben düşme döneminden 20 

Ağustos’a kadar üç farklı yoğunlukta (%35, %55, %75) filelerle gölgeleme yapılmıştır. Tüm 

uygulamalarda sıcaklık (°C), nem (%) ve ışık şiddeti (W/m2) değerleri dijital olarak 

kaydedilmiştir. Olgunlaşma periyodunda, gölgeleme oranı arttıkça ışık miktarı azalmıştır, 

SÇKM artışı ile gölgeleme oranları arasında ters bir ilişki saptanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Gölgeleme, Işık şiddeti, Olgunlaşma periyodu, Sofralık üzüm, Sultani 

Çekirdeksiz, 

 

THE EFFECTS OF SHADING AND COVERING APPLICATIONS ON DELAYING 

HARVEST AND YIELD OF SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ GRAPE CULTIVAR 

 In this study the effects of shading ratios on maturation period of Sultani Seedless grape 

variety were investigated. Sultani Seedless vines were shaded from the beginning of veraison 

until 20 th of August with three different density nets (%35, %55, %75).  Temperature (°C), 

humidity (%) and light density (W/m2) values were recorded digitally. During the maturation 

period, light density reduced while shading ratio increased. A negative correlation was 

determined between shading ratio and water soluble dry matter. 

Key words: Sultani Seedless, grape, delaying harvest, covering material 

 

GİRİŞ 

Ülkemiz kültür asmasının (Vitis vinifera L.) anavatanları arasında yer almakta olup, çok 

zengin bir bağcılık kültürüne sahiptir. (Fidan, 1974). Türkiye, dünya sofralık üzüm üretiminin 

% 6’sını ve kuru üzüm üretiminin ise % 33’ünü karşılamaktadır. Çekirdeksiz kuru üzüm 

satımında ABD’den sonra ikinci sırada yer alan ülkemiz aynı zamanda sofralık üzüm dış 

satımında da önemli bir gelişme göstermektedir. (Altındişli ve ark., 1997; Çelik ve ark., 2005).  

 Başta Manisa olmak üzere Denizli ve İzmir illerinde, yaygın olarak yetiştirilen Sultani 

Çekirdeksiz üzüm çeşidi kurutmalık, sofralık ve şıralık olarak değerlendirilmektedir. Sofralık 

üzüm dış satımın %98’ini Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi oluşturmuştur. Dış satımda önemli 

diğer üzüm çeşitleri ise Cardinal, Razakı, Tarsus Beyazı’dır (Uysal, 2007). İç ve dış piyasaya 
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yönelik sofralık üzüm işletmelerinin büyük bir kısmı Manisa ilinin Alaşehir ve Sarıgöl 

ilçelerinde bulunmaktadır.  

 Manisa bölgesinde yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde; uyanma Mart ayının son 

haftası,  ben düşme Temmuz ayının ilk haftası ve hasat Ağustos ayının son haftası içerisinde 

gerçekleşmektedir. Manisa ilinin vejetasyon süresi 277 gün,  yıllık ortalama sıcaklık 16,7 oC ve 

etkili sıcaklık toplamı (EST) ise 2650 gün-derecedir (Çelik ve ark., 1998).  

 Sofralık üzüm yetiştiriciliğinde en karlı üretim modeli; erken veya geç dönemde üzümü 

turfanda olarak piyasaya sunmakla sağlanmaktadır. Sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde örtü 

altında yetiştiricilik, erken veya geççi çeşit seçimi, örtü ve gölge materyallerinin kullanılması 

ile turfanda üzümler piyasaya sunulabilmektedir. Son yıllarda Manisa ilinde bulunan üzüm 

üreticileri (özellikle Alaşehir ve Salihli ilçeleri) sofralık amaçlı yetiştirdikleri üzümlerde hasadı 

geciktirmek amacıyla çeşitli örtü materyalleri (yağıştan koruma amaçlı) kullanmaktadır. Örtü 

malzemesi olarak ise şeffaf plastik ve kanaviçe kullanılmakta fakat bu malzemeler başka 

sorunları da beraberinde getirdiği için (çürüme, hastalık ve zararlı yoğunluğunun artması) 

üreticiler farklı örtü materyali arayışlarını sürdürmektedirler.  

 Farklı ışık geçirgenliğine sahip örtü materyallerinin üzümlerde hasadı geciktirdiği (Smart ve 

ark., 1988; Keller ve ark., 1998), bunun üzüm çeşitlerine ve örtünün serilme zamanlarına göre 

değişebileceği ve bu değerin 1 hafta ile 5 hafta arasında olabileceği yönünde çalışmalar vardır 

(Kliewer ve ark., 1967; Kara ve Çoban, 2001; Çelik ve ark., 2005). Ayrıca hasada yakın 

zamanlarda kullanılan örtülerin (kaneviçe, plastik, polietilen vb) üzümleri yağmurdan koruduğu 

ve hastalık gelişimini geciktirdiği ve dolayısı ile üzümlerin hasadının böylelikle gecikebileceği 

yönünde de çalışmalar mevcuttur (Kimura ve Kawabuchi, 1984; Anonim, 2009; Liberman, 

2009). 

 Son yıllarda, ürünleri güneşin yakıcı etkisinden ve dolu zararından korumak için gölgeleme 

materyallerinden yararlanılmaktadır. Değişik yoğunlukta gölgeleme oranına sahip olan file 

veya ağ denilen örtüler asma fidanı yetiştiriciliğinde ve bağlarda kullanım alanı bulmuştur. 

Bağlarda gölgeleme uygulamaları, dünyanın değişik bölgelerinde pratik olarak uygulanmaya 

başlamış olup, konu üzerinde araştırmalar yapılmaya devam etmektedir (Kliewer ve ark., 1967; 

Smart ve ark., 1988; Keller ve ark., 1998). 

 Üzümler nonklimakterik meyve olduklarından, hasat tarihinde kullanım amacına uygun bir 

olgunlukta olmaları gerekir. Üzümlerde hasat için meyvenin kimyasal bileşenleri, duyusal 

değerlendirmeler, fiziksel özellikleri ve tanenin saptan kopma direnci gibi çok farklı özellikleri 

dikkate alınmaktadır (Kara ve Gerçekcioğlu, 1993). 

 İklim faktörlerinden en önemli üç etmen (sıcaklık, ışık ve su) asmanın değişik yaşam 

dönemlerindeki etkilerinin zaman, yer ve çeşit bazında farklı etkiler yapmaktadır. Sıcaklık 

gözlerin sürmesi,  çiçeklenme ve şıra kalitesi üzerinde belirgin etki göstermektedir. Su faktörü 

sürgün büyümesi, salkım taslağı oluşumu ve tane büyümesi üzerinde etkilidir. Işık ise, 

çiçeklenme, tanede asit ve şeker birikimi üzerinde rol oynarken, tane büyümesinin son safhası 

ile sürgün büyümesi üzerinde büyük etkiye sahiptir (Ağaoğlu, 2002). 

 Asmalarda maksimum kapasitede özümleme için 150-200 W/m2 ışınım enerjisi gerektiği, 

doğrudan güneş ışığı alan orta kalınlıktaki bir asma yaprağı 400-700 nm dalga boyunda dik 

gelen güneş ışığının % 90-95’ ni absorbe ettiği bildirilmektedir (Çelik, 1998). Işık 

yoğunluğu ve ışık kalitesinin etkilerinin araştırıldığı çalışmada, ışık miktarının ışık kalitesinden 
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daha öncelikli olduğu saptanmıştır. Uygulanan ışık miktarının şeker birikiminde gecikmeye 

neden olduğu gözlenmiştir (Williams ve  ark., 1994). 

 Bu çalışmada polietilenden imal edilmiş, üç farklı gölgeleme oranına (%35, %55, %75) 

sahip fileler (ağ) ben düşme döneminde asmaların üstüne gerilerek, tane gelişme döneminde 

fotosentez aktivitesinin azaltılması ile olgunlaşmayı yavaşlatmak, üzümlerin yeme olumuna 

gelmesini geciktirmek dolayısıyla hasadı normalden daha geç zamanda yapabilmek 

amaçlanmıştır.  

 

MATERYAL VE METOT 

 Araştırma, Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu’nda 2000 yılında 41B anacı üzerine aşılı 

3.0 x 2.0 m dikim sıklığı ile tesis edilmiş olan Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi ile kurulmuş 

bağda gerçekleştirilmiştir. Bağın destek sistemi “çift T” olup, damla sulama sistemi ile 

sulanmıştır. 

 Sultani Çekirdeksiz üzüm; orta mevsimde olgunlaşan ve ülkemizin en önemli üzüm 

çeşididir. Omcaların gelişmesi kuvvetlidir. Salkımları konik, kanatlı, normal sıklıkta; taneleri 

oval şekilli ve küçük yapılıdır. Kurutmalık bir çeşit olmakla birlikte bazı kültürel uygulamalarla 

sofralık kalitesi artırılabilmektedir (Duru ve Gelegen, 1975). 

 41 B (Vinifera x Berlandieri) anacının vegetatif devresi kısa olup kirece karşı mukavemeti 

oldukça fazladır. Sofralık üzüm çeşitlerinde erkencilik için kullanılmasına karşın ilkbaharı 

yağışlı geçen yörelerde hafif sararmalar göstermektedir. Filokseraya orta derecede 

dayanmasına karşın tuz ve mildiyöye dayanıklılığı yeterli değildir (Çelik, 1998). 

  

 Gölgeleme Materyalleri: 

 Asmalar ben düşme döneminde (Temmuz başı) polietilenden üretilmiş olan yeşil renkli ve 3 

farklı gölgeleme oranına (%35, %55, %75) sahip file örtülerle örtülmüştür (Şekil 1,2,3).   

                                       

      

 

 

 

Şekil 1. % 35 Gölgelik                     Şekil 2.  %55 Gölgelik                    Şekil 3. %75 Gölgelik 

 

 Tüm parsellerde sofralık amaçlı Sultani Çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliğine uygun kültürel 

işlemler yapılmıştır. Hastalık ve zararlıların mücadelesi için standart ilaçlama programı 

uygulanmıştır.  

 Gölge materyalinin serilebilmesi için terbiye sistemine monteli (beton direklere) ters ‘U’ 

şeklinde kıvrılmış demirler kullanılmıştır.  

 Ben düşme döneminden üzümlerin yeme olumuna gelme aşamasına kadar serilen 

gölgeliklerin omca üzerinde kalma süreleri gün sayısı olarak verilmiştir. 

 Gölgeleme materyalleri altındaki günlük sıcaklık, nem değerleri kaydedilmiştir. 

Işıklanma miktarı (W/m2) günlük olarak tespit edilmiştir. Sıcaklık (°C), nem (%) ve ışık şiddeti 

(W/m2) değerleri; gölgeleme ve örtü uygulamaları döneminde ayrı ayrı olmak üzere hobo cihazı 

konularak 30 dakika aralıklarla alınmıştır.  
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Suda çözünebilir kuru madde (SÇKM, %):  El refraktometresiyle saptanmıştır. 

 Deneme bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü, parsel büyüklüğü altı 

omca olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.  

ARAŞTIRMA BULGULARI 

 2010 ve 2011 yıllarında yapılan bu çalışmada; sofralık amaçlı yetiştiricilikte farklı gölge 

oranları ile olgunluk dolayısıyla da hasat geciktirilmeye çalışılmıştır.  

 

Gölgeleme Uygulamalarının Sıcaklık, Nispi  Nem Ve  Işıklanma Miktarına Etkisi 

  Gölgeleme uygulaması süresince gölgelikler altında günlük ortalama sıcaklık, nem ve 

ışık miktarı değerleri Temmuz(Ortalama 1), Ağustos(Ortalama 2) ve genel(Ortalama 3) 

ortalamaları şeklinde Tablo1, ve Tablo2’de verilmiştir.  

Sıcaklık Değerleri 

   Üç farklı gölgeleme oranına sahip gölgelikler altında gün içinde farklı sıcaklıklar 

saptanmış olsa da, tüm ölçümlerin ortalama değerlerine bakıldığında birbirine yakın değerler 

ortaya çıkmıştır.   

  Sezon boyunca ortalama günlük sıcaklıklar incelendiğinde,  en yoğun gölgeleme 

oranına sahip %75’lik gölgelik altındaki sıcaklığın her iki yılda da en fazla seyrettiği uygulama 

olduğu görülecektir. Kontrol, %35 ve %55’lik gölgelik altında sıcaklığın birbirine yakın bir 

seyir izlediği belirlenmiştir. %75’lik gölgeleme filesinin, bir şekilde asma üzerinde sera etkisi 

yarattığı düşünülmektedir. 

Nispi Nem Değerleri 

  Gölgeleme uygulaması döneminde saptanan ortalama nispi nem miktarları, sıcaklık 

değerlerinde olduğu gibi birbirine yakın değerler vermiştir. Açık ortamda (kontrol) nispi nem 

daha düşük çıkmış olup, gölgeleme filelerinin ortalama nispi nemin %3 civarında daha yüksek 

çıkmasına neden olduğu görülmektedir. Genel olarak ortalama nispi nemin sezon içinde 

uygulamalara göre  %41-%67 ler arasında değiştiği tespit edilmiştir (Tablo1 ve 2).  

Değerleri 

  Gölgeleme uygulamalarında gölgeleme oranı arttıkça ışık miktarının azaldığı 

görülmektedir. Gölgeleme sezonunda ortalama ışık miktarının % 35 lik gölgelikte en yüksek,  

% 75 gölgelik ortamında en düşük değerler aldığı belirlenmiştir (Tablo1 ve 2).  

 Her iki yılda da gölgelikler altında günlük ışıklanma seyri incelendiğinde; Temmuz ayında 

ortalama ışıklanma miktarının(ortalama 1), Ağustos ayı ortalama ışıklanma 

miktarından(ortalama 2) fazla olduğu görülmektedir. 

  En sık dokulu ve yoğunlukta olan (%75) gölgelik altında ışık miktarının, ölçüm dönemi 

boyunca daha stabil ve fazla dalgalanma olmadan seyrettiği tespit edilmiştir. Tüm gölgeliklerde 

Temmuz sonu ve Ağustos ortasına kadar ışık miktarının birbirine yakın ve stabil bir şekilde 

gerçekleştiği saptanmıştır.   

  Gündüz periyodunda net ışıklanma miktarının gün içindeki temel bileşeni toplam güneş 

radyasyonudur. Gece ise, ısıl radyasyon etkili olmuştur. Dönem içinde gölgeliler altında 

maksimum toplam ışık radyasyon yoğunluğu %35’lik gölge altında 22 Temmuz tarihinde 152,2 

W/m2 ve 88,6 W/m2 olarak ölçülmüştür(Tablo1 ve 2). 
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  Araştırmamızda, gölgelemenin ışıklanma miktarını azalttığı, fotosentez kapasitesini 

olumsuz etkilediği, bunun gölgeleme yoğunluğuna göre değiştiği yukarıda bahsedilen çalışma 

sonuçları ile benzerlik göstermiştir. Gölgeleme filesinin yoğunluğu çok yüksek olduğunda, gün 

içinde file altındaki sıcaklığın daha yüksek gerçekleşmesine neden olduğu, bunun da 

fotosentezi olumsuz etkileyebileceği belirlenmiştir. Bu konuda elde edilen bulgular diğer 

çalışmalarla benzerlik göstermiştir (Kriedemann, 1968; Smart ve ark., 1988;Cartechini ve 

Palliotti, 1995). 

  Gölgeleme oranı % 35 ve %55’lik uygulama altındaki asmaların optimum fotosentez 

için, yeterli düzeyde ışıklanma miktarına maruz kaldıkları saptanmıştır. %75’lik gölgelik 

altındaki asmaların eldeki verilere göre ışıklanma miktarı açısından yetersiz olduğu 

düşünülmektedir. Ancak, daha sağlıklı karara varmak için verim, üzüm kalitesi ve göz 

verimlilik değerlerinin en az 3-4 yıl takip edilmesinde fayda görülmektedir. 

Suda Çözünebilir Kuru Madde (SÇKM) Miktarındaki Değişimi 

  Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde, sofralık amaçlı üretimde hasadı geciktirmeye 

yönelik yapılan gölgeleme uygulamalarının olgunlaşma periyodunda SÇKM miktarı üzerine 

etkisi Tablo 3 ve Tablo 4‘de görülmektedir. Görüldüğü üzere ben düşümünden itibaren SÇKM 

miktarı tüm uygulamalarda artış göstermiş olup, olgunlaşma periyodunda SÇKM artışı ile, 

gölgeleme oranları arasında ters bir ilişki saptanmıştır. Kontrol uygulamasının gölgeleme 

uygulamalarına göre daha yüksek SÇKM oranı ile olgunlaşma periyodunu tamamladığı tespit 

edilmiştir.  

  Olgunlaşma periyodu ile ilgili analizler, her iki yılda da ben düşme döneminden yaklaşık 

10 gün sonra yapılmıştır. Gölgeleme oranı arttıkça, üzümlerde SÇKM oranının daha yavaş bir 

şekilde artış gösterdiği belirlenmiştir. Uygulamaların birinci ve yedinci haftalarında saptanan 

SÇKM değerleri incelendiğinde, Kontrol uygulaması ilk ölçüme göre SÇKM miktarında %40-

%45 civarında artarken, %75’lik gölgeleme uygulamasındaki artış %20-%30 civarında 

olmuştur (Tablo 3 ve 4).  

  Her iki yılda da Kontrol ve %75 gölgeleme uygulanan üzümlerde yapılan SÇKM analiz  

değerleri incelendiğinde; %75 oranında gölgeleme yapılan üzümlerde son hafta  belirlenen 

SÇKM değeri, kontrol asmalarında 4-5 hafta önce  saptanan SÇKM değerine eşit olduğu 

görülecektir. Buradan, sadece gölgeleme uygulaması yapılması durumunda bile, üzümlerde 25-

35 gün hasadın geciktirebildiği görülmektedir.  

 Gölgeleme uygulamaları ile olgunluk seyri arasındaki ilişki incelendiğinde, özellikle 

gölgeleme oranı ile ışıklanma miktarı arasında doğrusal bir ilişki olduğu anlatılmıştı. Yine 

gölgeleme oranı yüksek olan file altındaki sıcaklığın, özellikle gün içinde sıcaklığın yüksek 

olduğu saatlerde daha fazla, nispi nemin ise daha düşük olduğu bildirilmişti.  

  Bu çalışmada, olgunlaşma periyodu boyunca farklı yoğunluğa sahip tüm gölgelikler 

altında ortalama sıcaklık 30 0C civarında olup, gün içinde gölgelikler altında daha stabil 

seyretmiştir.  Işık miktarının ise gölgeleme oranı arttıkça azaldığı, ortalama ışık miktarının 

69,13 W/m2 ile % 35 lik gölgelikte en yüksek,  14,85 W/m2 ile % 75 gölgelik ortamında 

belirlenmiş olması, gölgeleme oranı arttıkça SÇKM madde miktarındaki daha yavaş bir şekilde 

gerçekleşen artışın nedeni olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 1: Farklı gölgeleme oranlarına sahip materyaller altında günlük iklim verileri (2010)        

  
 

 

Sıcaklık 

(°C)

Nem 

(%)

Sıcaklık 

(°C)

Nem 

(%)

Işık 

(W/m2)

Sıcaklık 

(°C)

Nem 

(%)

Işık 

(W/m2)

Sıcaklık 

(°C)

Nem 

(%)

Işık 

(W/m2)

22.07.2010 29,9 55,8 28,9 59,1 152,2 28,5 59,0 145,6 29,3 58,8 70,7

23.07.2010 30,4 48,2 30,3 52,9 139,3 30,1 53,6 128,1 30,9 52,0 72,0

24.07.2010 28,8 50,5 29,0 52,2 137,9 28,8 53,2 126,2 29,7 51,7 73,1

25.07.2010 28,9 52,3 27,7 59,1 133,3 28,0 58,8 119,9 29,3 58,1 72,0

26.07.2010 28,0 58,8 28,3 58,6 103,5 28,2 58,6 95,3 29,3 58,3 71,4

27.07.2010 26,6 61,8 26,6 68,9 63,8 26,6 66,6 55,0 27,6 67,0 45,1

28.07.2010 27,2 51,5 27,0 55,1 89,0 27,1 55,4 75,7 28,3 54,0 76,1

29.07.2010 27,4 52,4 27,1 54,2 76,2 27,0 54,8 76,0 27,9 53,6 78,7

30.07.2010 29,0 60,2 27,9 60,6 69,5 28,2 59,4 68,0 29,6 58,1 72,2

31.07.2010 29,4 63,5 29,1 67,1 65,3 29,4 64,5 66,0 30,7 63,8 67,8

Ortalama 1 28,6 55,5 28,2 58,8 103,0 28,2 58,4 95,6 29,3 57,5 69,9

01.08.2010 30,1 61,0 29,5 66,0 68,5 29,7 63,6 68,0 30,9 62,7 68,2

02.08.2010 30,1 57,7 30,3 59,4 64,8 30,5 58,8 67,0 31,7 57,9 68,2

03.08.2010 30,2 56,5 29,1 64,3 63,1 29,3 63,0 64,0 30,7 63,1 65,8

04.08.2010 30,2 58,6 29,1 63,8 63,6 29,4 62,1 68,0 30,8 61,5 69,7

05.08.2010 27,6 69,3 28,6 68,3 41,4 28,6 65,9 42,0 29,6 66,1 43,8

06.08.2010 29,8 63,5 28,4 68,9 59,8 28,7 66,1 63,0 30,1 65,7 65,8

07.08.2010 30,4 53,3 30,2 61,8 55,6 30,5 60,1 60,0 31,7 58,7 65,8

08.08.2010 30,8 56,3 30,5 56,6 54,1 30,8 56,0 58,0 32,0 54,1 69,7

09.08.2010 30,5 59,3 30,2 64,2 50,8 30,5 62,6 45,0 31,7 62,3 67,4

10.08.2010 31,6 59,3 30,2 64,0 56,1 30,3 62,5 49,0 31,4 62,3 69,9

11.08.2010 31,7 53,5 31,3 60,0 58,7 31,6 59,3 53,0 32,8 58,6 68,6

12.08.2010 31,9 44,5 30,5 55,4 56,5 30,6 56,3 51,0 31,6 55,8 68,5

13.08.2010 31,5 47,1 30,2 54,2 55,3 30,3 55,4 48,0 31,5 54,9 65,1

14.08.2010 30,9 57,0 29,6 60,7 55,1 29,7 60,4 49,0 30,8 60,5 69,0

15.08.2010 31,3 51,2 30,6 56,9 53,0 30,2 57,6 48,0 30,8 57,6 69,2

16.08.2010 31,5 49,5 29,8 57,1 52,4 29,7 57,7 61,0 30,6 57,6 70,0

17.08.2010 31,2 51,4 30,1 58,0 49,1 30,3 57,7 59,0 31,5 56,7 65,9

18.08.2010 30,0 52,2 30,1 55,3 49,9 30,0 56,0 52,0 31,0 55,3 64,8

19.08.2010 30,2 47,7 29,3 56,0 51,1 29,1 56,9 56,0 29,9 56,9 65,1

20.08.2010 31,1 43,0 28,8 51,5 53,7 28,5 53,1 58,0 29,1 52,1 68,1

21.08.2010 28,2 46,7 29,0 47,7 50,4 28,6 49,2 57,5 29,2 46,6 65,5

22.08.2010 27,8 50,2 27,7 50,0 48,6 27,4 51,0 58,0 28,1 48,6 65,0

23.08.2010 27,7 51,5 28,2 50,1 49,2 27,9 51,2 56,0 28,7 49,1 62,2

24.08.2010 29,7 48,0 25,7 60,2 59,5 25,9 59,7 63,0 27,3 59,3 70,5

Ortalama 2 30,3 53,7 29,5 58,8 55,0 29,5 58,4 56,4 30,6 57,7 66,3

Ortalama 3 29,75 54,21 29,09 58,77 69,13 29,12 58,41 67,92 30,18 57,63 67,38

 Tarih

Gölgeleme O ranları (%)

Kontrol 35% 55% 75%
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Tablo 2: Farklı gölgeleme oranlarına sahip materyaller altında günlük iklim verileri (2011)

Sıcaklık 

(°C)

Nem

 (%)

Işık 

(W/m2)

Sıcaklık 

(°C)

Nem

 (%)

Işık 

(W/m2)

Sıcaklık 

(°C)

Nem

 (%)

Işık 

(W/m2)

Sıcaklık 

(°C)

Nem

 (%)

Işık 

(W/m2)

22.07.2011 27,3 46,4 290,1 27,5 47,3 88,6 27,5 47,8 88,9 29,2 48,6 16,7

23.07.2011 29,1 41,0 293,4 29,2 42,3 83,7 29,2 43,4 101,6 30,8 44,7 17,6

24.07.2011 28,2 47,5 280,6 28,4 48,6 84,8 28,4 49,6 69,5 30,3 48,9 16,7

25.07.2011 28,6 50,4 277,2 28,7 50,6 82,7 28,6 51,3 48,1 29,9 51,7 17,2

26.07.2011 27,8 51,7 284,3 27,9 52,5 88,0 27,8 53,7 56,8 29,3 53,3 17,8

27.07.2011 28,2 50,9 281,3 28,4 51,3 85,1 28,6 52,3 22,8 30,4 51,4 18,2

28.07.2011 29,5 51,2 288,3 29,5 51,3 81,6 29,7 53,1 40,2 31,6 51,8 18,6

29.07.2011 28,9 56,3 278,7 28,8 57,0 76,9 28,9 57,7 57,3 30,2 57,4 17,0

30.07.2011 29,2 56,7 272,2 29,3 57,2 84,3 29,5 57,9 22,6 31,3 56,7 16,3

31.07.2011 29,9 47,8 277,1 29,9 48,5 87,3 30,2 48,7 16,9 31,6 49,2 16,7

Ortalama 1 28,7 50,0 282,3 28,8 50,7 84,3 28,8 51,5 52,5 30,5 51,4 17,3

01.08.2011 29,3 51,7 277,2 29,3 52,0 86,5 29,5 53,1 14,3 31,3 52,2 16,7

02.08.2011 27,6 53,4 270,7 27,5 54,1 85,4 27,7 55,4 36,0 29,2 54,4 16,6

03.08.2011 27,5 52,4 277,4 27,2 52,9 43,3 27,1 55,0 6,6 27,6 54,7 16,7

04.08.2011 28,3 50,6 278,2 28,3 50,7 46,6 28,5 51,8 59,4 29,3 51,3 16,7

05.08.2011 27,3 55,0 273,4 27,1 56,2 32,1 27,4 57,7 36,6 29,0 55,7 16,1

06.08.2011 26,3 54,3 270,7 26,2 55,1 35,6 26,4 56,6 34,2 27,8 54,7 16,2

07.08.2011 26,8 54,3 273,9 26,8 54,1 34,7 27,0 55,6 28,3 28,3 54,0 16,0

08.08.2011 27,4 54,2 271,6 27,3 54,3 32,3 27,5 56,4 23,5 29,0 53,9 16,3

09.08.2011 26,9 52,9 279,7 26,7 54,6 32,4 26,9 55,9 25,3 28,8 54,8 17,1

10.08.2011 26,6 57,3 273,2 26,3 58,5 31,0 26,6 59,8 8,1 28,0 57,7 16,1

11.08.2011 24,2 60,8 177,7 24,1 60,7 16,6 24,3 61,5 7,0 25,0 61,4 9,3

12.08.2011 22,6 58,8 264,0 22,6 58,8 24,0 22,9 59,2 0,1 23,4 59,0 16,2

13.08.2011 24,9 54,6 264,1 24,8 54,9 24,1 24,9 56,3 11,5 25,4 56,6 16,2

14.08.2011 25,9 52,6 266,2 25,5 54,7 23,2 25,9 55,8 9,5 27,2 55,1 16,3

15.08.2011 26,9 51,1 259,9 26,7 52,7 22,1 26,9 53,3 14,4 28,4 53,3 15,7

16.08.2011 27,4 48,5 262,5 27,1 50,3 22,3 27,2 51,5 6,8 28,6 51,1 14,3

17.08.2011 27,6 47,2 257,8 27,2 48,5 21,6 27,4 49,8 5,7 28,4 49,2 3,8

18.08.2011 29,1 43,7 260,4 29,0 43,9 21,9 29,0 44,8 6,5 29,3 45,2 8,6

19.08.2011 27,1 39,8 264,3 27,0 39,8 26,8 27,1 40,4 9,7 27,3 41,0 13,9

20.08.2011 26,5 41,5 257,3 26,5 41,5 31,0 26,6 42,1 13,9 27,1 42,5 16,0

21.08.2011 27,4 44,5 256,9 27,4 44,3 30,1 27,5 44,8 14,4 27,7 45,2 12,8

22.08.2011 28,2 43,8 258,4 28,2 43,8 29,5 28,3 44,3 10,5 28,7 44,7 7,9

23.08.2011 27,6 39,4 241,2 27,7 39,4 30,1 27,8 40,1 15,6 28,4 40,5 8,0

24.08.2011 27,9 44,0 254,4 27,9 43,9 29,1 28,0 44,5 2,7 28,2 45,1 8,6

Ortalama 2 27,0 50,3 262,1 26,8 50,8 33,8 27,0 51,9 16,7 28,0 51,4 13,8

Ortalama 3 27,48 50,19 268,07 27,41 50,77 48,69 27,55 51,80 27,21 28,71 51,39 14,85

Tarih

Gölgeleme Oranları (%)

Kontrol 35% 55% 75%
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Tablo 3: Gölgeleme uygulamalarının SÇKM (%) değişimi üzerine etkisi(2010)        

  
*:Kontrol                                                                                         

 

Tablo 4: Gölgeleme uygulamalarının SÇKM (%) değişimi üzerine etkisi(2011) 

 
*:Kontrol 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Konu hakkında çok fazla çalışmaya rastlanmamış olması nedeniyle sonraki çalışmalara 

yol gösterebileceği düşünülmekte olup, çalışmadan çıkarılabilecek sonuçlar şöyledir. 

 Kontrol asmalarına göre üzümlerin hasat olgunluğuna ulaşmaları %35 gölgelikte 7 gün, 

%55 gölgelikte 14 gün, %75 gölgelikte 28 gün daha geç olmuştur. Omcaların gölge materyali 

ile örtülmesi durumunda hasadın geciktirilebileceği, gölge oranı arttıkça geciktirmenin daha 

fazla olduğu yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Nitekim Klenert (1972) ve Smart 

ve ark. (1988) gölgelemenin SÇKM miktarını düşürdüğünü, toplam asitlik miktarını artırdığını 

dolayısı ile hasadın geciktiğini bildirmektedir. Açıkta yetiştiricilikteki (kontrol) üzümler, ilk yıl 

11 Ağustos 2011, ikinci yıl ise 15 Ağustos 2012 tarihinde hasat için optimum olgunluğa 

ulaşmıştır (Tablo3 ve 4).  

 Cartechini ve Palliotti (1995), asmalarda  gölgeleme oranı arttıkça, lineer bir şekilde 

verim ve tane kalitesinin düştüğünü bildirilmişlerdir. Ayrıca gölgelemenin genel olarak kış 

gözlerinin verimliliğini önemli oranda azalttığı da araştırıcılar tarafından bildirilmektedir 

(Lötter, 1987; Kader, 1990; Ağaoğlu, 2002). Bununla birlikte Chorti ve ark. (2010) sadece 

omcanın salkım bölgelerindeki kısmi gölgeleme uygulamalarının asma başına verim ve salkım 

ağırlığını etkilemediğini fakat tene gelişimini geciktirdiğini saptamışlardır. 

Omca üzerinin gölgeleme materyalleri ile örtülmesiyle olgunlaşma hızını yavaşlatmak 

mümkündür. 

Yapılan uygulamalar açıkta yetiştiricilik yöntem ve donanımına ilave olarak terbiye 

sistemine, ek zirai mücadeleye, ek sulamaya ve malzemeye ihtiyaç oluşturmaktadır. 

Geç hasat uygulamaları neticesinde ürün arz etme sürekliliği oluştuğu için ürünlere talep 

olmakta ve iyi fiyat oluşmakta; ürün satış ve ödeme garantisi oluşmaktadır.  

Uygun ekoloji ve çeşit seçimi ile bu modellerde daha fazla net kar etmenin mümkün 

olabileceği görülmektedir. 

21.07.2010 01.08.2010 11.08.2010 18.08.2010 25.08.2010

0* 15,33 17,13 19,20 19,87 20,27

35% 14,27 15,33 16,33 17,53 17,90

55% 14,63 15,87 16,20 16,80 17,70

75% 14,20 14,40 15,87 16,40 16,67

Gölgeleme 

Oranı (%)

Ben Düşmeden Sonraki Örnek Alma Tarihleri (2010)

22.07.2011 01.08.2011 08.08.2011 15.08.2011 22.08.2011

0* 12,20 15,40 17,87 19,27 21,07

35% 12,00 14,60 16,37 17,27 18,20

55% 11,27 13,93 15,40 16,53 17,80

75% 11,53 13,33 14,47 15,80 17,00

Gölgeleme 

Oranı (%)

Ben Düşmeden Sonraki Örnek Alma Tarihleri (2011)
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Üzümün hasadının 20-30 günlük gecikmesi, ihraç edilen üzüm miktarının artmasında 

çok büyük önem arz etmektedir. Bu durum ucuz maliyetli depolama yerine geçtiği gibi piyasaya 

geç dönemde bol miktarda dalından yeni kopmuş taze ürün sunma fırsatı vermektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışma Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğünün Alaşehir Yeşilyurt 

İşletmesinde yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde farklı doz Gibberellik Asit (GA3) 

ve gübre uygulamalarının üzüm verim ve kalite değerleri üzerine etkilerini belirlemek amacı 

ile yürütülmüştür. Kontrol dahil 4 farklı gübre ve yine kontrolle birlikte olmak üzere 5 farklı 

GA3 doz uygulaması tesadüf blokları bölünmüş parsellere göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 6 

asma olacak şekilde deneme deseni oluşturulmuştur.  2010, 2011 ve 2012 yıllarında 3 yıl 

boyunca uygulamalar yapılarak yaş üzüm verim ve kalite değerleri alınmıştır. Denemenin farklı 

vejetasyon dönemlerinde olmak üzere 0, 35, 70, 140, 210 ppm’ lik toplam dozlarda GA3 ile 

kontrol yanında analiz sonuçlarına göre olmak üzere tam, yarım ve bir buçuk doz gübre 

uygulamaları yapılmıştır. Yaş üzümde toplam verim (kg/asma),  pazarlanabilir verim 

(kg/asma), toplam salkım sayısı (adet/asma) ve ortalama salkım ağırlığı (g) gibi verim değerleri 

belirlenmiştir. Yaş üzüm kalite değerlerinde ise tane ağırlığı (g), suda çözünür kuru madde 

(SÇKM) (%), titre edilebilir asitlik (g/l) ve olgunluk indisi değerleri alınmıştır.  

GA3 uygulama doz artışları ile bağlantılı olarak toplam yaş üzüm verim ve ortalama 

salkım ağırlık değerleri artarken; SÇKM birikimi ve olgunluk indisi azalmış, tane ağırlığı 

verileri ise kontrole nazaran yükselirken GA3 dozları arasında farklılık görülmemiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sultani Çekirdeksiz üzüm, Gibberellik Asit (GA3), gübre, verim, kalite 

 

ABSTRACT 

This study was carried out determination of effects of different doses Gibberellic Acid 

(GA3) and fertilizer treatments on Sultani Çekirdeksiz grape variety. Yield and quality 

parameters were obtained in Manisa Viticulture Research Station Alaşehir sub division from 

2010 to 2012. Research was organized split plot randomized block design.  Plots have four 

different fertilizer applications and 5 different Gibberellic Acid (GA3) doses including controls. 

Each treatment has 3 replications and every replication have 6 vines. In this research, according 

to soil analysis control, full, half and one-and-a-half doses fertilizer treatments and various 

vegetation stages 0, 35, 70, 140, 210 ppm doses Gibberellic Acid (GA3) were applied. 

The total yield of fresh grapes (kg/vine), marketable yield (kg/vine), the total number of clusters 

(number/vine), and the average weight of the cluster (g) have been determined. In terms of table 
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grape quality parameters berry weight (g), soluble solid (% brix), titretable acidity (g/l) and 

maturity index values were obtained. 

When increasing the GA3 application doses, the total grape yield, and average cluster 

weight were increased; % brix accumulation and maturity index were decreased, also the berry 

weight was increased compared to the control but any differences were not measured between 

different GA3 doses. 

 

Key words: Sultani Çekirdeksiz grape, Gibberellic Acid (GA3), fertilizer, yield, quality 

 

GİRİŞ 

Ülkemiz üretim ve alan bakımından dünyanın önemli bağcı ülkeleri arasında yer 

almaktadır. 2011 yılı verilerine göre ülkemizde 4 725 454 da bağ alanında toplam 4 296 351 

ton yaş üzüm üretimi yapılmaktadır. Bu üretimin 2 268 967 tonu sofralık, 1 562 064 tonu 

kurutmalık ve 465 320 tonu ise şaraplık olarak değerlendirilmektedir (Anonim, 2011). Sofralık 

üretimin büyük bir kısmı, kurutmalık üretimin ise tamamına yakını Ege Bölgesinde 

yapılmaktadır. Bölgede en yaygın yetiştirilen üzüm çeşidi Sultani Çekirdeksizdir. Sultani 

Çekirdeksiz Üzüm yetiştiriciliği Manisa, Denizli ve İzmir illerinde yoğunlaşmıştır. Son verilere 

göre sofralık yaş üzüm ihracatımız 2011 yılında 240.083 tona ulaşmıştır (Anonim, 2012). 

Bağcılıkta yapılan en önemli kültürel uygulamalardan birisi gübreleme olup verim ve 

kalitenin yükseltilmesi amacıyla yapılan kültürel uygulamalar içerisinde gübrelemenin ayrı bir 

önemi vardır. Bilinçli şekilde yapılan gübreleme uygulamaları ile verim ve kalitede artışların 

sağlandığı yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Bazı çekirdeksiz üzümlerin sofralık  kalitesini 

arttırmak için Gibberellik asit (GA3) uygulamasına ihtiyaç bulunmakla birlikte  değişik üzüm 

çeşitlerinin GA3’e tepkileri farklılık göstermektedir. Özellikle Sultani Çekirdeksiz çeşidi GA3 

uygulamalarına olumlu tepki vermektedir. Bu sebeple Sofralık üzüm üretimi için üreticiler 

tarafından GA3 uygulaması yanında verim ve kaliteyi arttırmak amacıyla gübre uygulamaları 

da yapılmaktadır. 

Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Alaşehir Yeşilyurt İşletmesinde 

yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde farklı dozlarda GA3 ve gübre uygulamalarının 

verim ve ürün kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacı ile çalışma yürütülmüştür. 

Materyal Ve Metod 

Kontrol dahil 4 farklı gübre ve yine kontrolle birlikte olmak üzere 5 farklı GA3 doz 

uygulaması tesadüf blokları bölünmüş parsellere göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 6 asma 

olacak şekilde deneme deseni oluşturulmuştur.  2010, 2011 ve 2012 yıllarında 3 yıl boyunca 

uygulamalar yapılarak yaş üzümün verim ve kalite değerleri alınmıştır. 

Denemede farklı vejetasyon dönemlerinde toplam olarak 0, 35, 70, 140, 210 ppm 

dozlarında GA3 (Tablo 1) ve sıfır doz gübre ile analiz sonuçlarına göre tam, yarım ve bir buçuk 

dozluk gübre uygulamaları (Tablo 2) yapılmıştır. 
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Tablo 1. Uygulanan GA3 Dozları 

 

Uygulamalar 

Uygulama Dönemi 

Somaklar 

5-10 cm 

Somak 

15-20 cm. 

Çiçeklenme 

(%50-80) 

Taneler saçma 

iriliğinde 

(4-5 mm) 

Tanelerin saçma 

iriliğinden bir 

hafta sonra 

H0 (0 ppm) - - - - - 

H1 (35 ppm) - - 15 ppm 20 ppm - 

H2 (70 ppm) 15 ppm - 15 ppm 20 ppm 20 ppm 

H3 (140 ppm) 20 ppm 20 ppm 20 ppm 40 ppm 40 ppm 

H4 (210 ppm) 30 ppm 30 ppm 30 ppm 60 ppm 60 ppm 

      

Yaş üzümde toplam (kg/asma) ile pazarlanabilir verim (kg/asma) değerleri yanında 

toplam salkım sayısı (adet/asma), pazarlanabilir salkım sayısı (adet/asma) ve ortalama salkım 

ağırlığı (g) gibi veriler alınmıştır. 

Yaş üzüm kalite değerlerinde ise tane ağırlığı (g), suda çözünür kuru madde (SÇKM) 

(%), titre edilebilir asitlik (g/l) ve olgunluk indisi gibi veriler alınmıştır.  

Verilerin değerlendirilmesinde ise Tarist paket programı kullanılmıştır. 

 

Araştırma Sonuçları Ve Tartışma 

Farklı gübre ve GA3 uygulamalarının 2010 yılına ait değerler Tablo 3ve 4, 2011 yılı 

değerleri 5, 6,7, 8 ve 2012 yılına ait veriler ise Tablo 9’da gösterilmiştir.  

Tablo 4 incelendiği zaman 2010 yılına ait toplam yaş üzüm verimi (kg/asma) ve salkım ağırlığı 

(g) verilerinde istatistiksel manada önemlilikler bulunduğu görülmüştür. Toplam yaş üzüm 

verimi H4 dozu GA3 (210 ppm/yıl)  uygulanan salkımlarda 18,33 kg asma başına verim ve 

542,58 g ortalama salkım ağırlığı ile en yüksek değerler saptanmıştır. H0 ile H1 uygulanan 

parsellerde ise toplam yaş üzüm verimi ve ortalama salkım ağırlığında en düşük değerler elde 

edilmiştir. GA3 uygulamalarının tane ağırlığına etkisi tüm uygulama yapılan parsellerde H0 

uygulamasına göre artış göstermiştir. 2011 yılına ait tane ağırlığı (g), S.Ç.K.M. (%) ve salkım 

ağırlığı (g) gibi verilerde istatistiksel olarak önemlilik bulunmuştur (Tablo 6). 

Salkım ağırlığı 628 g ile H4, tane ağırlığı 1,804 g ile H3doz GA3 uygulamasında en 

yüksek olarak belirlenirken  yine salkım ağırlığı verilerinde  478 g ile H0 uygulamasından en 

düşük değerler elde edilmiştir. Yine Tablo 6 incelendiği zaman en yüksek SÇKM’nin %20,55 

ile H0, en düşük değerin ise  %18,72 ile H4 parselinden elde edildiği saptanmıştır. GA3 dozu 

arttıkça % SÇKM miktarlarındaki birikimin azaldığı görülmektedir. Titre edilebilir asit 

değerleri Tablo 7 ve 8’de verilmiş olup H2G3 uygulamasında 5,79 g/l, H4G1’de ise 6,33 g/l ile 

en yüksek, H2G2 dozunda 4,69 g/l ve H4G2 uygulamasında ise 4,84 g/l ile en düşük titre 

edilebilir asitlik değerleri gözlenmiştir.  
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   Tablo 2. Uygulanan Gübre Miktarları 

 

Uygulamalar 

 

Gübre Adı 

Uygulama dönemi 

Kış dinlenme 

dönemi (kg) 

Nisan-Mayıs 

(kg) 

Haziran-Temmuz 

(kg) 

G0 (0 doz) - - - - 

 

G1 (1doz) 

Amonyum Sülfat (%21 N) 20,0   

TSP (%46 P2O5) 12,0   

Amonyum Nitrat (%33 N) - 13,0 13,0 

 

G2 (0,5 doz) 

Amonyum Sülfat (%21 N) 10,0   

TSP (%46 P2O5) 6,0   

Amonyum Nitrat (%33 N) - 6,5 6,5 

 

G3 (1,5 doz) 

Amonyum Sülfat (%21 N) 30,0   

TSP (%46 P2O5) 18,0   

Amonyum Nitrat (%33 N) - 19,5 19,5 

 

 Tablo 9’da verilen 2012 yılına ait pazarlanabilir salkım sayısı (adet/asma) ve 

pazarlanabilir verim (kg/asma) değerlerinde istatistiki anlamda değerlendirmede önemlilikler 

elde edilmiştir. Pazarlanabilir salkım sayısının (adet/asma) G3H2 uygulamasında 27 adet ile en 

yüksek, G3H4 uygulamasında ise 11 adet ile en düşük değerlerde olduğu tespit edilmiştir. 

Pazarlanabilir verim (kg/asma) değerleri incelendiği zaman G3H2 uygulamasında 10,09 kg ile 

maksimum, G3H4 uygulamasında ise 3,13kg’lık minimum değerler saptanmıştır.
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 Tablo 3. 2010 Yılı Yaş Üzüm Verim ve Kalite Değerleri 

Gübre GA3 

Salkım 

Sayısı 

(ad/asma) 

Toplam 

Verim 

(kg/asma) 

Sofralık 

Verim 

(kg/asma) 

Ortalama 

Salkım 

Ağırlığı 

(g.) 

Tane 

Ağırlığı 

(g) 

S.Ç.K.M 

(%) 

Titre 

Edilebilir 

Asit (g/l) 

Olgunluk 

İndisi 

 

 H0 27 12,80 5,28 459 1,89 20,00 6,32 32 

 H1 30 13,62 5,15 476 2,68 19,83 6,35 32 

G0 H2 37 16,97 4,36 475 2,58 18,03 6,17 34 

 H3 29 13,69 2,93 474 2,51 18,67 6,39 34 

 H4 38 19,54 5,16 524 2,38 17,33 6,56 38 

 H0 34 14,89 5,92 452 1,93 19,57 6,35 32 

 H1 33 14,15 7,16 435 2,42 19,50 6,39 33 

G1 H2 36 18,44 5,98 503 2,83 19,00 6,20 33 

 H3 33 18,06 6,09 544 2,66 18,77 6,18 33 

 H4 36 20,79 4,14 589 2,84 18,00 6,06 34 

 H0 38 16,87 6,80 442 1,86 20,40 6,25 31 

 H1 30 12,96 5,03 428 2,58 19,83 6,25 32 

G2 H2 28 14,46 5,18 525 2,72 19,50 6,06 31 

 H3 31 15,74 6,48 507 2,32 18,97 6,18 33 

 H4 35 18,27 7,06 519 2,93 18,30 6,25 34 

 H0 29 10,59 4,27 379 1,67 18,20 6,19 34 

 H1 27 11,88 3,34 409 2,25 19,67 6,16 31 

G3 H2 27 13,41 5,88 505 2,61 20,27 6,19 31 

 H3 31 13,60 3,82 437 2,34 18,73 6,14 33 

 H4 26 14,51 4,69 539 2,89 19,17 6,21 32 

 

Tablo 4. 2010 yılı GA3 uygulaması verim değerleri 

GA
3 
 Toplam yaş üzüm 

verimi (kg/asma) 

Ort. salkım ağırlığı 

(g) 

H0  13.75b 433.00b 

H1  13.25b 436.83b 

H2  15.75ab 502.17ab 

H3  15.33ab 490.67ab 

H4  18.33a 542.58a 

Duncan (0.05) çoklu karşılaştırma testine göre istatistiksel olarak birbirinden farklıdır  
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Tablo 5. 2011 Yılı Yaş Üzüm Verim ve Kalite Değerleri 

Gübre 

Dozu 

GA3 

Dozu 

Toplam 

salkım 

sayısı 

(adet/asma) 

 

Pazarlanabilir 

salkım sayısı 

(adet/asma) 

 

Ortalama 

salkım 

ağırlığı 

(g) 

Toplam 

verim 

(kg/asma) 

Pazarlanabilir 

verim 

(kg/asma) 

Tane 

ağr.(g) 

S.Ç.K.M 

(%) 

Tit.asit 

(g/l) 

Olgunluk 

İndisi 

 

 

G0 

H0 32 24 493 15,50 12,07 1,29 21,60 5,08 43 

H1 37 25 453 16,40 12,37 1,98 19,93 5,01 40 

H2 29 21 618 16,93 12,53 2,00 19,13 5,26 36 

H3 27 19 502 13,67 9,80 1,63 19,60 4,91 40 

H4 28 22 640 18,20 13,50 1,68 19,20 4,62 42 

 

 

G1 

H0 37 24 570 21,07 13,27 1,26 19,53 5,02 39 

H1 38 28 627 22,90 15,30 1,67 19,00 5,12 37 

H2 42 29 562 23,83 15,67 1,85 19,20 5,36 36 

H3 41 24 594 24,07 14,77 2,05 18,00 5,15 35 

H4 33 20 628 20,47 12,70 1,75 18,47 6,33 29 

 

 

G2 

H0 55 43 469 25,70 19,17 1,27 20,93 5,19 40 

H1 42 36 459 19,13 16,20 1,68 20,73 5,27 39 

H2 51 41 431 22,17 18,37 1,71 19,45 4,69 41 

H3 37 30 510 17,93 14,57 1,80 19,00 5,35 36 

H4 32 28 746 22,23 18,47 2,15 18,67 4,84 39 

 

 

G3 

H0 34 25 416 15,13 10,13 1,46 20,13 5,21 39 

H1 40 24 402 16,57 9,30 1,43 20,73 4,97 42 

H2 26 18 513 12,17 9,67 1,56 18,67 5,79 32 

H3 37 25 476 17,60 12,50 1,74 19,60 5,16 38 

H4 38 15 499 19,40 10,47 1,48 18,53 5,02 37 
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Tablo 6. 2011 yılı GA3 uygulaması verim ve kalite değerleri 

GA3 Dozu Tane ağr.(g) S.Ç.K.M (%) 

Salkım Ağırlığı 

(g) 

H0 1,319b 20,55a 478b 

H1 1,690ab 20,10ab 484b 

H2 1,786a 19,08bc 531ab 

H3 1,804a 19,05bc 520ab 

H4 1,765a 18,72c 628a 

Duncan (0.05) çoklu karşılaştırma testine göre istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 

 

Tablo 7. 2011 yılı 2011 yılı Gübre ve GA3 uygulama  kalite değerleri 

Gübre 

Dozu 

Asitlik (g/l) 

 H2 H4 

G0 5,26ab 4,62b 

G1 5,36ab 6,33a 

G2 4,69b 4,84b 

G3 5,79a 5,02b 

LSD 0,795 0,795 

Çoklu t testi (0.05) göre istatistiksel olarak birbirinden farklıdır 

 

Tablo 8. 2011 yılı GA3  ve Gübre  uygulama  kalite değerleri 

GA3 Dozu Asitlik (g/l) 

 G1 G3 

H0 5,02b 5,21ab 

H1 5,12b 4,97b 

H2 5,36b 5,79a 

H3 5,15b 5,16ab 

H4 6,33a 5,02ab 

LSD 0,795 0,795 

Çoklu t testi (0.05) göre istatistiksel olarak birbirinden farklıdır 
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Tablo 9. 2012 Yılı Yaş Üzüm Verim ve Kalite Değerleri 

Gübre 

Dozu 

GA3 

Dozu 

Toplam 

salkım 

sayısı 

(adet/asma) 

 

Pazarlanabilir 

salkım sayısı 

(adet/asma) 

 

Ortalama 

salkım 

ağırlığı 

(g) 

Toplam 

verim 

(kg/asma) 

Pazarlanabilir 

verim 

(kg/asma) 

Tane 

Ağırlığı 

(g) 

S.Ç.K.M 

(%) 

Titre 

Edilebilir 

Asitlik 

(g/l) 

Olgunluk 

İndisi 

 

 

G0 

H0 29,66 26a 485 10,28 9,28 1,51 22,00 5,91 37,23 

H1 30,28 23b 875 10,62 7,39 1,69 22,87 5,67 40,34 

H2 29,16 12b 700 9,30 5,72 1,93 21,33 4,87 43,80 

H3 23,17 11b 828 9,81 4,85 2,05 21,00 5,46 38,46 

H4 34,39 24a 720 12,61 9,44 2,50 21,73 5,64 38,53 

 

 

G1 

H0 28,28 8b 484 6,48 2,75 1,55 20,80 5,85 35,56 

H1 30,39 10ab 684 8,70 3,97 1,77 21,87 6,25 34,99 

H2 31,89 14ab 700 9,99 7,15 1,95 21,80 5,79 37,65 

H3 31,72 19ab 684 10,63 4,48 1,97 20,53 6,18 33,22 

H4 34,32 21a 760 9,90 4,86 2,01 21,00 5,54 37,91 

 

 

G2 

H0 34,28 11 500 8,65 2,33 1,88 22,27 6,39 34,85 

H1 26,00 13 743 9,32 5,68 1,84 23,67 6,73 35,17 

H2 34,56 9 634 9,01 2,98 1,83 21,27 6,85 31,05 

H3 33,22 15 700 11,53 6,56 1,96 22,13 6,77 32,69 

H4 30,89 8 723 10,65 3,26 2,23 21,20 5,85 36,24 

 

 

G3 

H0 19,56 16ab 522 5,23 3,29ab 1,60 23,33 5,55 42,04 

H1 22,67 17ab 378 5,81 6,77ab 1,47 23,20 5,91 39,26 

H2 27,75 27a 627 10,31 10,09a 1,79 22,87 6,25 36,59 

H3 28,78 18ab 497 8,61 5,90ab 2,06 20,80 5,98 34,78 

H4 19,45 11b 603 6,36 3,13b 1,45 20,87 6,02 34,67 

Harflendirilmeyen veya benzer harflerle gösterilen değerler arasında gözlenen farklılıklar %5 

Duncan testine göre önemli değildir. 
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Sonuç olarak, 2010 yılına ait toplam yaş üzüm verimi (kg/asma) ve salkım ağırlığı (g), 

2011 yılına ait tane ağırlığı (g), S.Ç.K.M. (%) ve salkım ağırlığı (g)  ve 2012 yılına ait 

pazarlanabilir salkım sayısı (adet/asma) ve pazarlanabilir verim (kg/asma) istatistiksel 

değerlendirmede önemli çıkmıştır. 

GA3’ün H4 uygulamasında toplam yaş üzüm verimi en yüksek bulunurken, H0 ve H1’de en 

düşük, H2 ve H3 uygulamalarında ise ara değerler tespit edilmiştir. 

Salkım sayı değerleri arasındaki farklılığın GA3 dozları bakımından önemli olmadığı 

görülmüştür. Salkım ağırlığı değerlerine ilişkin veriler ise H4 uygulanan asmalarda en yüksek 

bulunurken H0 ile H1 uygulanan parsellerde en düşük değerler elde edilmiş, H2 ve H3 

parsellerinde ise salkım ağırlıkları yönünden ara değerler saptanmış olup sonuçlar Öztürk ve 

Eryüce, (1991); Uzun ve Ceyhan, (1995); Ilgın ve ark., (2005), Ateş ve Karabat, (2006) ile 

uyumluluk göstermiştir.  

GA3’ün etkisi tüm uygulama yapılan parsellerde H0 uygulamasına göre artış 

göstermiştir. Kontrole göre GA3’ün tane iriliğini artırdığı Butler ve Rush (1994); Öztürk ve 

Eryüce, (1991); Uzun ve Ceyhan, (1995) tarafından da belirtilmektedir. GA3 uygulamalarının 

artışıyla doza bağlı olarak tane ağırlığında beklenen artış gerçekleşmemiş, yapılan çalışmada 

GA3 uygulamaları ile tane iriliği 5,47g’a kadar çıkarılabilmiştir (Ilgın ve ark., 2005).  Deneme 

koşullarımızda elde edilen sonucun parsellerimizde damla sulama sisteminin bulunmayışı ve 

uygulanan salma sulama sistemindeki sulama zamanlarının yeteri sıklıkta yapılamamasından 

kaynaklandığı tahmin edilmektedir.  

Suda çözünür kuru madde (SÇKM) değerleri ise GA3 dozuna bağlı olarak değişkenlik 

göstermektedir. Maksimum SÇKM miktarı H0 parselinde görülürken minumum değere H4 

parselinde rastlanmış, H1, H2 ve H3 uygulamalarında ara değerler bulunmuştur. GA3 dozu 

arttıkça % SÇKM miktarlarındaki birikim de aksi yönde azalmaktadır. Bu sonuçlar itibariyle 

H4 uygulaması yapılan parsellerde kontrole nazaran olgunluğun yaklaşık olarak bir haftalık 

gecikmeye sebep olduğu görülmektedir. Olgunluk indis  değerleri SÇKM ile paralellik 

göstermekte olup GA3 uygulanan parsellerdeki doz artışına bağlı olarak hasat tarihinde 

gecikmeler bulunduğu SÇKM birikiminin azalması ile olgunluk indis değerlerinin de azaldığı 

ve dolayısıyla olgunlaşmanın geciktiği saptanmıştır. Söz konusu değerlendirmeler Uzun ve 

Ceyhan (1995)’ın kontrol uygulamaları ile kıyaslandığında GA3 uygulamalarının ben düşme ve 

hasat tarihlerini geciktirmekte olduğu bulguları ile uyuşmaktadır. Yine bu çalışmaya benzer 

olarak Karagözoğlu, ve ark. (1981); Çelik, (1982); Öztürk ve Eryüce, (1991) tarafından yapılan 

GA3 ile ilgili çalışmalardaki olgunluğun gecikmesiyle alakalı bulgulara benzerlik 

göstermektedir. 

 Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, GA3 doz artışlarına bağlı olarak toplam yaş 

üzüm verim ve ortalama salkım ağırlık değerleri artarken; kalite ile ilgili SÇKM birikimi ve 

olgunluk indis verileri azalmış, tane ağırlığı, kontrole nazaran yükselirken, GA3’ün farklı 

dozları arasında değişkenlik görülmemiştir. 
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6. Ulusal Bitki Besleme Ve Gübre Kongresi 03-07 Haziran 2013, NEVŞEHİR  

 

SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE FARKLI FORM VE DOZDAKİ 

ORGANOMİNERAL GÜBRELERİN VERİM VE KALİTEYE OLAN ETKİLERİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Özen Merken1, Akay Ünal1, Mustafa Sacit İnan1, Selçuk Karabat1 
1
Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

 

ÖZET  

Bu çalışmada Sultani Çekirdeksiz Üzüm çeşidinde farklı form ve dozlardaki 

organomineral gübrelerin verim ve kaliteye olan etkileri araştırılmıştır. 

Uygulamalar Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Sultani Çekirdeksiz Üzüm 

bağında yapılmıştır. Denemede özel bir firmanın organomineral gübreleri kullanılmıştır. 

Toprak verimliliği yönünden organik maddenin bitkisel üretimde önemi bilinmektedir. Bu 

gübreler mineral besin maddelerini ve organik madde ihtiva etmesi nedeniyle “Organo-

mineral” gübre olarak tanımlanmaktadır. Tam olgunlaşmamış (devamlı humus meydana 

gelmemiş) hayvansal ve bitkisel kaynaklı organik gübrelerin mineral gübrelerle birlikte 

uygulanması, uygulanan mineral gübrelerin etkinliğini artırmaktadır. Bu çalışmada leonardit 

(ham linyit) mineralinden elde edilen humus (humik asit + fulvik asit) maddesi ile kaplanarak 

üretilen organomineral gübreleri ile bağda yaygın olarak kullanılan mineral gübrelerin 

karşılaştırmaları ile bunların verim ve kaliteye etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: organomineral gübre, mineral gübre, verim, kalite 

 

Materyal-Metod:  

           Uygulamalar Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Sultani Çekirdeksiz 

Üzüm deneme bağında gerçekleştirilmiştir. Denemede özel bir gübre firmasının organomineral 

gübreleri kullanılmıştır. 2011 ve 2012 yıllarında yürütülen çalışmada tesadüf parselleri deneme 

desenine göre kurulan parselde üç farklı gübre ve üç farklı gübre dozu kullanılmıştır. Her 

uygulamada üç tekerrür ve her tekerrürde 5 asma olacak şekilde deneme oluşturulmuştur.         

Bu çalışmada Sultani Çekirdeksiz Üzüm çeşidinde farklı form ve dozlardaki organomineral 

gübrelerin verim ve kaliteye olan etkileri araştırılmıştır. Denemede taban gübrelemede 7.18.20 

ve 11.5.25 formunda iki farklı organomineral ve bu organomineral gübreleri karşılaştırmak için 

ise bağların gübrelenmesinde genel olarak tercih edilen Amonyum Sülfat, Triple Süper Fosfat 

(T.S.P.) ve Potasyum Sülfat mineral gübreleri kullanılmıştır. 7.18.20 ve 11.5.25 formundaki 

organomineral gübrelerinden 25 kg/da, 45 kg/da ve 65 kg/da olmak üzere üç farklı doz 

uygulanmıştır. Amonyum Sülfat, Triple Süper Fosfat (T.S.P.) ve Potasyum Sülfat mineral 

gübrelerinde ise sırasıyla 30-15-20 kg/da, 35-20-25 kg/da ve 40-25-30 kg/da olmak üzere üç 

farklı doz uygulanmıştır. Tüm uygulamalara ilk sulamadan önce 10 kg/da Amonyum Nitrat 

(%33N) gübresi uygulanmıştır 

          Uygulamaların etkilerini belirlemek için yaş üzüm verim ve kalite değerleri alınmıştır. 

Hasat sırasında omcaların her birinin salkım ağırlığı (g), salkım sayısı (adet/omca) değerleri 
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alınarak verim (kg/omca) değerleri belirlenmiştir. Hasatta alınan tane örneklerinde, tane ağırlığı 

(g), suda çözünür kuru madde (%) ve titre edilebilir asitlik (g/l) değerlerine bakılmıştır. 

          Deneme sonuçlarının istatistiksel değerlendirmeleri Jump istatistik programı kullanılarak 

yapılmış, ortalamalar arası farklılıklar LSD testi yapılarak gruplar arası fark %5 önemlilik 

düzeyinde belirlenmiştir. 

  

Sonuçlar ve Tartışma:  

           

Çolakoğlu (1995) organik ve mineral gübrelerin birlikte üretilerek tarımda 

kullanılmasının sürdürülebilir tarım bakımından önemli olduğunu ifade etmiştir. Çolakoğlu 

(1996) organo-mineral gübre üretimine yeni yaklaşımlar isimli çalışmasında humusa bitki besin 

maddeleri ilave edilerek üretilmekte olan organomineral gübrelerin çeşitli ticari isimler altında 

ülkemize ithal edilmekte ve bazı üreticiler tarafından kullanılmakta olduğunu ifade etmiştir. 

Ayrıca araştırıcı ham materyal bakımından yeterli ve kaliteli kaynaklara sahip olan ülkemizde 

organomineral gübrelerin üretilmesi ile kontrollü tarım sistemi olarak bilinen “sürdürülebilir 

tarım” sistemi içinde geniş çaplı üretim yapmanın mümkün olacağını bildirmiştir. 2011, 2012 

ve yıllar ortalaması uygulamaların tane ağırlığına (g) etkisi incelediğinde istatistiksel olarak 

önemli çıkmamasına rağmen, 2011 yılında uygulamaların tane ağırlığına etkisini incelediğinde 

I. gübrenin 3. dozunun 1,66g ile en yüksek, üç farklı gübrenin 1. dozlarına bakıldığında II. 

gübrenin 1. dozu 1,38g ile en yüksek değeri verdiği tespit edilmiştir. 2012 yılında ise II. 

gübrenin 2. dozu 1,52g ile üç farklı gübrenin 1. dozlarına bakıldığında I. gübrenin 1. dozu 1,41g, 

III. gübrenin 1. dozu 1,47 g en yüksek değeri verdiği tespit edilmiştir. İki yılın ortalaması 

dikkate alındığında ise I. gübrenin 3. dozu 1,57g ile en yüksek, ile üç farklı gübrenin 1. dozlarına 

bakıldığında I. 1. dozu 1,35g, II.1. dozu 1,38g ve III. 1. dozu ise 1,57 değerleri belirlenmiştir. 

         Kurmysheva ve Efremov (1998) yaptıkları çalışmada mineral ve organomineral 

gübrelerin toprağın kimyasal özellikleri üzerine etkisini incelemişlerdir. Araştırıcılar mineral 

gübrenin tek başına uygulanmasının topraktaki humus miktarını arttırmadığını, organomineral 

gübre uygulamalarının toprağın verimini arttırmak adına daha iyi sonuç verdiğini 

saptamışlardır. 

          2011, 2012 ve yıllar ortalaması uygulamaların verim (kg/omca) etkisi incelendiğinde 

istatistiksel olarak önemli çıkmamasına rağmen, 2011 yılında II.2 uygulaması ile 10,67 

kg/omca ve I.3 uygulaması ile 12,10 kg/omca en yüksek değerler alınmıştır. 2012 yılı 

değerlerinde ise II.1 uygulaması 12,72 kg/omca ve III.1 uygulaması 13,67 kg/omca ile en 

yüksek verim değerlerini vermiştir. İki yılın ortalamasına baktığımızda III.1 uygulaması ile 

12,09, II.2 uygulaması ile 11,53 ve II.1 uygulaması ile 11,26 değerleri elde edilmiştir.  

Bojinova ve ark. (1999) mineral ve organomineral gübrelerin baharlık arpanın gelişimine, besin 

element içeriğine ve verime etkileri konusunda çalışmışlardır. 3 yıl boyunca bitki ve toprak 

analizleri yapılmıştır. Sonuçta organomineral gübrenin uygulandığı parsellerdeki arpa 

bitkisinin gelişimi daha iyi olmuş ve verim amonyum nitrat ve süperfosfat gibi mineral 

gübrelere oranla % 15.2 daha yüksek bulunmuştur. 

          Colugnati ve ark. (2003) İtalya’da organomineral gübrenin üzüm üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Araştırıcılar organomineral gübrenin üzümün veriminde, vegetatif gelişiminde 

ve meyve olgunluğunda olumlu etkiler yaptığını bildirmişlerdir. 
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          Blagoveshchenskaya ve ark. (2005) organik ve mineral gübrelerin uzun süreli etkileri 

konusunda çalışmışlardır. Araştırıcılar 5 farklı uygulamayı değerlendirmişlerdir: I. kontrol, II. 

çiftlik gübresi (N-45, P-20, K-60, kg/ha), III. mineral gübre (N-80, P-80, K-80, kg/ha), IV. 

organomineral gübre, düşük doz (N-125, P-100, K-140, kg/ha) ve organomineral gübre, yüksek 

doz (N-210, P-165, K-230, kg/ha). Sonuç olarak, verimi arttırmak ve ekolojik dengeyi korumak 

açısından en uygun uygulamanın organomineral gübreleme, düşük doz (N-125, P-100, K-140, 

kg/ha) olduğu ifade edilmiştir. 

          Tejada ve ark. (2005) iki farklı organomineral gübre uygulamasının besin maddesi 

kayıpları ve buğday bitkisinde ürüne etkileri konusunda çalışmışlardır. Bu gübrelerden biri 

organik + inorganik gübre karışımı, diğeri ise organomineral gübredir. Organik + inorganik 

gübre karışımı ile muamele edilen topraklarda inorganik azot, fosfor ve potasyum kayıpları 

fazla olduğu için bu tip topraklara su ile birlikte organomineral gübre uygulanabileceği tavsiye 

edilmiştir. Organomineral gübrelerin uygulandığı topraklarda N/P oranı yüksek bulunmuştur. 

Araştırıcılar organomineral gübre uygulamasının; buğday bitkisinde dane protein içeriğinde % 

2.9, başaktaki dane sayısında % 2.2, metrekaredeki başak sayısında % 3.4, 1000 dane 

ağırlığında % 3.9 ve üründe % 2.5 artış sağladığını saptamışlardır. 

         Sonuç olarak; 7.18.20 ve 11.5.25formunda iki farklı organomineral ve bu organomineral 

gübrelerini karşılaştırmak için ise bağların gübrelenmesinde genel olarak tercih edilen 

Amonyum Sülfat, Triple Süper Fosfat (T.S.P.) ve Potasyum Sülfat mineral gübre 

uygulamalarında verim ve kalite değerleri olarak istatistiki açıdan bir önemlilik ortaya 

çıkmamıştır. Fakat 2011, 2012 yılları ve iki yılın ortalaması incelediğinde salkım ağırlığı (g), 

salkım sayısı (adet/omca), verim (kg/omca), tane ağırlığı (g) ve suda çözünür kuru madde (%) 

değerlerinde özellikle organomineral gübre uygulamalarında artışlar tespit edilmiştir. 

          İki yıllık verim ve kalite sonuçları değerlendirildiğinde istatistiki açıdan bir önemlilik 

ortaya çıkmamış ancak birinci dozların verim bakımından diğer dozlara göre daha iyi sonuç 

verdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca 7.18.20 gübresinden dekara 25 kg verilmesi ile N + P2O5 + 

K2O toplamı bakımından dekara 11.25 kg, 11.5.25 gübresinden 10.25 kg ve klasik gübrelerle 

ise 22.90 kg etkili madde verildiği anlaşılmaktadır. Birinci dozları ile 7.18.20 gübresinden 

dekara 25 kg, 11.5.25 gübresinden dekara 25 kg, klasik gübrelemeden ise dekara 65 kg 

uygulama yapıldığında benzer verim ve kalite sonuçları elde edildiği görülmektedir. 

        Toprağa daha az etkili madde verilmesinden dolayı 7.18.20 ve 11.5.25 organomineral 

gübreler ile üzüm verim ve kalitesi yönünden klasik gübreler ile arasında belirgin bir fark ortaya 

çıkmasa da, bu yönüyle organomineral gübreler tercih edilebilir. İki yılın ortalaması dikkate 

alındığında 11.5.25 organomineral gübresinden 7.18.20 organomineral gübresine göre üzüm 

verim ve kalite değerleri açısından bir miktar daha yüksek değerler elde edilmiştir. Hem bu hem 

de dekara kullanılan etkili madde miktarının düşüklüğünden dolayı 11.5.25 organomineral 

gübresi tavsiye edilebilir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

68



 

 

 

 

 

KAYNAKLAR: 
 

Blagoveshchenskaya, G.G., Burlakova, L.Yu., Zavalin, A.A., Zyabkina, G.A., Merzlaya, G.E., Dyshko, V.I., (2005). Stability 

Of Agrocenoses During Long-Term Use Of Organic And Mineral Fertilizers, Russian Agricultural Sciences Juornal, 12, 14-

17. 

Colugnatı, G., Crespan, G., Pıcco, D., Bregant, F., Gallas, A., (2003). Effects Of Agronomineral Fertilizers And A Plant 

Growth Regulator On Grape, Informatore Agrario Journal, 59 (24), 67-70. 

Çolakoğlu, H., (1995). Organomineral Gübreler, Doğa Dergisi, Özel Sayı.  

Çolakoğlu, H., (1996). Organo-Mineral Gübre Üretimine Yeni Yaklaģımlar, Tr.J. Of Agriculture And Forestry, 20, 25-28. 

Http://Www.Biocomp.Com.Tr/İndex.Php/Zeytincilik-Arastirma-Enstitusu-Raporu 

Kurmysheva, N.A., Efremov, V.F., (1998). The Effects Of Mineral And Organomineral Fertilizer Systems On The 

Agrochemical Properties Of Dernopodzolic Soil, Agrokhimiya Journal, 11, 5-10.  

Kurmysheva, N.A. Efremov, V.F., (1998). The Effect Of Saturation Of The System Of Fertilization Of Rotations With Organic 

Fertilizers On The Yield Of Agricultural Crops And Quality Of Production İn Conditions Of The Moscow Region, 

Agrokhimiya Journal, 8, 26-32. 

Tejada, M., Benitez, C., Gonzalez, J.L., (2005). Effects Of Application Of Two Organomineral Fertilizers On Nutrient 

Leaching Losses And Wheat Crop, Agronomy Journal, 97, 960-967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69



 

 

 

 

8.Bağcılık Ve Teknolojileri Sempozyumu,25-28 Eylül 2013,Konya,Türkiye 

 

 

41 B VE 1103 P ANAÇLARI ÜZERİNE AŞILANAN YENİ TESCİLLENMİŞ BAZI 

ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN AŞIDA BAŞARI ORANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
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¹Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

²Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından tescil 

ettirilen 5 yeni üzüm çeşidinin (Sultan 1, Sultan 7, Saruhan Bey, Manisa Sultanı, Altın 

Sultani)  41 B ve 1103 Paulsen anaçları üzerinde omega aşılamadaki başarı oranlarını tespit 

etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Araştırma, Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’ne ait fidan üretim 

tesislerinde  yürütülmüştür. Aşı uygulaması, omega (Ω) şeklinde kesit açan aşı makinesi ile 

masa başı aşısı olarak yapılmıştır. 41 B ve 1103 P anaçları üzerine aşılanan her bir çeşit için 

3 tekerrür oluşturulmuş ve her tekerrür  için 30’ar adet aşılı fidan üretilmiştir. Aşılamadan 

sonra parafinleme işlemi yapılmış ve daha sonra plastik kasalar içerisinde fungisit ile 

nemlendirilen ince çam talaşı + kaba yonga ortamında katlamaya alınarak 3 hafta süreyle 

kaynaştırma odasında (25ᴼC sıcaklık ve %80-85 oransal nem) bekletilmiştir. 3 haftalık 

çimlendirme süresinden sonra katlama odasından çıkarılan aşılı çeliklerde; aşı yerinde 

kaynaşma oranı (%), kaynaşma düzeyi (0-4), çimlendirme sırasında sürme (%) ve köklenme 

oranı (%), aşılı çelik başına ortalama kök sayısı (adet) ile dikilebilecek nitelikte aşılı çelik 

oranı (%) belirlenmiştir. Sonuç olarak her iki anaç için tüm parametreler birlikte 

değerlendirildiğinde en uygun çeşidin Sultan 7 olduğu saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: 1103 Paulsen, 41 B,  Aşılı asma fidanı, Omega Aşı, Yeni tescillenmiş 

çeşitler. 

 

ABSTRACT 

This study has carried out in order to determine the success ratio of omega grafting 

for five new grape varieties (Sultan 1, Sultan 7, Saruhan Bey, Manisa Sultanı, Altın Sultani) 

which were registered by the Directorate of Manisa Viticulture Research Station on 41 B 

and 1103 Paulsen rootstocks. 

Research has conducted in the nursery of Manisa Viticulture Research Station and 

grafting was made up by omega bench grafting techniques which forms omega shaped (Ω) 

cross-section. There were 3 replications per each varieties which were grafted on 41B and 

1103 Paulsen rootstocks. Also 30 grafted cuttings were produced per each replication. After 

grafting, paraffined grafted cuttings were stratified (3 weeks) with pine sawdust + woodchip 

in plastic cases which were humidified by fungicide. They were placed in the callusing room 

under controlled conditions (25ᴼC  and %80-85 relative humidity) during 3 weeks. At the 
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end of this period the rootstocks had different effects in terms of Callusing ratio (%), rooting 

and sprouting ratios (%), callusing levels (0-4), number of roots, the ratio of grafted cuttings 

having planting quality (%). As a result all parameters are considered together for both 

rootstocks and Sultan 7 was found to be optimal variety. 

 

Key Words: 1103 Paulsen, 41 B, Grafted vine, Omega bench grafting, New registered 

cultivars.

GİRİŞ 

Dünyada tarımsal üretim alanlarının büyük bir bölümünü oluşturan bağcılık, kuzey 

yarım kürede 20-52ᴼ, güney yarım kürede 20-40ᴼ enlem dereceleri arasında yapılmaktadır 

(Kısmalı, 1980). Bağcılık için bildirilen bu elverişli iklim kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde; 

kültür asmasının (Vitis vinifera L.) yetiştiriciliği M.Ö. 6000-5000 yıllarından bu yana 

sürdürülmektedir. 

2011 yılına ait istatistiklere göre Dünya’da yaklaşık 7.086.022 ha bağ alanı bulunduğu ve 

69.654.926 ton üzüm üretimi yapıldığı belirtilmektedir. Dünya yaş üzüm üretiminde ilk sırayı 

9.174.280 ton ile Çin alırken, bunu sırasıyla İtalya (7.115.500 ton), ABD (6.692.950 ton),  

Fransa (6.590.810 ton), İspanya (6.100.000 ton) ve Türkiye (4.296.350 ton) izlemektedir. 

Ayrıca Türkiye’de yaklaşık 472.545 ha bağ alanında, 4.296.350 ton üzüm üretimi yapıldığı 

(FAO, 2011), dekardan elde edilen yaş üzüm miktarının ise yaklaşık 910 kg olduğu 

belirtilmiştir.  

Dünyada bağcılığın ileri düzeyde yapıldığı ülkelerin dekardan elde ettikleri üzüm 

miktarı ile karşılaştırıldığında, bu değerin oldukça düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum 

bağ tesisinden ürünlerin pazarlanmasına kadar geçen süreç içerisinde karşılaşılan çeşitli 

olumsuzluklardan kaynaklanmaktadır. Filoksera ve nematod zararlıları başta olmak üzere, 

toprakta yüksek oranda bulunan tuz ve kireç gibi maddeler ülkemizde birim alana düşen üzüm 

verimini olumsuz etkileyen başlıca toprak kökenli etmenlerdir. Özellikle filoksera zararlısının 

ülkemiz topraklarına bulaşmasından sonra yerli bağcılık denilen kültür çeşitlerinin kendi 

kökleri üzerinde yetiştirilmesine dayalı bağcılık büyük bir risk haline gelmiştir. Bu sebeple, söz 

konusu etmenler göz önünde bulundurulduğunda yetiştiricilikte Amerikan asma anaçlarının 

kullanımı büyük önem kazanmıştır (Ağaoğlu Y.S., 1999; Sabır A. ve Ağaoğlu, Y.S., 2009). 

Ancak günümüzde kullanılan anaçlar çoğunlukla farklı türlerin saf yada melez bireyleri 

olduğundan, genotipik ve fizyolojik olarak büyük farklılıklar göstermektedirler. Bu nedenle 

asma anacı seçiminde toprak ve çevre faktörleri ile birlikte kullanılması düşünülen üzüm çeşidi 

ile anacın etkileşimleri de büyük öneme sahiptir (Çelik, 1998).  

2012 yılı itibariyle ülkemizde kamu ve özel sektörün piyasaya sunduğu yıllık asma fidanı 

üretimi 3.393.588 adet olarak belirtilmiştir (Anonim, 2013). Buna karşın her yıl gerekli fidan 

sayısı 22 milyon civarında olup, asma fidanı üretimimiz bu yöndeki talebin ancak %15’ni 

karşılayacak bir düzeyde kalmaktadır. 

Aşılı asma fidanı elde etmek amacıyla bağda  veya masa başında (omega aşı) aşılamalar 

yapılmaktadır. Omega aşı, masa başında aşı makinası ile aşılı asma fidanı üretimi için 

gerçekleştirilen çok sayıda ve seri olarak fidan üretimi amacıyla yapılan bir aşılama tekniğidir. 

Omega aşı ile aşılanmış asma fidanı üretiminde aşılamadan sonra ortaya çıkan anaç-kalem 

ilişkileri, fidanlarda gelişmeyi ve fidan randımanını önemli oranda etkilemektedir.  
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Bu çalışmada; Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından tescil edilen 5 yeni 

çekirdeksiz üzüm çeşidinin 41 B ve 1103 P asma anaçları üzerinde omega aşılamadaki başarı 

oranlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında şimdiye kadar denenmemiş olan 

yeni tescillenen çeşitlerin, 41 B ve 1103 P anaçları ile uyuşma durumları ve aşıda başarı oranları 

tespit edilecektir.

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Denemede bitkisel materyal olarak “41 B ve 1103 Paulsen” asma anaçlarına ait 1. boy 

(TS 4027) çelikler ve bunların üzerine aşılamak için yeni tescillenen beş yeni üzüm çeşidine ait 

(Sultan 1, Sultan 7, Saruhan Bey, Manisa Sultanı, Altın Sultani) kalemler kullanılmıştır.  

Bu amaçla Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’ne ait asma anaçlıklarından 

kesilen sürgünler aşılanabilir çelikler olarak hazırlanmışlardır. Çelik hazırlama işleminin 

ardından fungisit ile dezenfekte edilen çelikler 100’lük demetler halinde siyah polietilen 

torbalara yerleştirilerek 2-4ᴼC sıcaklık ve %80-85 oransal nem koşullarına sahip soğuk hava 

deposunda yaklaşık 1-2 ay süreyle muhafaza edilmişlerdir. Kullanılan üzüm çeşitlerine ait 1 

yıllık sürgünler, kış budaması sırasında, Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’ne 

ait damızlık üzüm bağları parselinden elde edilmişlerdir. Üzerlerinde 5-6 göz bulunduracak 

şekilde yıllık dalların orta kısımlarından hazırlanan yıllık sürgünler, aşılanabilir çeliklerde 

olduğu gibi siyah plastik naylon torbalar içerisine alınarak aşılama tarihine kadar yaklaşık 20-

30 gün süresince soğuk hava deposunda tutulmuşlardır. 

Denemede kullanılan üzüm çeşitleri ile 41 B ve 1103 Paulsen asma anaçlarına ait kısa bilgiler 

aşağıda sunulmuştur. 

Sultan1: Sofralık, sert meyve etli, salkımları orta irilikte, kuruma randımanı iyi bir çeşit olup, 

Ağustosun ikinci yarısında olgunlaşmaktadır. 

Sultan 7: Çok iyi kurutmalık, verimli, salkımları büyük, kuruma randımanı yüksek bir çeşit 

olup, Ağustosun ikinci yarısında olgunlaşmaktadır. 

Saruhan Bey: Çok iyi kurutmalık, etli dolgun taneli, elastiki, kuruma randımanı yüksek, 

salkımları büyük bir çeşit olup, Ağustosun ikinci yarısında olgunlaşmaktadır.  

Manisa Sultanı: Çok iyi sofralık, uzun taneli, salkımları orta irilikte, meyve eti yumuşak bir 

çeşit olup, Ağustosun ikinci yarısında olgunlaşmaktadır.  

Altın Sultani: Kurutmalık, yuvarlak taneli, salkımları orta irilikte, meyve eti biraz sert bir çeşit 

olup, Ağustosun ikinci yarısında olgunlaşmaktadır. 

41 B Asma Anacı:  Vinifera x Berlandieri melezi olarak elde edilmiş bir asma anacıdır. 

Seçiciliği olmayıp, gelişmesini her türlü toprakta sürdürebilmektedir. Kurağa, sıcağa ve kirece 

son derece dayanıklı bir anaçtır. Çok kuvvetli bir kök yapısına sahip olmasına karşın, ilk yıllar 

gelişmesi oldukça yavaştır. Fazla kireçli olan topraklarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Ülkemizdeki en geniş yayılma alanı Ege Bölgesi’dir. Çelik verimi iyi, köklenme randımanı 

diğer anaçlara göre daha düşük ancak standart çeşitlerle uyuşması oldukça iyidir (Kocamaz, 

1995). 

1103 Paulsen Asma Anacı: (Berlandieri Rességuier No.2 x Rupestris du Lot (St. George) ; 

kuvvetli alt katmanı nemli ve killi-kireçli topraklara adapte olmuştur. Kirece 99 R ve 110 R 

anaçları kadar dayanıklıdır (%17-18). 0,6 NaCl/kg.toprak oranında tuza dayanıklıdır. Çok 

kurak topraklar için önerilmektedir. Köklenme ve aşı tutma oranı yüksektir (Çelik, 2007). 
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Yöntem 

 Asma Anaçlarının Aşılanması 

Aşı uygulaması, pedalla çalışan ve omega (Ω) şeklinde kesit açan aşı makinesi ile masa 

başı aşısı olarak, Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nde gerçekleştirilmiştir. 

Amerikan asma anaçlarından alınan çelikler 40 cm uzunluğunda kesilmiş, gözleri köreltilmiş 

ve aşı kalemleri de üzerinde bir göz kalacak şekilde hazırlanmıştır. Aşılama öncesinde, 

çeliklerin bazal kısımları yaklaşık 10 cm derinliğinde suya yerleştirilmiş; 18ᴼC ile 21ᴼC 

arasında değişen oda sıcaklığında anaçlar 48, kalemler 24 saat süre ile suda bekletilmiştir (Şekil 

1). Bu işlemin ardından omega aşı makinası ile aşılama işlemine başlanmıştır(Şekil2). 

Aşı uygulamasında çelik ve kalemin aynı kalınlıkta olmasına özel bir dikkat 

gösterilmiştir (Şekil 3). Her tekerrür için 30’ar adet aşı gerçekleştirilmiş, aşılanan çelikler 

Benmari kapları içerisinde 55-65ᴼC’de eritilmiş olan aşı parafini ile aşı yerlerinin 2-3 cm altına 

kadar parafinlenmiştir (Şekil 4). Parafinleme işlemini takiben aşılı çelikler, plastik kasalar 

içerisinde fungisit ile nemlendirilen ince çam talaşı ile kaba yonga ortamında katlanmış ve 

yaklaşık 3 haftalık bir süreyle kaynaştırma odasında tutulmuştur. Sıcaklığı 25-28ᴼC arasında 

olan kaynaştırma odasında, oransal nem %85-90 arasında değişmiş ve düzenli olarak 

havalandırma yapılmıştır (Şekil 5). 

 

 

Şekil 1. Suda bekletilen anaçlar                                            Şekil 2. Aşı makinası ile aşılarken 

 

Şekil 3. Aşılanmış çelikler                                                     Şekil 4. Parafinlenmiş aşılı çelikler 
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Şekil 5. Katlama odasına ait sıcaklık (ᴼC) ve nem (%) değerleri. 

3 haftalık çimlendirme ve 3-4 günlük alıştırmanın ardından katlama odasından çıkarılan 

aşılı çeliklerde; aşı yerinde kaynaşma oranı (%), kaynaşma düzeyi (0-4), çimlendirme sırasında 

sürme ve köklenme oranı (%), aşılı çelik başına ortalama kök sayısı ile tüpe dikilebilecek 

nitelikte aşılı çelik oranı (%) belirlenmiştir. Aşı yerinde kaynaşma oranı tespit edilirken, aşı 

kesitinin en az %25’ini örtecek düzeyde kallus oluşturan aşılı çelikler dikkate alınmış (Sivritepe 

N. ve Türkben C., 2001), kaynaşma düzeyinin tespiti ise Çelik (1982)’ ye uygun olarak 

yapılmıştır. Ayrıca aşı kesitinde en az yarım ay şeklinde kallus oluşturan aşılı çelikler, tüpe 

dikilebilecek nitelik kazanmış olarak değerlendirilmiştir (Şahin A.O., 2004). 

Deneme tesadüf parselleri deneme deseninde, 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 30 adet aşılı 

çelik olacak şekilde düzenlenmiştir. Elde edilen verilere bilgisayarda TARİST istatistiksel 

analiz paket programı kullanılarak varyans analizi uygulanmış ve ortalamalar arasındaki 

farklılıkları belirlemek için LSD testi yapılmıştır.  

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA 

İncelenen parametreler ile ilgili bulgular değerlendirildiğinde, 41B ve 1103 P anaçları 

üzerine aşılanan Sultan 1, Sultan 7, Manisa Sultanı, Altın Sultani ve Saruhan Bey çeşitlerinde 

önemli değişimler olduğu tespit edilmiştir. 

Aşı noktasında kallus oluşum düzeyi, aşılı çelikle fidan üretiminde başarıyı belirleyen 

önemli 

ölçütlerden birisidir (Yavaş ve Fidan, 1991). Çimlendirme odasından çıkarılan aşılı çeliklerde 

en az %25 kallus oluşumu saptanan aşılı çeliklerin oranı bakımından anaçlar içerisinde en 

yüksek değerler 41 B anacı üzerine aşılı Sultan 1, Sultan 7 ve Manisa Sultanı çeşitleri ile 1103 

P anacı üzerine aşılanmış Sultan 1 , Manisa Sultanı ve Saruhan Bey çeşitlerinde saptanmıştır 

(Çizelge 1, Çizelge 2). Bu sonuç, aşı tutma oranı ile birlikte değerlendirildiğinde aşı kaynaşması 

üzerine aşı kaleminden çok anacın etkisinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Nitekim, aşılı 

asma fidanı üretiminde kullanılan katlama ortamlarının fidan randımanı ve kalitesi üzerine 

etkilerinin anatomik ve histolojik olarak inceleyen Cangi ve ark. (2000), anaç tarafından 

üretilen kallusun kaleme göre daha fazla olduğunu saptamışlardır. Bu kapsamda kaynaşma 
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düzeyine ait değerler incelendiğinde, 41 B anacı üzerine aşılanmış çeşitler arasındaki farkın 

istatistiksel açıdan önemli olduğu belirlenmiştir (p:0.01). Buna göre en yüksek değer 41B anacı 

üzerine aşılanmış Sultan 7 çeşidinde görülürken, en düşük değer Saruhan Bey çeşidinden elde 

edilmiştir. 41B anacı üzerine aşılanmış Sultan 7 çeşidine ait kaynaşma düzeyinin Saruhan Bey 

çeşidine göre %73 artış gösterdiği saptanmıştır. Bunun yanında 1103 P anacı üzerine aşılanmış 

çeşitlerin kaynaşma düzeyi üzerine etkileri istatistiksel açıdan önemli bulunmazken elde edilen 

değerler 3.80-3.43 arasında değişiklik göstermiştir. Çelik ve ark. (1992), kendi çalışmalarında 

aşı yerindeki kaynaşma düzeylerinin 3.96 – 3.49 mm arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. 

Bunun yanında Şahin A.O. (2004), farklı Amerikan asma anaçları üzerine aşılanan Uslu ve 

Yalova İncisi çeşitlerinde kallus gelişim düzeylerini incelemiş ve 1103 P anacı üzerine aşılanan 

çeşitlerde oluşan kallus seviyelerinin 41 B anacı üzerine aşılanmış çeşitlere göre daha yüksek 

çıktığını belirtmiştir.  Çalışmamızdan elde ettiğimiz bu yöndeki veriler araştırmacıların 

bulgularıyla paralellik göstermektedir. 

41 B anacı üzerine aşılanmış çeşitlere ait kaynaşma düzeylerinde tespit edilen bu durum 

tüpe dikilebilecek nitelikte aşılı çelik oranını da etkilemiş, dolayısıyla çeşitler arasındaki 

sıralama değişmemiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda tüpe dikilebilecek nitelikte aşılı 

çelik oranı açısından 41B anacı üzerine aşılanmış çeşitler arasındaki farkın önemli olduğu 

(p:0.01) belirlenirken, 1103 P anacı üzerine aşılanan çeşitler arasında istatistiki açıdan herhangi 

bir farklılık saptanmamıştır. Bu kapsamda en yüksek oran Sultan 7 çeşidinde gözlenirken bunu 

sırasıyla Manisa Sultanı, Sultan 1, Altın Sultani ve Saruhan Bey çeşitleri izlemiştir (Çizelge1, 

Çizelge 2). 

Yapılan istatistiksel analiz sonucuna göre 41 B anacı üzerine aşılanan çeşitlerin aşı yerinde 

kaynaşma oranı üzerine etkisi %99 güvenle önemli bulunmuştur. En yüksek değerler Sultan 1, 

Sultan 7 ve Manisa Sultanı çeşitlerinden elde edilirken (%100), bu değerlerin Altın Sultani ve 

Saruhan Bey çeşitlerine göre %16 artış gösterdiği belirlenmiştir (Çizelge 1). Çelik ve Ağaoğlu 

(1979), aşılı köklü asma fidanı üretiminde farklı çeşit x anaç kombinasyonlarının etkilerini 

saptamak için yürüttükleri bir araştırmada aşı yerinde çepeçevre kallus oluşum oranı (%) 

yönünden çeşit ve anaçların karşılıklı etkilerini önemli bulmuşlardır. Elde edilen değerler 

araştırıcıların bulgularıyla paralellik göstermektedir. 

41 B anacı üzerine aşılanmış çeşitlerin Kök Sayısı üzerine etkileri istatistiksel olarak 

önemli bulunmazken, 1103 P anacı üzerine aşılanmış çeşitlerin kök sayısı üzerine etkileri %95 

güvenle önemli bulunmuştur (Çizelge 1, Çizelge 2). En yüksek değer 1103 P anacı üzerine 

aşılanmış Saruhan Bey (14,2) çeşidinde gözlenmiş olup en düşük değere sahip Sultan 1 (9,53) 

çeşidine göre %49 artış gösterdiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla kök sayısı değerlerinin farklı 

anaçlar üzerine aşılanmış çeşitlere bağlı olarak değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuç 

Sivritepe ve Türkben (2001)’in bulguları ile paralellik göstermektedir. 

Kaynaştırma esnasında tüm anaç-çeşit kombinasyonlarında sürme ve köklenme meydana 

gelmiştir. Ancak 41 B anacı üzerine aşılanmış çeşitlerin sürme ve köklenme oranı üzerine 

etkileri istatistiksel açıdan önemli (p:0.05) bulunurken 1103 P anacı üzerine aşılanan çeşitlerin 

etkileri önemsiz çıkmıştır. En yüksek sürme ve köklenme oranı 1103 P anacı üzerine aşılanmış 

Sultan 1 çeşidinde (%90) meydana gelirken, en düşük sürme ve köklenme oranı 41 B anacı 

üzerine aşılanmış Altın sultani (%26,66) çeşidinde gözlenmiştir. Bu araştırmada bazı aşı 

kombinasyonlarının %50 düzeyinden daha fazla uyanma ve köklenme değerine ulaştığı tespit 

edilmiştir. Bu sonuç Ilgın ve ark. (1990)’nın elde ettiği bulgularla uyum içerisindedir.  
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Ancak aşılı köklü asma fidanı üretiminde aşı kalemlerindeki gözlerin sağlıklı olması 

şartıyla, çimlendirme sırasında uyanma oranının düşük olması arzu edilmektedir. Çünkü bunlar 

karanlık şartlarda geliştiklerinden sağlıklı bir şekilde büyümeden çok kısa sürede boy 

kazanmaktadırlar. Bu durum köklenme için de geçerlidir. Kökler dikimden sonra çok kısa bir 

sürede canlılıklarını yitireceklerinden aşılı çeliklerin canlılığını sürdürebilmek için yeniden kök 

oluşturmak zorunda kalacaklardır (Ilgın ve ark., 1990). Bu kapsamda köklenme ve sürme oranı 

açısından değerlendirdiğimizde çalışmamızdaki en uygun çeşit her iki anaç için de Altın Sultani 

olarak göze çarpmaktadır (Çizelge 1, Çizelge 2). 

 

Tablo 1. 41 B anacı üzerine aşılanmış yeni tescillenen çeşitlerin bazı parametreler üzerine etkileri 

ÇEŞİTLER 

41 B 

Tüpe Dikilebilecek 

Aşılı Çelik Oranı (%) 

Kaynaşma 

Düzeyi (0-4) 

Kaynaşma 

Oranı (%) 

Köklenme 

Oranı (%) 

Kök Sayısı 

(adet) 

Sürme 

Oranı (%) 

Sultan 1 93,33 ab 2,76 b 100 a 46,66 abc 1,33 46,66 abc 

Sultan 7 100 a 3,63 a 100 a 43,33 bc 0,63 43,33 bc 

Manisa Sul. 96,66 a 3,53 a 100 a 53,33 ab 1,56 53,33 ab 

Altın Sul. 70 bc 2,46 b 86,66 b 26,66 c 0,7 26,66 c 

SaruhanB 60 c 2,1 b 86,66 b 66,66 a 1,53 66,66 a 

P ** ** ** * öd * 

LSD 24,997 0,735 9,448 21,006 - 21,006 

ö.d. önemli değil, **P≤0.01 'e göre önemli, *P≤0.05 'e göre önemli. 

 

Adı geçen yeni tescillenmiş çeşitlerle ilgili önceden herhangi bir çalışmanın yapılmamış olması; 

bu çalışma verilerinin ön bilgi oluşturması açısından önemlidir. 

 

Tablo 2. 1103 P anacı üzerine aşılanmış yeni tescillenen çeşitlerin bazı parametreler üzerine etkileri 

ÇEŞİTLER 

1103 Paulsen 

Tüpe Dikilebilecek 

Aşılı Çelik Oranı (%) 

Kaynaşma 

Düzeyi (0-4) 

Kaynaşma 

Oranı (%) 

Köklenme 

Oranı (%) 

Kök Sayısı 

(adet) 

Sürme 

Oranı (%) 

Sultan 1 96,66 3,66 100 90 9,53 c 90 

Sultan 7 96,66 3,8 96,66 70 10,13 c 70 

Man. Sul. 100 3,43 100 83,33 10,8 bc 83,33 

Altın Sul. 96,66 3,5 96,66 63,33 13,03 ab 63,33 

SaruhanB 100 3,66 100 73,33 14,2 a 73,33 

P öd * öd 

LSD - 2,654 - 

ö.d. önemli değil, **P≤0.01 'e göre önemli, *P≤0.05 'e göre önemli. 

 

Sonuç olarak her iki anaç için tüm parametreler birlikte değerlendirildiğinde en uygun çeşit 

Sultan 7 olarak göze çarpmaktadır. Özellikle Ege Bölgesi kuru üzüm üretimi açısından büyük önem 

taşıyan bu çeşidin giderek yaygınlaşıyor olması, bu çeşit ile ilgili çalışmaların devamlılığını 

gerektirmektedir. Bunun dışında tüm parametreler incelendiğinde en düşük değerlere sahip çeşit 41B 

anacı üzerine aşılanan Saruhan Bey ile 1103 P anacı üzerine aşılanan Altın Sultani çeşitleridir. 
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Bu çalışmanın devamı niteliğinde aynı kombinasyonlarda tüplü fidan üretimi gerçekleştirilecek 

olup hem fidan randımanı hem de fidan kalitesi açısından değerlendirmeler yapılacaktır. Elde edilen 

sonuçlar, bu çalışmanın bulgularıyla birlikte yorumlanarak en uygun çeşit belirlenecektir.  
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8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu,25-28 Eylül 2013 Konya 

 

1103 P ASMA ANACINA AŞILANMIŞ ‘BORNOVA MİSKETİ’, ‘MERLOT’ VE 

‘NARİNCE’ ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNE AİT ÇELİKLERDE KALLUS 

GELİŞİM DÜZEYİ, SÜRME, KÖKLENME İLE FİDANLIĞA 

DİKİLEBİLECEK AŞILI ÇELİK DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 

Turcan Teker1 Oğuzhan Soltekin1 Adnan Erdem1 

1 Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü 

ÖZET 

Bu araştırma 2013 yılında Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü’nde 

yürütülmüştür. Bu çalışmada ‘Bornova Misketi’, ‘Merlot’ ve ‘Narince’ üzüm çeşitlerinin 

kalemleri, 1103 P asma anacı üzerine omega yöntemiyle aşılanmıştır. Farklı çeşit/anaç 

kombinasyonlarının aşı yerinde kallus gelişim düzeyi (0-4) ve kallus oranı (%), aşılı 

çeliklerde ortalama kök sayısı (adet), sürme oranı (%) ile aşı kaynaştırma odası randımanı 

(%) ve fidan randıman değerleri üzerine olan etkileri belirlenmiştir. Araştırmada sürme 

oranı dışında incelenen parametrelerde istatistiksel olarak önemli bir etki 

bulunmamamıştır. Sürme oranı açısından en yüksek değer, 1103 P üzerine aşılı ‘Bornova 

Misketi’ (% 72.50), en düşük değer ise ‘Narince’ üzüm çeşidinde (% 32.50) 

belirlenmiştir. Kallus gelişim düzeyleri ve kaynaştırma odası randımanı değerleri tüm 

anaç-çeşit kombinasyonlarında yüksek düzeyde saptanmıştır. Kombinasyonların fidan 

randıman oranları arasında önemli fark bulunmazken, tüm kombinasyonlarda % 84.20 ve 

üzerinde oldukça yüksek değerler elde edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: 1103 P, anaç, aşı odası randımanı, omega aşı, kallus. 

DETERMINATION OF CALLUS DEVELOPMENT LEVEL, SPROUTING, 

ROOTING AND GRAFTED CUTTING VALUES OF SCIONS OF ‘BORNOVA 

MİSKETİ’, ‘MERLOT’ AND ‘NARİNCE’ WINE CULTIVARS  

GRAFTED ON 1103 P ROOTSTOCK. 

ABSTRACT 

This research was carried out at Manisa Viticulture Research Station in 2013. In this 

study, the scions of ‘Bornova Misketi’, ‘Merlot’ and ‘Narince’ wine grape varieties were 

grafted on 1103P rootstock by using omega grafting method. The effects of different 

scion/rootstock combinations on the callus development level (0-4) and ratio (%), number 

of root, sprouting ratio (%), grafting room output (%) and ratio of grafted vines were 

determined. It was concluded that all the criteria examined in this research varied 

insignificantly according to the graft combinations except sprouting ratio, but positive 

effects were determined for all examined criteria. The highest value of sprouting ratio 

was obtained in ‘Bornova Misketi’ (72.50%) and the lowest one in ‘Narince’ (32.50%) 

which both grafted on 1103P rootstocks. The callus development level and grafting room 
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output were high for all scion/rootstock combinations. There were no significant 

differences among combinations related to the ratio of grafted vines but at the same time, 

84.20 % and more the ratio of grafted vine values were obtained from all combinations. 

Key words: 1103 P, rootstock, grafting room output, omega grafting, callus. 

GİRİŞ 

Asmanın anavatanı ve aynı zamanda gen merkezinde yer alan asmanın ilk kültüre 

alındığı yerlerden biri olan ülkemiz, 360 – 420 Kuzey enlemleri arasındaki coğrafi konumu ile 

yeryüzünün bağcılık için en elverişli iklim kuşağı üzerinde yer aldığı ve bağcılık kültürünün 

beşiği olduğu kabul edilmektedir. Coğrafi konum ve ekolojik şartları itibarıyla elverişli 

durumda bulunan ülkemizdeki bağcılık, tarih boyunca bilinen en eski tarımsal uğraşılardan 

birisi olmuştur. Bağcılık için optimum iklim koşullarına sahip ülkemiz dünyada özellikle 

sofralık ve kurutmalık üzüm yetiştiriciliğinde çok önemli bir paya sahiptir. Bu üstün 

potansiyelimize rağmen topraklarımızın büyük bir bölümünün filoksera zararlısı ile bulaşık 

olmasına rağmen halen yerli bağcılık kültürünün devam ettirilmesinin taşıdığı risk nedeniyle 

asma anaçlarına aşılı bağcılık anlayışına dayalı modern tekniklere göre üretimin yapılması 

gerekmektedir. Herhangi bir yerde bağcılığı sınırlayan iklim, toprak, yer ve yöney gibi çevresel 

etkenler, kültürel uygulamalar yanında son yıllardaki anaç faktörü de eklenmiştir. Eski 

bağcılığın yapıldığı yerlerde toprak ve iklim koşullarına çok iyi adapte olabilen Vitis vinifera 

L. kültür çeşitlerinin bazı yetenekleri, anaçlar üzerinde aşılandıklarında sınırlandırılmış 

olmaktadır. Yapılan çalışmalarda anaçların adaptasyonlarının yanında, özellikle anaç ve kalem 

ilişkilerinin de göz önünde bulundurulmasının gerekli olduğu ortaya konmuştur (Ağaoğlu 

2002). 

Aşılı asma fidan üretiminde tercih edilecek aşı – anaç kombinasyonları, asmaların 

gelişiminde etkili faktörlerden yalnızca biridir. Rives (1971), aşılı asma fidanlarında potansiyel 

vegetatif gücün 3 ana faktöre dayandığını bildirmiştir. Bunlardan birincisi anaç, ikincisi aşı 

kalemi ve üçüncüsünün ise anaç – kalem reaksiyonu olduğu belirlenmiştir. (Hardie ve Cirami 

1988). Aşılı asma fidanı üretiminde aşı yerinde kallus oluşumu, çimlendirme odası randımanı, 

birinci boy fidan randımanı, fidanlık randımanı, kök gelişme düzeyi gibi aşı başarısını ve fidan 

randımanını etkileyen faktörlerin çeşit x anaç kombinasyonlarına göre önemli ölçüde farklar 

yarattığı daha önce yapılmış olan araştırmalarda da ifade edilmiştir (Kamiloğlu ve Tangolar 

1995). 

Bu araştırma, aşılı asma fidanı üretiminde tercih edilen ve ülkemizde yaygın olarak 

kullanılan asma anaçlarından 1103 Paulsen ile, affinite çalışmaları ‘Bornova Misketi’, 

‘Narince’ ve ‘Merlot’ şaraplık üzüm çeşitleri kullanılarak aşı yerinde kallus (kaynaşma) düzeyi 

ve oranı, aşılı çeliklerde sürme oranı, aşılı çelik başına düşen ortalama kök sayısı, kaynaştırma 

odası randımanı gibi parametrelerle ilgili veriler alınarak değerlendirilmiştir. 

 

MATERYAL ve METOD 

Materyal  

Yapılan bu araştırmada, bitkisel materyal olarak ‘Bornova Misketi’, ‘Narince’ ve 

‘Merlot’ şaraplık üzüm çeşitlerinin aşı kalemleri ve 1103 Paulsen asma anacı çelikleri 

kullanılmıştır. Tüm bu materyallerin temini Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü 
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üretim ve araştırma parsellerinden sağlanmıştır. 2013 yılı Mart ayında, elde edilen aşı kalem ve 

çelikleri aşılama zamanına kadar +40C’deki soğuk hava deposunda siyah naylon poşetler 

içerisinde muhafaza edilmiş, bünyelerindeki su kapsamı korunarak, öz ve odun kısımlarının 

kurumaması sağlanmıştır.  

 

1103 Paulsen Asma Anacı 

Berlandieri Ressequier No 2 X Rupestris du Lot melezlemesinden 1892 yılında elde edilen 

asma anacıdır. Morfolojik bakımından yaprakları böbrek şekilli ve hemen hemen lobsuzdur. 

Söz konusu anacın çiçek yapısı  dişi çiçek yapısına sahip olduğu görülmektedir. Gelişme 

periyodu sonrasında yıllık çubuklarının boğum araları uzun ve çizgilidir.Çubuk üzerindeki 

gözler küçük, ince ve sivridir. 1103P asma anacı bölgeden bölgeye değişiklik göstermekle 

birlikte % 17 – 18 aktif kireç içeren  alt katmanları nemli olan killi ve kireçli topraklarda da iyi 

gelişme gösterebilmektedir. Genellikle kurak topraklar için önerilmekte olan anaç oldukça 

kuvvetli gelişmekte, 0,6 NaCl/kg-1 kadar tuzlu topraklara da dayanabilmektedir. 1103P asma 

anacının köklenme ve aşı tutma oranının oldukça yüksek bulunduğu ifade edilmektedir  (Çelik 

2007). 

 

Bornova Misketi 

İzmir yöresinde yetiştiriciliği yapılan şaraplık üzüm çeşididir. Tane rengi yeşil sarı, tane şekli 

yuvarlak olup, orta erken mevsimde olgunlaşan, tane bünyesinde kendine has misket aroması 

bulunduran bu çeşit, küllemeye karşı çok duyarlıdır (Çelik 2007). 

 

Narince 

Ülkemizin en önemli beyaz şaraplık çeşitlerinden birisidir. Tane rengi sarı, tane şekli hafif oval 

olup orta geç mevsimde olgunlaşan özellikle de Tokat – Amasya yöresinde yetiştiriciliği 

yapılan şaraplık bir çeşittir (Çelik 2007). 

 

Merlot 

Orijini Fransa Bordo olan kırmızı şaraplık üzüm çeşididir. Tane rengi mavi-siyah, tane boyutları 

ise küçüktür. Orta mevsimde olgunlaşan, Ege, Marmara-Trakya ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde yetiştiriciliği yapılan bir çeşittir (Çelik 2007). 

 

Metod 

Araştırma, tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak düzenlenmiş 

olup, her tekerrürde 10 adet aşılı asma çeliği kullanılmıştır. Soğuk hava deposunda bekletilen 

çelik ve kalemler etkili maddesi Mancozeb (200g/100L-1.) olan fungusitli su içerisinde 1 gün 

bekletildikten sonra masa başında omega aşılama yöntemi ile aşılanmıştır. Denemede 

kullanılan çelikler 35 – 40 cm. boyunda, 8.5- 10 mm kalınlığında aşılanabilir çeliklerdir. 

Aşılamadan önce aşılanabilir çeliklerin dip gözleri hariç bütün gözleri aşı bıçakları ile 

köreltilmiştir (Şahin 2004).  Aşılama yöntemi olarak masa başında omega aşılama tercih 

edilmiştir. Aşı uygulamasında çelik ve kalemin aynı kalınlıkta olmasına dikkat edilmiştir. 

15.03.2013 tarihinde yapılan aşılama işleminin ardından aşılı çelikler aşı yerinin 2- 3 cm altına 

kadar 55-650C sıcaklıkta eriyebilen birinci parafinle (kırmızı) kaplanmış ve parafin uygulama 

sonrası aşı sandıklarına yerleştirilerek aynı gün içerisinde kaynaştırma işlemine başlanmıştır. 
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Katlama yapılan ortamda  ince çam talaşı ve kaba yonga karışımı kullanılmıştır. Aşılı çelikler 

260C sıcaklık ve % 80-85 oransal nem koşullarındaki izolasyonlu odalarda 24 gün süreyle 

katlamaya tabi tutulduktan sonra dışarıya çıkarılarak 1 gün süreyle dış alıştırma ortamında 

bekletilmiştir. Katlama odasından çıkarılan aşılı çeliklerde; aşı yerinde kallus (kaynaşma) 

gelişme düzeyi, gözle değerlendirme yapılarak 0 – 4 skalasına göre gerçekleştirildi (Sivritepe 

ve Türkben 2001). Bu skaladaki değerler, 4 – çepeçevre ve kesintisiz kallus oluşumu, 3 – bir 

tarafı kesintiye uğramış kallus oluşumu, 2 – yarım ay şeklindeki kallus oluşumu, 1 – tek taraflı 

ve zayıf kallus oluşumu, 0 – hiç kallus oluşturmamış şeklinde değerlendirilmiştir (Şahin, 2004). 

 

Çizelge 1. Aşı kombinasyonlarından elde edilen veriler   

Aşı yerinde kallus gelişme düzeyine bağlı olarak, aşı yerinde kallus gelişme oranı (%) 

hesaplanmıştır. Aşılı çelik başına düşen kök sayısı el ile tek tek sayılarak, tekerrürlerin 

ortalamaları alınmıştır. Aşılı çeliklerde sürme oranı ise,  katlama sonrasında sürgün oluşturup, 

oluşturmama durumuna göre, sayılarak tespit edilmiştir. Tüm bu işlemlerin sonrasında, aşı 

odası randımanı (%) = (Kallus oluşturan çelik adedi X 100) / aşılanan toplam çelik adedi 

formülüne göre hesaplanmıştır (Şahin, 2004). İkinci parafin işlemine geçilmeden önce aşılı 

çeliklerin kök kısmının 2000 ppm’ lik IBA hızlı daldırması yapıldıktan sonra kalem – anaç 

birleşim yerine 75-80 0C derecede eriyen  ikinci parafin (beyaz) uygulanmıştır. Tüm bu işlemler 

sonucunda ortam koşullarının kontrol altına alındığı (260C ± 2) cam serada siyah polietilen 

torbalara 10.04.2013 tarihinde dikim işlemi gerçekleştirilmiştir. Serada 60 gün bekletilen aşılı 

çelikler 10.06.2013 tarihinde üzerine gölgeleme materyali çekilmiş alıştırma ortamına 

aktarılmıştır. Temmuz ayının ikinci haftası itibariyle aşılı çeliklerde sürgün büyümeleri yanında 

köklerinin polietilen  torbalarının alt kısımlarında bulunan drenaj deliklerinden çıkma 

durumları da dikkate alınarak fidan olabilecek nitelikteki aşılı çelikler ile ilgili veriler alınıp 

fidan randıman (%)  değerleri  tespit edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 16 paket programında 

değerlendirmeye tabi tutularak elde edilen veriler sunulmuştur. 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Araştırmada, 1103P asma anacına ‘Bornova Misketi’, ‘Merlot’ ve ‘Narince’ şaraplık 

üzüm çeşitlerinin aşılanmasıyla ortaya çıkan aşı kombinasyonlarından elde edilen tüm veriler  

Çizelge 1.’ de sunulmuştur. 

 

Aşı yerinde kallus (kaynaşma) düzeyi ve oranı 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre aşı yerinde kaynaşma düzeyi ve oranı, katlama 

sonrasında aşı sandıklardan çıkartılan aşılı çeliklerde, 1103 P anacı ile ‘Bornova Misketi’, 

‘Merlot’ ve ‘Narince’ aşılı çeliklerinde aşı yerinde kaynaşma düzeyi ve kaynaşma oranı Şekil 

1. ve 2.’de gösterilmiştir.  Aşılı çeliklerde aşı yerinde belirlenen en yüksek kaynaşma düzeyi 

Çeşitler 

Aşı Yerinde  

Kallus  

Düzeyi (0-4) 

Aşı Yerinde 

Kallus 

Oranı (%) 

Aşılı Çelik 

Başına Kök 

Sayısı 

( Adet ) 

Sürme 

Oranı  

(%)* 

Kaynaştırma  

Odası  

Randımanı (%) 

Fidan 

Randımanı  

(%) 

Merlot 3,90 97,50 13,10 57,50ab 87,50 91,43 

Bornova 

Misketi 3,92 98,00 14,10 72,50a 95,00 84,20 

Narince  3,67 91,75 14,33 32,50b 90,00 97,22 

(*:Aralarındaki fark %5 düzeyinde önemli) 
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‘Bornova Misketi’ (3.92)’nde görülürken, onu sırasıyla ‘Merlot’ (3.90) ve ‘Narince’ (3.67) aşılı 

çelikleri takip etmiştir. Elde edilen bu verilere göre, aşı yerinde kaynaşma oranı sıralaması, aşı 

kaynaşma düzeyinde görüldüğü şekilde gerçekleşmiş olup, aşı yerinde meydana gelen 

kaynaşma %98 oranı ile en yüksek ‘Bornova Misketi’ çeşit - anaç kombinasyonunda meydana 

gelirken, % 91.75 değeri ile en düşük ‘Narince’ aşılı çeliklerinde olduğu belirlenmiştir. 

Kallus gelişim düzeyi bakımından yapılan benzer bir çalışmada, 1103 P asma anacı 

üzerine  ‘Uslu’ ve ‘Yalova İncisi’  üzüm çeşitleri aşılanmış olup, kallus gelişim düzeyi değerleri 

sırasıyla 3,47 ve 3,50 olarak belirlenmiştir (Şahin, 2004). Aynı zamanda araştırmada elde 

ettiğimiz  bulgular, Baydar ve Ece (2005)’nin 1103 P asma anacı üzerine ‘Razakı’, ‘Alphonse 

Lavallée’ ve ‘Italia’ çeşit kalemlerinin aşılanmasıyla yaptıkları bir çalışma sonucunda aşı 

yerinde kallus oluşum oranlarının sırasıyla % 95.56, % 98.32 ve %98.04 olarak elde edilmiş 

olması parelellik göstermektedir. 

Araştırmada,  ‘Merlot’, ‘Narince’ ve ‘Bornova Misketi’ aşı kalemlerinin  1103P asma 

anacı üzerine aşılanması sonucu elde edilen aşılı çeliklerde köklenme ve aşı yerinde kallus 

düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Elde edilen bu verilere göre tercih edilmiş olan aşı 

kombinasyonları sonucunda kullanılan bitkisel çoğaltım materyallerin birbiriyle uyumlu olması 

sonucunda iyi bir affinite durumunun olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumla ilgili Kocamaz 

(1995) yaptığı çalışmada, 1103P anacının en önemli özelliğinin kısa zamanda aşıya gelmesi 

olduğunu, ve anacın standart çeşitlerle de uyuşmasının iyi olduğunu belirtmiştir. 

 

Aşılı çelik başına düşen ortalama kök sayısı  

1103 P asma anacına ‘Bornova Misketi’, ‘Merlot’ ve ‘Narince’ şaraplık üzüm çeşit 

kalemlerinin aşılanması sonucunda, aşılı çelik başına düşen ortalama kök sayısı değeri en 

yüksek ‘Narince’ (14.33) aşılı çeliğinde olduğu saptanmıştır Bunu sırasıyla ‘Bornova Misketi’ 

(14.10) ve Merlot (13.10) takip etmiştir.  (Şekil 3.).  

Aşılı çeliklerde sürme oranı 

Aşı odasında gerçekleşen kaynaştırma esnasında 1103P asma anacına aşılanmış 

çeşitlerin sürme durumları incelendiğinde, kaynaştırma odasından çıkarılan asma çeliklerin 

büyük bir kısmında kalemdeki gözün sürmesi sonucunda yeşil sürgünlerin oluştuğu 

gözlenmiştir. 

En yüksek sürme oranının %72.50 ile ‘Bornova Misketi’ aşılı çeliklerinde meydana 

geldiği saptanmıştır. (Şekil 4.). Bunu sırasıyla %57.50 sürme oranı ile ‘Merlot’ aşılı çelikleri 
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Şekil 1. Aşı yerinde kallus (kaynaşma) düzeyi  
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Şekil 2. Aşı yerinde kallus (kaynaşma) oranı 
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takip ederken, en düşük sürme oranı ise %32.50 ile ‘Narince’ aşılı çeliklerinde belirlenmiştir. 

Elde edilen veriler istatiksel olarak değerlendirilmiş olup, ‘Bornova Misketi’ ve ‘Narince’ aşılı 

çelikleri arasındaki farkın %5 düzeyinde önemli olduğu belirlenmiştir. Elde edilen aşılı asma 

çeliklerinde anaç üzerine aşılanan kalemlerin sürme oranı, çeşit bazında farklılık 

göstermektedir. Söz konusu sürme oranları arasındaki fark, yapılan bu çalışmada da tek anaç 

üzerine aşılanmış farklı çeşitlerin aşı kalemlerinin aşılanması sonucunda daha da belirgin olarak 

saptanmıştır. Nitekim, üzüm çeşitlerinin sürme performansları üzerine, anaçların da etkili 

olduğu yapılan bir çalışma ile bildirilmektedir. Ankara koşullarında yetiştirilen Hasandede 

üzüm çeşidinin 41 B, 5 BB, 99 R, 140 Ru, 1103 P ve 1613C asma anaçları üzerine aşılanması 

sonucunda elde edilen omcalarda yapılan bir araştırma da sürme oranı (%) ve budama odunu 

ağırlığı (kg omca-1) bakımından aşı kombinasyonları arasında belirlenen farklılıklar istatistiki 

anlamda önemli bulunmuştur (Çelik ve ark. 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynaştırma odası randımanı  

Kaynaştırma (aşı) odası randımanı bakımından, 1103 P asma anacı üzerine aşılanan ‘Bornova 

Misketi’ aşılı çeliğinden %95 ile en yüksek değer elde edilirken, %87.50 değeri ile ‘Merlot’ 

aşılı çeliğinde en düşük değer alınmıştır (Şekil 5.). Yapılan benzer bir çalışmada, 1103 P asma 

anacı üzerine Uslu ve Yalova İncisi üzüm çeşitlerinin aşılanması sonucunda aşı odası randıman 

sonuçları sırasıyla % 96,27 ile % 97,52 olarak bildirilmiştir (Şahin 2004). 
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Şekil 3. Aşılı çelik başına düşen ortalama kök sayısı 

0 20 40 60 80 100

Merlot

Bornova Misketi

Narince

57,50

72,50

32,50

Şekil 4. Aşılı çeliklerde sürme oranı 

Şekil 6. Fidan randımanı   

 

0 20 40 60 80 100

Merlot

Bornova Misketi

Narince

91,43

84,20

97,22

Şekil 5. Kaynaştırma odası randımanı   

 

 
0 20 40 60 80 100

Merlot

Bornova Misketi

Narince

87,50

95,00

90,00

Şekil 5. Kaynaştırma odası randımanı    

 

83



 

 

Fidan randımanı  

Araştırmanın son aşamalarından biri olan fidan randımanını belirlemeye yönelik araziye 

dikilebilir durumda olan aşılı çeliklerin sayımı sonrasında, 1103 P asma anacına aşılanmış olan 

çeliklerinden elde edilen fidanlık randımanı bakımından en yüksek değerin %97.22 ile 

‘Narince’ aşılı asma fidanında belirlenirken, bu çeşidi sırasıyla % 91.43 randıman oranı ile 

‘Merlot’ ve % 84.20 oranı ile ‘Bornova Misketi’ aşılı asma fidanları takip etmektedir (Şekil 6.). 

SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen verilere göre sürme oranı dışında incelenen tüm parametrelerde 

önemlilik yaratacak düzeyde etkilerin bulunmamasına karşın, genel olarak söz konusu 

kriterlerde olumlu değerler elde edilmiştir. Sürme oranı açısından en yüksek değer, 1103 P asma 

anacı üzerine aşılı ‘Bornova Misketi’, en düşük değer ise ‘Narince’ üzüm çeşidinin asma 

çeliklerinde belirlenmiştir. Ayrıca çeşitler arasında ‘Bornova Misketi’ aşı yerinde kallus gelişim 

düzeyi ve oranı, kaynaştırma odası randımanı ve sürme oranı açısından en yüksek değerleri, 

fidan randımanı açısından da en düşük değerleri vermiştir. Bu durum, diğer çeşitlere nazaran 

kaynaştırma odasından çok,  sera koşullarının ‘Bornova Misketi’ çeşidinden elde edilen aşılı 

çeliklerin sayı miktarında düşüşe neden olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Çeşitlere ait 

kaynaştırma odası randımanın yüksek sonuçlanmış olması, aşılı asma fidanı üretiminde önemli 

bir aşama olan kaynaştırma işlemi sırasında istenilen ortam koşullarının optimum düzeyde 

tutulmasına bağlı olarak, kaynaştırma odası randıman değerlerinin yüksek çıkacağı kesinlik 

kazanmıştır. Fidanların gelişimi açısından kalemin bitki büyümesi üzerine etkisinin bizzat aşı 

bölgesindeki kaynaşmadan kaynaklandığı ve aşılanan kalemin anaçta oluşacak olan kök sayısı 

ve miktarı üzerine de büyük oranda etkili olduğu bildirilmektedir (Kaşka ve Yılmaz, 1974).  
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ORGANİK PREPARAT UYGULAMALARININ SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ (Vitis 

vinifera L.) ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE MİNERAL MADDE 

İÇERİĞİNE ETKİSİ 

Bülent YAĞMUR1          Fadime ATEŞ2 

 
1 Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 35100 Bornova-İZMİR 

2Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 45040 Manisa 

ÖZET 

Çalışma Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsüne ait Alaşehir-Yeşilyurt İşletmesindeki 

Sultani Çekirdeksiz bağ alanında yürütülmüştür. Araştırmada Organik preparat uygulanan 

deneme parsellerine organik tarımda sertifikalı preparatlar(E2001 ve Bioplazma) kullanılmış, 

uygulamalarının verim ile yaprak ayası ve yaprak sapının makro ve mikro besin element içeriği 

üzerine etkisi, organik preparat uygulanmayan parsellerden ve konvansiyonel (kontrol) 

parsellerden elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır. En yüksek verim değeri kontrol 

(Konvansiyonel) uygulamasında görülürken en düşük değer organik preperat kullanılmayan  

(P0) uygulamada izlenmiştir. Araştırmada yaprak ayası ve yaprak sapının makro ve mikro 

element (N,P,K,Ca,Mg,Fe,Cu,Zn,Mn) içeriği üzerine organik preparat uygulamasının diğer 

uygulamalardan daha etkili olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Üzüm, organik preparat, verim, makro ve mikro element, organik tarım 

 

THE EFFECT OF ORGANIC PREPARATE APPLICATIONS ON YIELD AND 

MINERAL CONTENT IN SULTANi ÇEKİRDEKSİZ GRAPE (Vitis vinifera L.)  

PRODUCTION  

ABSTRACT 

This study was conducted in Sultana Seedless vineyard in Alaşehir-Yeşilyurt which 

belongs to Manisa Viticulture Research Instıtute. Organically certified preparates (E2001 and 

Bioplazma) were used in organic plots and their effects on yield, macro and micro element 

content of leaf blade and petiole were compared to plots without preparates and conventional 

(control) plots. The highest yield was found in control (conventional) plot and the lowest was 

found in plots without organic preparates (P0). It’s concluded that, organic preparate application 

is more effective on macro and micro element (N,P,K,Ca,Mg,Fe,Cu,Zn,Mn) content of leaf 

blade and petiole.  

Keywords: Grape, organic preparate, yield, macro and micro element, organic agriculture. 
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GİRİŞ 

Dünya bağcılığında önemli bir yere sahip olan ülkemiz bağcılığı, kapsadığı alan 

ve ülke ekonomisine sağladığı gelir bakımından önemli tarım kollarımızdan birisidir.  

Türkiye yaklaşık 478 bin ha bağ alanı ve 4,26 milyon ton üzüm üretimi ile dünyanın 

önemli bağcı ülkeleri arasındadır (Alanda 5., üretimde 6. sırada). Üzüm üretiminin 

%52,9’ u sofralık, %36,3’ü kurutmalık ve %10,8’i şıralık-şaraplık çeşitlerden 

oluşmaktadır (Anonim, 2010) 

İlerleyen teknolojiyle beraber endüstrinin gerektirdiği enerjiyi temin etmek için 

kullanılan yakıtların, imalatı sağlamak için kullanılan çeşitli  

kimyasal maddelerin, üretilen çeşitli araç vegereçlerin kullanılmasıyla oluşan kirliliğin 

bilinçsizve dikkatsiz ellerde çevreyi tahrip eden sonuçları olduğu ortaya konmuştur 

(Sönmez, 1992). 

Geleneksel tarımda hem üretim sırasında hem de üretilen besinler vasıtasıyla tüm 

canlılara ulaşabilen bu kirliliğin engellenmesi ve gelecek nesillere temiz bir çevre 

bırakılabilmesi için organik tarım bir çıkış yolu olarak görülmüştür. Organik tarım 

ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya 

yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas itibariyle sentetik 

kimyasal ilaçlar ve gübrelerin kullanımının yasaklanmasının yanında, organik ve yeşil 

gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini arttırma, parazit ve 

predatörlerden yararlanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde 

oluşturulmasını talep eden, üretimde miktar artışının değil, ürünün kalitesinin 

yükselmesini amaçlayan bir üretim şeklidir (İlter ve Altındişli, 1996). 

Organik tarımda toprak yapısının iyileştirilmesi ve gübrelemenin esasını toprak 

organik maddesinin arttırılması oluşturmaktadır (Anaç ve Okur, 1996). Böylelikle 

topraklardaki mikrobiyolojik aktivite hızlandırılarak topraktaki besin maddelerinin 

yarayışlılığı arttırılır. Toprağın fiziksel ve kimyasal yapısı korunmaya çalışılarak, 

toprağın verimliliğinin arttırılması yanında bu durumun devamlılığı da sağlanır (Kacar, 

1986). 

Organik tarımda toprak verimliliğini arttırabilmek için doğal olan her yoldan 

yararlanılır: Örneğin biyolojik yöntemler ile en önemli bitki besini olan azotun toprağa 

kazandırılma mekanizması, mikorizaların etkin kullanımı ve azot, fosfor ve kükürt 

kaynağı olan organik materyallerin (gübrelerin) toprağa kazandırılması ve korunumu gibi 

(Anaç ve Okur, 1996). 

Bu araştırmada en önemli ihraç ürünlerimizden olan Sultani Çekirdeksiz üzüm 

çeşidinin, organik üretimde kullanılma ruhsatına sahip EM Bio- polimer jel solüsyonu 

(E-2001) ve Bioplazma denemeye alınmış ve yapılan uygulamaların üzüm verimi ile 

yaprak ayası ve yaprak sapının makro ve mikro besin element miktarına etkisinin ortaya 

konması amaçlanmıştır. 
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MATERYAL VE METOD 

 

Materyal 

Deneme bağlarının özellikleri 

Araştırma 2006-2007 yıları arasında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsüne ait 

Alaşehir-Yeşilyurt işletmesindeki 10 yaşındaki Sultani Çekirdeksiz parselinin 13 dekarlık 

kısmında yürütülmüştür. Sultani Çekirdeksiz parseli, sulanabilir şartlarda ve kendi 

kökleri üzerinde 2,4m x 3,3m sıra aralık mesafesinde ve “T” telli terbiye sistemi 

kullanılmıştır. Bağlarda organik üretim yapılmakta olup bu bağlar yönetmelikte de 

tanımlanan 3 yıl süreli geçiş sürecini tamamlayarak iki yılda organik ürün elde edilmiştir 

(Anonymous, 2012). 

 

Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi: Orta mevsimde olgunlaşan bir çeşittir. Gelişmesi 

kuvvetli; salkım konik şeklinde, kanatlı, normal sıklıkta; tane oval şekilli, küçük taneli 

tane kabuğu normal kalınlıktadır. Kurutmalık bir çeşit olmasına rağmen bazı kültürel 

işlemlerle sofralık olarak değerlendirilmektedir. 

 

EM Bio-polimer jel solüsyonu (E2001): Azotu bağlayan bakterilerden oluşan bir 

preparattır. Atmosferdeki azotu toprağa bağlayarak bitkinin kullanımına sunmakta ve 

bitki kök gelişimi artmaktadır. 22-25 0C sıcaklıkta 100 l/ha olacak şekilde toprak 

analizlerine göre ve organik tarımın izin verdiği preparatlarla takviye edilerek toprağa 

püskürtülerek uygulanmıştır. 

Bioplazma:Sıvı halde biyolojik bir süspansiyondur ve içerisinde alg hücreleri bulunur. 

Sürgün başlangıcında başlayarak sezon boyunca 10-15 gün arayla 400-600 cc/da 

yapraktan uygulanmıştır. 

Deneme başlangıcında toprak yapısı 

Deneme başlangıcında organik üzümün üretildiği alandan 0-30 ve 30-60 cm 

derinlikten alınan toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri tablo 1’de 

verilmiştir 

Yöntem 

Çalışma Bölünen Bölünmüş Parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olacak 

şekilde oluşturulmuştur. Standart uygulama olarak organik tarım parselleri aralarında fark 

gözetilmeksizin çiftlik gübresi (1.5 ton/da) ve yeşil gübre (arpa+ fiğ+ bakla: 2.5+3.5+7.5 

kg/da) olarak uygulanmıştır. Bu parsellerde herhangi bir kimyasal kullanılmamıştır. 

Deneme konuları aşağıda verilmiştir. 

 Kontrol (Konvensiyonel uygulama) 

 EM Bio-polimer jel solüsyonu (E2001)+Bioplazma 
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Tablo.1. Deneme başlangıcında alınan toprak örneğinin fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Yapılan Analizler 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 

pH 7,60 7,65 Hafif .Alkalin Hafif Alkalin 

Toplam Tuz(%) 0,025 0,025 Tuzsuz Tuzsuz 

Kireç(%) 3,44 3,92 Fakir Fakir 

Kum(%) 68,40 66,40   

Mil(%) 24,00 25,00   

Kil(%) 7,60 8,60   

Bünye Kumlu Tın Kumlu Tın   

Organik Madde(%) 1,52 0,95 Fakir Fakir 

Toplam  Azot(%) 0,060 0,038 Orta  Fakir 

Alınabilir  Fosfor(ppm) 3,32 1,29 Yeterli Orta 

Alınabilir Potasyum(ppm) 175 155 Fakir Fakir 

Alınabilir Kalsiyum (ppm) 2160 2400 Yeterli Yeterli 

Alınabilir Mağnezyum(ppm)  934 938 Yeterli Yeterli 

Alınabilir Sodyum (ppm) 20,8 19,0 Sorunsuz Sorunsuz 

Alınabilir Demir (ppm) 8,51 6,79 Yeterli Yeterli 

Alınabilir Bakır(ppm) 6,13 3,48 Yüksek Yüksek 

Alınabilir Çinko(ppm) 0,67 0,52 Yetersiz Yetersiz 

Alınabilir  Mangan(ppm) 7,20 4,09 Yeterli Yeterli 

 

Yaprak örneklerinin alınmaları ve analize hazırlanması 

Bağların beslenme durumunun kontrolünde yaprak analizi yöntemi uygulayan 

araştırıcıların en çok kullandıkları yaprak ayası (Beyers, 1962) ve yaprak sapı (Cook, 

1961 ) örnekleri Levy (1968)’in önerdiği tane tutumu devresinde birinci salkımın 

karşısından alınmıştır. Yaprak örneklerinde toplam N makro Kjeldahl yöntemiyle (Kacar, 

1972), toplam fosfor yaş yakma (4 kısım HNO3 + 1 kısım HClO4) yapılan yaprak 

örneklerinde Vanadomolibdo fosforik sarı renk yöntemi ile kolorimetrik olarak ölçüldü 

(Lott ve Ark.1956). Yaş yakma ile hazırlanan yaprak örneklerinde; toplam potasyum, 

sodyum ve kalsiyum alev fotometresi ile magnezyum ise atomik absorpsiyon 

spektrofotometre ile ölçüldü (Kacar, 1972; SLAVIN, 1968). Aynı örneklerde toplam 

demir, çinko, mangan ve bakır atomik absorpsiyons pektrofotometre (Kacar, 1972; 

Slavin, 1968) ile belirlenmiştir. 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

Denemede birinci organik yılı olan 2006 yılı ve organik ürün yıllar ortalaması 

verilerinin istatistik değerlendirmeleri sonucunda yapılan uygulamaların yaş üzüm verimi 

üzerinde önemli düzeyde farklı etkiler yapmadığı saptanmıştır (Tablo 2) 

Tablo 2 incelendiğinde İkinci organik üzüm üretildiği 2007 yılında elde edilen verilerinin 

istatistik hesaplamalar sonucunda, organik preparat uygulamasının yaş üzüm verimi 

üzerinde önemli düzeyde farklı etkiler yaptığı saptanmıştır. Burada en yüksek değer 

beklendiği gibi kontrol (Konvansiyonel) uygulamasında görülürken en düşük değer 
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organik preperat olmayan (P0) uygulamasında izlenmiştir (sırasıyla 15.00 ±2.26 a kg, 

8.87±3,78 c kg). 

 

Tablo 2. Organik preparat uygulamalarının üzüm verim (kg/omca) üzerine etkisi 

Uygulama 2006 2007 Ortalama 

P0 19.00 ±4.33 8.87 ±3.78 c 13.94±6.51 

P1 21.04 ±3.59 11.20 ±2.94 b 16.12±5.94 

Kontrol 25.42 ±4.38 15.00 ±2.26 a 20.21±6.32 

 Ö.D 0,017* Ö.D 

ÖD: Önemli Değil * : %5 önem düzeyinde istatistiksel olarak önemli **:  %1 önem düzeyinde istatistiksel olarak 

önemli 

*Kont.: Yoğun Girdili Tarım (konvansiyonel)    P1:  Organik preparatlı  P0:Organik preparatsız 

 

Organik preparat uygulamasının yaprak ayasının makro ve mikro besin element 

içeriği üzerine etkisi 

Organik preparat uygulamalarının yaprak ayasının makro ve mikro besin element 

(N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Mn) içeriği üzerine etkisini belirlemek amacıyla 

yürütülen araştırmadan elde edilen sonuçlar tablo3’de verilmiştir. 

Organik preparat uygulamalarından alınan yaprak ayası örneklerinin toplam azot 

miktarı %2,57-2,77; toplam fosfor miktarı %0,26-0,35; toplam potasyum miktarı %0,95-

1,00; toplam kalsiyum miktarı %1,72-1,86; toplam mağnezyum miktarı 0,35-0,40; toplam 

sodyum miktarının 172-175 ppm; toplam demir miktarının 149,67-163,47 ppm; toplam 

bakır miktarının 18,10-72,80 ppm, toplam çinko miktarının 43,21-59,09 ppm; toplam 

mangan miktarının ise 48,43-62,68 ppm arasında değiştiği belirlenmiştir (Tablo3). Elde 

edilen değerler değişik araştırıcılar tarafından verilen kriter değerlerle karşılaştırıldığında 

yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

 

Organik preparat uygulamasının yaprak sapının makro ve mikro besin element 

içeriği üzerine etkisi 

Organik preparat uygulamalarının yaprak sapının makro ve mikro besin element 

(N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Mn) içeriği üzerine etkisini belirlemek amacıyla 

yürütülen araştırmadan elde edilen sonuçlar tablo 4’de verilmiştir.   

Organik preparat uygulamalarından alınan yaprak sapı örneklerinin toplam azot miktarı 

%0,59-0,77; toplam fosfor miktarı %0,21-0,25; toplam potasyum miktarı %2,28-2,64; 

toplam kalsiyum miktarı %1,22-1,41; toplam mağnezyum miktarı 0,72-0,89; toplam 

sodyum miktarının 97-100 ppm; toplam demir miktarının 80,20-90,90 ppm; toplam bakır 

miktarının 19,91-33,12 ppm, toplam çinko miktarının 23,89-34,22 ppm; toplam mangan 

miktarının ise 27,09-35,40 ppm arasında değiştiği belirlenmiştir (Tablo 4.).  
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

 Yapılan araştırmada organik preparat uygulanmış parsellerdeki verim organik 

preparat uygulanmamış parsellerden ürün miktarı %15 daha fazladır. Bu çalışmada elde 

edilen ortalama organik yaş üzüm verimleri bölgeden elde edilen ürün miktarları ile uyum 

içerisindedir (İlter, 1980; İlhan ve ark. 1991; İlhan ve ark., 1992; Erdem ve ark., 1995; 

Yılmaz ve ark., 1997; Altındişli ve Kısmalı, 1998; Çelik ve ark. 1998; Ilgın ve ark., 2002). 

Araştırma sonucunda yaprak ayasının en yüksek N, P, K, Ca, Mg, Fe ve Mn 

içerikleri organik preparat  uygulaması yapılan deneme konularından, en yüksek Na,, Cu 

ve Zn içerikleri ise kontrol uygulamasından elde edilmiştir. Organik preparat uygulaması 

yaprak ayasının N, P, K, Ca, Mg, Fe ve Mn içeriği üzerine diğer uygulamalardan daha 

etkin olduğu; kontrol uygulamasının ise yaprak ayasının Na, Cu ve Zniçerği üzerine etkin 

olduğu belirlenmiştir. Yaprak ayası makro ve mikro element (N, P, K, Ca, Mg, Fe ve Mn) 

içeriği üzerine organik preparat uygulamasının diğer uygulamalardan daha etkili olduğu 

belirlenmiştir. Araştırma sonucunda yaprak ayasının makro ve mikro besin elementi 

içerikleri Robinson (1990), Conradie (1986), Bergmann (1986), Levy(1968), Mills ve 

Jones (1996), Reuter ve Robinson (1986), Cahoon (1970),Larsen ve ark. (1956), 

Etourneuaun ve Loue ( 1984),Beyers (1962)  Beattie ve Forshey (1954), Fregoni 

(1984)’nin verdiği kriter değerlerle karşılaştırıldığında yeterli düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. 

Yaprak sapının en yüksek N, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn ve Mn içerikleri organik 

preparat uygulaması yapılan deneme konularından, en yüksek Na ve P, miktarı kontrol 

uygulamasından elde edilmiştir. Yaprak sapının makro ve mikro element (N, K, Ca, Mg, 

Fe, Cu, Zn, Mn) içeriği üzerine organik preparat uygulamasının diğer uygulamalardan 

daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda yaprak sapının makro ve mikro besin elementi içerikleri (P, 

K, Ca, Fe, Zn) Larsen ve ark. (1956), Boulay ve ark (1984) Bergmann (1986), Jung ve 

ark. (1971) Christensen ve ark. (1984)’nın verdiği kriter değerlerle karşılaştırıldığında 

yeterli düzeyde olduğu azot içeriğinin ise düşük (Chaoon, 1970) olduğu belirlenmiştir. 

Yapraktaki makro ve mikro besin elementlerinin birçok araştırıcı tarafından 

önerilen yeterlilik değerleriyle uyum içinde olması, asmanın beslenmesi açısından 

herhangi bir sorun olmadığını, dolayısıyla da bunun verim ve kaliteyi olumlu yönde 

etkilediği görülmektedir 
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Tablo 3. Organik preparat uygulamalarının yaprak ayasının makro ve mikro besin 

element içeriği üzerine etkisi  

AYA 
N (%) P (%) K (%) 

2006 2007 Ort 2006 2007 Ort 2006 2007 Ort 

P1 2,73 2,80 2,77 0,31 0,38 0,35 0,98 1,02 1,00 

P0 2,53 2,60 2,57 0,23 0,29 0,26 0,93 0,97 0,95 

K 2,53 2,60 2,57 0,23 0,28 0,28 0,93 1,00 0,97 

 

AYA 
Ca (%)  Mg (%) Na (ppm) 

2006 2007 Ort 2006 2007 Ort 2006 2007 Ort 

P1 1,85 1,86 1,86 0,38 0,41 0,40 175,00 172,50 174 

P0 1,72 1,72 1,72 0,34 0,37 0,36 173,33 171 172 

K 1,74 1,75 1,75 0,33 0,36 0,35 178 173 175 

 

AYA 
Fe (ppm)  Cu (ppm) Zn (ppm)  Mn (ppm) 

2006 2007 Ort 2006 2007 Ort 2006 2007 Ort 2006 2007 Ort 

P1 161,94 165,01 163,47 24,30 13,90 19,10 48,12 38,30 43,21 66,84 58,52 62,68 

P0 148,27 151,08 149,67 27,07 15,49 21,28 40,48 35,18 37,83 57,72 49,88 53,80 

K 142,85 165,94 154,40 92,66 52,94 72,80 48,83 69,36 59,09 48,49 48,36 48,43 

 

Tablo 4. Organik preparat uygulamalarının yaprak sapının makro ve mikro besin 

element içeriği üzerine etkisi  

SAP 
N (%) P (%) K (%) 

2006 2007 Ort 2006 2007 Ort 2006 2007 Ort 

P1 0,79 0,75 0,77 0,22 0,22 0,22 2,44 2,83 2,64 

P0 0,66 0,62 0,64 0,21 0,20 0,21 2,43 2,82 2,62 

K 0,63 0,56 0,59 0,23 0,28 0,25 2,11 2,45 2,28 

 

SAP 
Ca (%)  Mg (%) Na (ppm) 

2006 2007 Ort 2006 2007 Ort 2006 2007 Ort 

P1 1,45 1,36 1,41 0,82 0,96 0,89 96 98 97 

P0 1,26 1,17 1,22 0,66 0,78 0,72 95 100 98 

K 1,34 1,24 1,29 0,70 0,83 0,77 100 100 100 

 

SAP 
Fe (ppm) Cu (ppm) Zn (ppm)  Mn (ppm) 

2006 2007 Ort 2006 2007 Ort 2006 2007 Ort 2006 2007 Ort 

P1 94,85 86,94 90,90 34,75 31,49 33,12 35,33 33,12 34,22 35,33 35,47 35,40 

P0 89,79 82,04 85,91 32,12 28,95 30,54 24,83 22,96 23,89 26,89 27,30 27,09 

K 83,98 76,41 80,20 21,32 18,50 19,91 34,10 31,93 33,01 32,64 32,86 32,75 
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FARKLI GÖLGELEME ORANLARI VE ÖRTÜ MATERYALLERİNİN 

SOFRALIK SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜN DEPOLAMA ÖMRÜNE VE 

KALİTESİNE ETKİLERİ 

 

Fatih Şen1 ve Metin Kesgin2 

 

1Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi  
2 Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  

ÖZET 

 Bu çalışma 2009-2011 yılları arasında farklı gölgeleme oranları ve örtü 

malzemelerinin Sofralık Sultani Çekirdeksiz üzümlerinin depolama süresine ve kalitesine 

etkisini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Asmalar ben düşme döneminde farklı 

gölgeleme oranlarına (%0; gölgeleme yok, %35, %55, %75) sahip filelerle örtülmüştür. 

Hasat olgunluğundan hemen önce “lifepack”, “mogul” ve “şeffaf polietilen” örtü 

malzemeleri ile örtülmüştür. Örtülen asmalarda açıkta yetiştiriciliğe göre üzümler 

yaklaşık 1 ay sonra hasat edilmiştir. Üzümler -0.5oC ve %90 oransal nemde ilk yıl 90 gün, 

ikinci yıl 120 gün süreyle muhafazaya alınmıştır. İkinci yılda 120 günlük depolama 

sonunda %35 oranında gölgelenip şeffaf polietilen ile örtülenlerde çürüklük gelişimi ve 

tüm uygulamalarda üzümlerin beğeni puanlarında düşüşler gözlenmiştir. %55 ve %75 

oranında gölgeleme uygulamaları, gölgeleme yapılmayanlara göre üzümlerin suda 

çözünür kuru madde miktarı, olgunluk indeksi ve a* renk değerlerinde azaltıcı, saptan 

kopma kuvveti ve hue açısı değerlerinde ise arttırıcı yönde etkisi olmuştur. Farklı 

gölgeleme oranlarının bu kalite parametrelerine olan etkisi, depolama sonunda azalmakta 

ve/veya kaybolmaktadır. Bu çalışma sonucunda Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinin farklı 

gölgeleme oranına sahip örtü fileleri ve örtü malzemeleri kullanarak hasadın bir ay 

geciktirilmesine ilaveten, soğuk depo koşullarında 90 gün süreyle başarıyla 

depolanabileceği görülmüştür. 

 

Anahtar Sözcükler: Sultani Çekirdeksiz, ışıklanma, örtü malzemesi, geç hasat, 

depolama, kalite 

 

EFFECTS OF DIFFERENT SHADING RATIOS AND COVERING 

MATERIALS ON STORAGE LIFE AND QUALITY OF SULTANA SEEDLESS 

GRAPES 

 

ABSTRACT 

 This study was carried out with different shading ratios and covers to examine 

their effects on table Sultana Seedless grape quality and storage life between 2009 and 
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2011. Grapevines were covered with 3 different shading nets with different shading 

ratios(35%, 55%, 75%) at the veraison stage. These grapevines were recovered with three 

different materials (lifepack, mogul, and transparent polyethylene) at just before harvest 

maturity. Grapes under cover were harvested nearly one month after than those maturing 

under open conditions. In the first year, the grapes were kept for 90 days and in the second 

year 120 days under storage at -0.5°C and 90% RH. In the second year after 120 days of 

storage, decay development and decreases in sensory analysis points were observed in 

grapes with 35% shaded and covered with transparent polyethylene. Total soluble solids 

content, maturity index and a* colour value were found lower in 55% ve 75% shaded 

grapes compared to unshaded grapevines. Still, berry removal force and hue angle value 

in 55% ve 75% of shaded grapes were higher than unshaded grapes. Effects of shading 

ratios on these parameters decrease or disappear at the end of storage. Consequently, in 

addition to delaying Sultana Seedless grapes’ harvest time by using different shading 

ratios and covering materials, it was seen that grapes would be stored for further 90 days 

successfully. 

 

Key Words: Sultana Seedless, light, covering materials, late harvest, storage, quality 

 

GİRİŞ 

Üzüm dünyada en çok yetiştirilen meyvelerden biri olup, 2010 yılı itibariyle 

toplam 68.311.466 ton üretim miktarına ulaşmıştır. Önemli üzüm üretici ülkelerden biri 

olan Türkiye, 4.255.000 ton üzüm üretimiyle dünya sıralamasında 6. sırada 

bulunmaktadır (TÜİK, 2011). Sofralık üzüm, 2011 yılında ihracatı yapılan ürünler 

içerisinde önemli bir yere sahip olup, 240 bin ton ihracat yapılmıştır (Anonim, 2011). 

Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi ihraç edilen üzüm çeşitleri içinde çok önemli (%98) bir 

yere sahip olup (Uysal, 2007), en çok Rusya Federasyonu’na yapılmakta, onu Almanya 

ve Ukrayna izlemektedir (Altındişli, 2011). Sofralık üzüm işleyen, depolayan ve ihracat 

eden işletmelerin çoğu aynı zamanda yoğun üzüm üretim bölgesi olan Manisa ilinin 

Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde bulunmaktadır. 

Bölgede Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi sofralık olarak Ağustos ayı ortalarından 

itibaren bol miktarda bulunduğundan fiyatta düşüşler görülebilmektedir. Eylül ayının 

ortasından itibaren sofralık üzüm fiyatlarında artışlar gözlenmektedir. Sultani 

Çekirdeksiz üzümün bol miktarda piyasada bulunduğu kısa dönem yerine daha uzun süre 

ihracat yapılması ve iç piyasaya arz edilmesi gerekmektedir. Bu da üzümlerin asma 

üzerinde bekletilerek daha geç hasat edilmesi ve/veya soğuk koşullarda depolama yoluyla 

sağlanabilmektedir. Türkiye’de üzümün muhafaza edilebileceği depolama kapasitesi 

yeterli olmamasından dolayı, üzümün asma üzerinde bekletilmesi en uygun çözüm olarak 

görülmektedir. Üzümün asma üzerinde bekletilme süresi iklimsel ve patolojik faktörlere 

bağlı olarak değişmekte, sürenin ilerlemesiyle üzüm kalitesinde olumsuz değişimler, 

çürüklük gelişimi ve kayıplar meydana gelmektedir.  
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Farklı gölgeleme netleri ve örtü malzemeleri tarımda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bağcılıkta örtü malzemeleri; erken veya geç hasat etmek; yağmur, dolu, 

kar ve fırtınaya karşı korumak, hastalık ve zararlıların olumsuz etkilerinden kaçınmak 

amacıyla Japonya, Tayland, Brezilya, Avustralya, Şili, ABD ve Türkiye gibi birçok 

ülkede pratik olarak kullanılmaktadır (Ağaoğlu, 1977; Ergenoğlu ve ark., 1999; Shrestha 

ve ark., 2000; Kara ve Çoban, 2002; Liberman, 2009). Ege Bölgesinde hasat zamanını 

geciktirmek amacıyla asmaları polipropilen kanaviçe örtü materyali ile örtülmesi giderek 

yaygınlaşmaktadır. Örtü materyallerinin bağlarda kullanımının dünyada da farklı 

örnekleri bulunmaktadır. Avustralya ve ABD’de sofralık üzümlerde hasat öncesi yağmur 

zararını önlemek için plastik örtülerden yararlanılmaktadır (Liberman, 2009).  

Işık üzüm dahil olmak üzere birçok meyvede büyüme ve meyve bileşimini 

etkilemektedir (Shakak ve ark., 2004). Ben düşme sonrasında üzüm kalitesi üzerine etkili 

olan ana faktörün ışıklanma şartları olduğu bildirilmiştir (Keller ve ark., 1998). Smart ve 

ark. (1988) gölgeleme uygulamalarının olgunlaşma periyodu, meyve olgunlaşması ve 

üzüm kalitesini etkilediğini ifade etmişlerdir. Işıklanmanın azaltılması şeker ve organik 

asit konsantrasyonunu etkilemekte ve meyve olgunlaşmasını geciktirmektedir (Kliewer 

ve ark., 1967; Kliewer ve Antcliff, 1970; Klenert, 1972). Işıklanmayı azaltan gölgeleme 

uygulamalarının meyve olgunlaşmasını 1’den 5 haftaya kadar geciktirdiği bulunmuştur 

(Kliewer ve ark., 1967).  

Hasat sonrası üzümdeki bozulmalar; bağdaki (hasat öncesi) ve hasattan sonraki 

fiziksel, fizyolojik ve patolojik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Zoffoli ve ark., 

2009, Crisosto ve Mitchell, 2002; Crisosto ve ark., 2002). Depolama sırasında üzümlerde 

görülen bozulmalar genellikle ağırlık kaybı, salkım esmerleşmesi, yumuşama, tat 

değişimi ve çürümeler şeklinde olmaktadır (Crisosto ve ark., 2001).  

Bu çalışmada farklı gölgeme oranlarına sahip file örtüler ile farklı örtü 

malzemesinin birlikte kullanılmasının geciktirilmiş hasat koşullarında üretilen Sultani 

Çekirdeksiz üzümlerin depolama süresince, üzüm kalitesine olan etkileri araştırılmıştır.  

 

MATERYAL ve YÖNTEM  

Materyal 

Çalışma 2009-2011 yıllarında, Manisa ilinde bulunan Manisa Bağcılık Araştırma 

İstasyonu’nda 2000 yılında tesis edilmiş bağda yürütülmüştür. Deneme bağı 41B anacı 

üzerine aşılı Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi ile 3.0 x 2.0 m dikim sıklığında, “çift T” 

destek sistemi ile kurulmuştur. Sulama damla sulama sistemi ile yapılmıştır. Sofralık 

amaçlı Sultani Çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliğine uygun kültürel işlemler yapılmış, bitki 

besleme, hastalık ve zararlıların mücadelesi için standart uygulamalar yapılmıştır. 
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Yöntem 

 

Gölgeleme fileleri ve örtü malzemelerinin örtülmesi  

Asmaların üzeri ben düşme döneminde (~20 Haziran), %35 (G35), %55 (G55) ve 

%75 (G75) oranında gölgeleme yapan gölgeleme fileleri ile örtülmüştür. Bu gölgeleme 

filelerinin üzerine, üzümler hasat olgunluğuna gelmeden  kısa bir süre önce (Ağustos sonu 

ve Eylül başında) mogul (MG), lifepack (LP) ve şeffaf polietilen (PE) örtü malzemeleri 

serilerek örtülmüştür. Gölgeleme filesi örtülmeden, bu örtü malzemeleri ile örtülen 

uygulamalar kontrol (G0) olarak kabul edilmiştir.  

Gölgeleme filesi ve örtü materyalinin sıra boyunca serilebilmesi için dayanak 

sistemindeki beton direklere monte edilen ters ‘U’ şeklinde kıvrılmış demirler monte 

edilmiştir. Gölgeleme fileleri ve örtü malzemelerinin altındaki sıcaklık, oransal nem 

(Hobo U12-013, Onset, ABD) ile birlikte ışık watt/m2 cinsinden (Model SP 110, Apogee 

Instruments, Inc., Logan UT, USA) sürekli olarak ölçülmüştür. Çalışma Bölünmüş 

Parseller Deneme desenine göre 3 tekerrürlü olup, parsel büyüklüğü 6 omca olacak 

şekilde kurulmuştur. 

 

Hasat ve depolama koşulları 

Üzüm salkımları örtülen asmalardan açıkta yetiştiriciliğe göre yaklaşık 1 ay sonra, 

çalışmanın ilk yılında 24 Eylül 2009, ikinci yılında 22 Eylül 2010 tarihinde hasat 

edilmiştir. Üzümler işletmede 30x40x15 cm ebatlarındaki kasalara yerleştirilen PE 

torbaların içine yaklaşık 5 kg ürün olacak şekilde konulmuştur. Bu kasadaki üzümler hava 

ile 24 saat süreyle ön soğutmaya (-0.5°C, %95 RH) alınarak depolama sıcaklığına 

düşürülmüştür. Kasalardaki PE torbaların içine yerleştirilmiş üzümlerin üzerine SO2 

jeneratör petleri (Fresca, Quimetal, Santiago, Şili) konarak PE torbaların ağzı klipslerle 

kapatılmıştır. Üzümler -0.5°C ve %90 oransal nemde (Kader, 2002) ilk yıl 90, ikinci yıl 

120 gün süreyle muhafaza edilmiştir. Birinci yıl 60 ve 90 günlük depolamadan sonra ve 

ikinci yıl bunlara ek olarak 120 günlük depolamadan sonra alınan örneklerde ölçüm ve 

analizler yapılmıştır. Depolama çalışmaları üç tekrarlı olacak şekilde planlanmış ve her 

bir kasa bir tekerrür kabul edilmiştir. 

 

Çürüklük gelişimi, kalite ve duyusal analizler 

Üzüm salkımındaki çürüklük gelişiminin dağılımı Anonim (1996) göre 

belirlenmiş ve çürüklük etmenleri Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Korumu 

Bölümünde teşhis edilmiştir. 

Tanenin saptan kopma kuvveti; penetrometre (somyf tec, Fransa) ile her 

tekerrürdeki farklı salkımların değişik yerlerinde bulunan 25 adet üzüm tanesinin 

salkımdan koparılarak ölçülmüş, sonuçlar Newton (N) olarak verilmiştir. Üzüm 

danelerinin yüzey rengi; salkımlarının değişik kısımlarından alınan 25 adet üzüm 

tanesinin ekvator bölgesinden renkölçer (CR-300, Minolta Co, Japonya) ile CIE-L* a* 
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b*cinsinden ölçülmüştür. Elde edilen a* ve b* değerlerinden kroma (C*) ve hue açısı (ho) 

değeri hesaplanmıştır. 

Suda çözünür kuru madde (SKM) miktarı; dijital refraktometre (PR-1, Atago, 

Japonya) ile saptanmış ve % olarak ifade edilmiştir. Titre edilebilir asit (TA) miktarı; 10 

ml meyve suyunun 0.1 N NaOH ile pH 8.1’e kadar titre edilerek harcanan NaOH 

miktarından hesaplanmış ve g tartarik asit/100 ml olarak ifade edilmiştir. Olgunluk 

indeksi; SKM miktarının TA miktarına bölünmesiyle bulunmuştur (Karaçalı, 2009).  

Sofralık üzümler altı eğitimli panelist tarafından duyusal olarak değerlendirilmiştir. 

Üzüm danelerindeki SO2 tat ve kokusu 1-3 skalasına (1: yok; 2: orta; 3: şiddetli), görünüş, 

tat ve tekstüre göre beğeni 1-9 skalasına (1: tekstür son derece zayıf ve yumuşak; 3: kötü 

veya yumuşak; 5: orta ve pazarlanabilirliği sınırlı; 7: iyi; 9: mükemmel) göre 

değerlendirilmiştir (Artes-Hernandez ve ark., 2004). Salkım esmerleşmesi; Crisosto ve 

ark. (2002) göre (1) sağlıklı; pediseller dahil gövde yeşil ve sağlıklı, (2) hafif; gövde iyi 

fakat pedisellerde fark edilebilir esmerleşme, (3) orta; pediseller ve ikincil gövdede 

esmerleşme veya (4) şiddetli; pediseller, ikincil ve birincil gövdede tamamen esmerleşme 

şeklinde değerlendirilmiştir. 

 

İstatistiksel analiz 

Denemeden elde edilen veriler SPSS 19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) istatistik 

paket programı kullanılarak varyans analizine tabi tutulmuştur. Her yıl ve depolama 

dönemi için ortalamaları arasındaki farklılıklar Duncan testi (P≤0.05) ile belirlenmiştir. 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışmanın her iki yılında da 60 ve 90 günlük depolama sürecinde üzümlerde 

çürüklük gelişimi görülmemiştir. Ancak çalışmanın ikinci yılında 120 günlük depolama 

sonunda %35 oranında gölgeleme yapılıp, PE ile örtülen asmalardan hasat edilen 

üzümlerde orta düzeyde (salkımın 1/5’ne kadar lekeli veya çürük) çürüklük gelişimi 

görülmüştür. Çürüklük etmeni olarak Botrytis cinerea fungusu saptanmıştır. Bu 

uygulamadaki üzümler pazarlanabilir özelliğini kaybettiğinden kalite analizleri 

yapılmamıştır. 

Saptan kopma kuvveti, çalışmanın ilk yılında gölgeleme oranları ve örtü 

malzemelerine göre kararlı bir değişim göstermemiştir. Depolama süresinin ilerlemesiyle 

uygulamaların tanenin saptan kopma kuvvetine etkisi sınırlı olmuştur (Şekil 39). 

Çalışmanın ikinci yılında tanenin saptan kopma kuvveti hasattan sonra %55 gölgeleme + 

lifepack, 60 ve 90 günlük depolama sonunda ise bu uygulamayla birlikte %75 gölgeleme 

+ mogul uygulamalarında en yüksek bulunmuştur (Şekil 1).  

Çalışmanın ilk yılında %75 oranında gölgeleme yapılan asmalardaki üzümlerin 

tane L* renk değeri gölgeleme yapılmayanlara göre hasat sonrası daha yüksek iken, 

depolama süresinin ilerlemesiyle bu etki kaybolmuştur. Çalışmanın ikinci yılında 

uygulamaların üzüm tanesinin L* renk değerine etkisi önemli olmamıştır. Çalışmanın her 

iki yılında da hasat sonrası ve 60 günlük depolama sonunda, %75 gölgeleme uygulamaları 
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tanenin a* renk değerin azaltıcı yönde etkisi olmuştur. Bu etki depolama süresinin 

ilerlemesiyle kaybolmuştur. Genel olarak %55 oranında gölgeleme yapılan üzüm 

tanesinin a* renk değeri %75 oranında gölgeleme yapılanlara benzerlik göstermiştir. 

Gölgeleme filesi ve örtü malzeme uygulamalarının üzüm tanesinin b* ve C* renk 

değerine etkisi her iki yılda da istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır.  

 

 

 
Şekil 1. Farklı gölgeleme oranları ve örtü malzemelerinin üzümün depolama süresince 

tanenin saptan kopma kuvvetine etkileri. LP; lifepack, MG; mogul, PE; şeffaf polietilen, 

G0; %0, G35; %35, G55; %55, G75; %75 gölgeleme oranı.  

 

Çalışmanın her iki yılında hasat sonrası üzüm tanesinin hue açısı (ho) değeri %55 ve 

%75 oranında gölgeleme uygulananlarda, uygulama yapılmayanlara göre daha yüksek 

değerler vermiştir. Bu fark depolama süresinin uzamasıyla azalmakla birlikte %75 

gölgeleme uygulamalarında korunmuştur (Şekil 2). 

Suda çözünür kuru madde (SKM) miktarı, çalışmanın her iki yılında da depolama 

süresince gölgeleme yapılmayan asmalardan hasat edilen üzümlerin SKM miktarı, 

gölgeleme yapılanlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Genel olarak gölgeleme 

oranları arttıkça, SKM miktarında bir düşüş eğiliminin olduğu gözlenmiştir. Bu etki 

depolama süresinin ilerlemesiyle azalmış veya kaybolmuştur. Genel olarak depolama 

süresince %55 ve %75 oranında gölgeleme yapılan üzümlerin SKM miktarı, gölgeleme 

yapılmayan ve düşük oranda gölgeleme (%35) yapılanlara göre kısmen daha düşük 

olduğu gözlenmiştir (Şekil 3). 
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Şekil 2. Farklı gölgeleme oranları ve örtü malzemelerinin depolama süresince tanenin ho 

değerine etkileri. LP; lifepack, MG; mogul, PE; şeffaf polietilen, G0; %0, G35; %35, 

G55; %55, G75; %75 gölgeleme oranı. 

 

Titre edilebilir asitlik (TA) miktarı, ilk yıl %35, ikinci yıl %75 oranında gölgeleme 

yapılarak şeffaf PE örtü ile örtülen üzümlerde en yüksek bulunurken, depolama süresinin 

ilerlemesiyle bu farklılıklar kaybolmuştur.  

Her iki yılda da depolama süresince üzüm tanelerinde orta ve şiddetli düzeyde kükürt 

dioksit tadı ve kokusuna rastlanılmamıştır. Her iki yılda da 90 günlük depolama sürecinde 

salkımların sağlıklı (1.0-1.3) olduğu, kahverengileşmenin olmadığı gözlenmiştir.  
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Şekil 3. Farklı gölgeleme oranları ve örtü malzemelerinin üzümün depolama süresince 

SKM miktarına etkileri. LP; lifepack, MG; mogul, PE; şeffaf polietilen, G0; %0, G35; 

%35, G55; %55, G75; %75 gölgeleme oranı. 

 
Şekil 4. Farklı gölgeleme oranları ve örtü malzemelerinin üzümün depolama süresince 

olgunluk indeksine etkileri. LP; lifepack, MG; mogul, PE; şeffaf polietilen, G0; %0, G35; 

%35, G55; %55, G75; %75 gölgeleme oranı. 

 

15

17

19

21

23

25

27

G0 G35 G55 G75 G0 G35 G55 G75 G0 G35 G55 G75

LP MG PE

S
K

M
 m

ik
ta

rı
 (

%
)

2009-20100. gün 60. gün 90. gün

15

17

19

21

23

25

27

G0 G35 G55 G75 G0 G35 G55 G75 G0 G35 G55 G75

LP MG PE

S
K

M
 m

ik
ta

rı
 (

%
)

2010-20110. gün 60. gün 90. gün 120. gün

25

30

35

40

45

50

G0 G35 G55 G75 G0 G35 G55 G75 G0 G35 G55 G75

LP MG PE

O
lg

u
n

lu
k

 i
n

d
ek

si

2009-20100. gün 60. gün 90. gün

101



 

 

 Depolamanın ikinci yılında 120 günlük depolama sonunda %35 oranında 

gölgeleme yapılıp PE ile örtülenlerde salkım kahverengileşmesi orta (3.3) düzeyde, diğer 

uygulamalarda ise hafif (1.6-2.2) düzeylerde görülmüştür. 

Çalışmanın her iki yılında da hasat sonrası ve 90 günlük depolama sonunda 

görünüş, tat ve tekstüre göre beğeni puanları 7 (iyi) ile 9 (mükemmel) arasında olmuştur. 

Çalışmanın 2. yılında %35 oranında gölgeleme yapılıp PE ile örtülen üzümler 120 günlük 

depolama sonunda en düşük (2.7) puan alırken, diğer uygulamalardaki üzümler 4.0-5.7 

arasında puanlar almıştır (Şekil 5).  

Şekil 5. Farklı gölgeleme oranları ve örtü malzemelerinin üzümün depolama süresince 

beğeni puanlarına etkileri. LP; lifepack, MG; mogul, PE; şeffaf polietilen, G0; %0, G35; 

%35, G55; %55, G75; %75 gölgeleme oranı. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

 Her iki yılda da 90 günlük depolama sonrası çürüklük gelişiminin 

görülmemesinde, kullanılan kükürt dioksit petleri, hasat öncesi özellikle zirai mücadele 

olmak üzere bakım işlerinin uygun yapılması, hasat ve paketleme işlemelerinde gereken 

özenin gösterilmesi, önsoğutma ve depolamanın uygun şekilde yapılmasının etkili olduğu 

düşünülmektedir (Snowdon, 1990; Crisosto ve Mitchell, 2002; Crisosto ve Smilanick, 

2004). Çünkü bu parametreler üzümlerde depolama sürecinde çürüklük gelişimini 

doğrudan etkilemektedir.  

 Tanenin saptan kopma kuvveti, tanenin salkıma bağlanma kuvvetini 

gösterdiğinden salkımlardaki tanelerin dökülmesiyle yakından ilişkilidir. Çalışmanın 

ikinci yılında gölgeleme yapılan üzümlerde tanenin saptan kuvvetinin özellikle hasattan 

ve 60 günlük depolamadan sonra daha yüksek olma eğilimi, pazarlama sürecinde tane 

dökümünün daha az olacağının bir göstergesidir. Gölgelenmenin tanenin saptan kopma 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

G0 G35 G55 G75 G0 G35 G55 G75 G0 G35 G55 G75

LP MG PE

B
e
ğ

e
n

i 
p

u
a

n
la

r
ı

(1
-9

 

sk
a

la
sı

)

2010-20110. gün 60. gün 90. gün 120. gün

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

G0 G35 G55 G75 G0 G35 G55 G75 G0 G35 G55 G75

LP MG PE

B
e
ğ

e
n

i 
p

u
a

n
la

r
ı

(1
-9

 

sk
a

la
sı

)

2009-20100. gün 60. gün 90. gün

102



 

 

kuvvetine bu olumlu etkisi, olgunlaşmayı geciktirici etkisiyle uyumludur. Üzüm 

salkımlarında yaşlanmaya bağlı olarak tanenin saptan kopma kuvvetinde bir azalma 

görülmektedir (Crisosto ve ark, 2001).  

 Yüksek oranlarda gölgeleme (%55 ve %75) yapılan asmaların, gölgeleme 

yapılmayanlara göre hasat sonrası üzüm tanelerinin a* renk değerinin daha yüksek, ho 

değerinin ise daha düşük bulunması; gölgeleme yapılanlarda tanenin yeşil renk tonunun 

daha baskın olduğunun bir göstergesidir. Uygulamalar arasında renk değerlerinde görülen 

farklılıkların çok belirgin olmaması, depolama sonunda üzüm danelerinin renkleri 

birbirine benzerlik göstermesinde etkili olmuştur. Depolama süresince tanelerin renk 

değişiminin sınırlı olmasında sıcaklığın düşük (-0.5oC) olması etkili olmuştur (Yıldız ve 

ark., 2009; Karaçalı, 2009). 

Asmalarda ben düşme döneminde yapılan gölgeleme uygulamaları üzümlerde 

suda çözünür kuru madde birikimini yavaşlattığı görülmüştür. Gölgeleme oranı arttıkça 

bu etki daha belirgin hale gelmiştir. Gölgeleme oranı arttıkça şeker konsantrasyonu 

önemli derece azalmıştır (Smart ve ark., 1988). Gölgelemenin SKM miktarına bu etkisi, 

daha önce yapılan ışığa maruz bırakılan meyvelerin şeker birikiminin ışığa maruz 

bırakılmayanlardan daha fazla olduğu çalışmalar ile uyumludur (Kliewer ve Lider, 1968; 

Crippen ve Morrison, 1986; Smart ve ark., 1988). Benzer şeklide beyaz renkli üzümlerde 

yaprakların gölgelenmesi SKM miktarını düşürmektedir (Kliewer ve ark., 1967; Kliewer 

ve Antcliff, 1970). Özellikle %55 ve %75 oranında gölgeleme uygulamalarının üzümlerin 

olgunluk indeksinde azaltıcı yönde etkisi, gölgelemenin SKM miktarını azaltıcı etkisiyle 

uyumludur (Smart ve ark., 1988). Olgunluk indeksi bakımından yıllar arasında görülen 

farklılıklarda, yetiştiricilik aşamasındaki iklim koşulları ve hasat zamanındaki SKM 

miktarı etkili olmuştur. Gölgeleme uygulamaları ile ışıklanmanın azaltılmasının şeker 

birikiminin yavaşlamasına ve olgunlaşmanın gecikmesine etkisi fotosentezi 

sınırlandırarak olmaktadır. Fotosentez üzerine ışığın intensitesi, niteliği ve ışıkta kalma 

süresinin etkili olduğu, genel olarak birim yaprak alanına düşen ışık yoğunluğu arttıkça 

fotosentezin arttığı belirtilmektedir (Kacar, 1989).  

Üzümlerde kükürt dioksit tadı ve kokusu çalışmanın her iki yılında da depolama 

sürecinde belirgin şekilde saptanmamasında kullanılan SO2 petlerinin çift salınımlı 

olması ve önsoğutma ve depolama işlemlerinin doğru yapılması etkili olmuştur (Crisoto 

ve Mitchell, 2002). SO2’in PE ambalaj içinde kontrollü salınımı, SO2 zararının 

oluşmasının engellemektedir.  

Her iki yılda da 90 günlük depolama süresince salkım kahverengileşmesinin 

görülmemesinde su kaybının sınırlı olması ve SO2 jeneratör petinin kullanılması etkili 

olmuştur. Üzüm salkım kahverengileşmesi ile su kaybı arasında yüksek bir ilişki 

bulunmaktadır. Birçok sofralık üzüm çeşidinde %2’lik su kaybı salkımların buruşmasına 

ve kahverengileşmesine neden olmaktadır (Crisosto ve Mitchell, 2002). Hasat sonrası 

üzümlerin hızla önsoğutma ile depolama sıcaklığına düşürülmesi, PE torbalarda 

depolanması ve depolama süresince ortam neminin uygun olması su kaybının 
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sınırlandırılmasında etkili olmuştur. SO2 fümigasyonu salkım ve tane saplarının yeşil 

rengin korunmasında etkili olmaktadır (Karaçalı, 2009). Depolama sonunda salkım 

kahverengileşmelerinin kısmi artışlarında, yaşlanmanın ve çürüklük gelişiminin etkili 

olduğu düşünülmektedir.  

Çalışmanın her iki yılında da 90 günlük depolama sonunda beğeni puanlarının 

yüksek olmasında yaşlanmanın yavaş, su kaybının sınırlı olması, salkım 

kahverengileşmesi ve çürüklük gelişimin görülmemesi etkili olmuştur. Çalışmanın 2. 

yılında depolamanın sonunda (120. gün) %35 oranında gölgeleme uygulanıp, PE ile 

örtülen üzümlerin çok düşük puan almasında çürüklük gelişimi ve salkım 

kahverengileşmesinin etkisi büyük olmuştur. 120 günlük depolama sonunda diğer 

uygulamalardaki üzümlerin 5 civarında beğeni puanlar almasında ise görünüş iyi 

olmasına rağmen tat ve lezzetin meydana gelen bozulmalar ve üzüm tanesindeki 

yumuşamalar etkili olmuştur (Kanellis ve Roubelakis-Angelakis, 1993). 

Sonuç olarak; Sultanı Çekirdeksiz üzüm çeşidi farklı gölgeleme oranına sahip örtü 

fileler ve örtü malzemeleri kullanılarak hasadın bir ay geciktirilmesine ilaveten soğuk 

depoda 90 gün süreyle başarıyla depolanabileceği görülmüştür. Genellikle %55 ve %75 

oranında gölgeleme takiben mogul (MG) ve lifepack (LP) ile örtülen üzümlerde saptan 

kopma kuvvetini arttırıcı ve olgunlaşmayı geciktirici etkisi yanında SKM birikimini 

azaltıcı yönde etkisi olmuştur. Kullanılacak örtü materyalinin depolama sürecindeki 

etkileri, genellikle kalite parametrelerine etkileri ile hasat dönemindekine benzerlik 

gösterdiğinden örtü materyalinin seçiminde fiyat, kullanım kolaylığı gibi özellikler de 

önem kazanmaktadır. 
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ÖZET 

Bu çalışma Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Alaşehir Yeşilyurt İşletmesindeki  

Özbekistan Çekirdeksizi parselinde 2010-2011 yıllarında yapılmıştır. Çeşit Kırmızı-Siyah 

renkli, çekirdeksiz , küçük taneli dir. Bu çalışmada ; Kontrol (0 ppm/yıl), H1 (55ppm/yıl) ve 

H2 (95 ppm/yıl) olmak üzere 3 farklı dozda GA3(Gibberellik asit)  uygulaması yapılmıştır. 

GA3 dozları Somak dönemi, çiçeklenme dönemi ve tanelerin saçma iriliğine ulaştığı dönemde 

uygulanmıştır. Tüm GA3 uygulamaları olumlu sonuç vermiş.  H1 ve H2 dozları önerilebilecek 

dozlar olarak bulunmuştur. Verim değeri bakımından H2 dozu en yüksek (1. yıl 10,83 kg/ asma 

ve 2. yıl (9,410 kg/ asma) olurken  Tane iriliği bakımından yine H2 dozu (1 yıl 4,18 g, 2.yıl ise 

3,3 g tane iriliği ) en yüksek sonucu vermiştir. Kuru madde değerlerine bakıldığında H0 dozu 

en yüksek SÇKM değerini vermiştir (1.yıl 19,00 , 2.yıl 24,7). GA3 uygulama dozları arttıkça 

SÇKM miktarının azaldığı gözlenmiştir. Bunun yanısıra göz verimlilik değerleri incelenmiş dip 

gözlerin verimsiz olduğu ve bu sebeple Özbekistan Çekirdeksizi üzüm çeşidi için  kısa 

budamanın uygun olmadığı  ve uzun budamanın daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Gibberellik Asit (GA3), Özbekistan çekirdeksizi, verim, göz verimliliği 

 

THE EFFECT OF GIBBERELLIC ACID (GA3) APPLICATION ON YIELD AND 

QAUALITY OF PRODUCTS FOR UZBEKISTAN SEEDLESS GRAPE CULTIVAR 

  

ABSTRACT 

This study were made in Uzbekistan seedless in Manisa Viticulture Research Institute, 

Alaşehir Yeşilyurt entity between 2010-2011 years. Types of properties, red-black in color, 

seedless, is a small grain.In this study was applied three different doses (Control (0 ppm / year), 

H1 (55ppm/yıl) and H2 (95 ppm / year)) All of the GA3 doses applied Muzzle period  flowering 

period and   granular size particles reached the absurd period.All GA3 applications has given a 

positive result H1 and H2 doses has found suggestible. Efficiency in terms of the value of the 

highest dose of H2 (1 year 10.83 kg / vine and 2nd year 9,410 kg / vine) in terms of the diamond 

grit while you still dose of H2 (4.18 g of 1 year, 2 nd year of 3.3 g of the grain size) .SCKM of 

highest dose of  H0 (1.year 19,00, 2. Year 24,7).  SCKM amount was decreased with increasing 

doses of the GA3 applicationBesides budding  has determined and was found inefficienr lower 
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bud. For this reason; Uzbekistan seedless grape varieties that would be appropriated long 

pruning.  

 

Key Words: Gibberellik asid (GA3),Uzbekistan seedless, yield, bud efficiency 

 

GİRİŞ 

Özbekistan Çekirdeksizi üzüm çeşidi küçük taneli, siyah renkli, çekirdeksiz ve 

aromasının lezzetli olması  çeşidin sofralık ve kurutmalık özelliğinin olabileceği fikrini 

oluşturmaktadır. Çeşidin küçük taneli olması nedeniyle sofralık üretim amacıyla tane iriliğini 

arttırmada Gibberellik Asit (GA3) Kontrol hariç 2 farklı dozda (55 ppm/yıl ve 95 ppm/yıl) 

uygulanarak sonuçlar incelendi. Gibberellik Asit uygulamaları ile ilgili yapılan bazı çalışma 

sonuçları şu şekildedir. 

Çekirdeksiz üzüm çeşidi asmalarına çiçeklenmenin tamamlanmasından 2-4 gün sonra 

yalnız salkımlara püskürtme yapılarak 5-10-15-25 mg/l konsantrasyonlarında GA3 uygulaması 

yapılmıştır. Konsantrasyon arttıkça 100 gramda tane sayısı azalmış, 100 zaneb çöpü ağırlığı 

artmış ve kuruma süresi uzamıştır (Karagözoğlu ve ark., 1981).  

GA3 uygulanmış Sultani çekirdeksizde kontrollere oranla genellikle kuru madde 

oranında %1-3 arasında bir azalış asit oranında ise hafif bir artış izlenmektedir ( Çelik 1982). 

Gibberellik asit (GA3), yaygın olarak Sultani çekirdeksiz üzümlerin tanelerini 

irileştirmak amacıyla kullanılır. 1000 ppm fosfatlıüre (urea phosphate, UP) GA3 çözeltisine 

eklenmiştir. Bu çözelti solusyonun pH’ sını 2.9’ a azaltmış ve tane tutumundan sonra 

uygulandığında tane iriliğini arttırmış ve olgunlaşmayı geciktirmiştir. Düşük pH’nın hormonun 

emilmesini artırdığı göz önüne alınmıştır. Besin maddesinin doğrudan etkisi ve emilmeyi 

artırıcı etkisi tartışılmıştır (Shulman et al., 1987) 

Lynn ve Jensen (Öztürk A.ve Eryüce N. 1991)’e göre “Sultani çekirdeksiz asmalarına 

gibberellin uygulamaları salkımlarda tane tutumunu azalttığını 10 ve 20 ppm 

konsantrasyonlarındaki uygulamalarının iri ve uzun taneli normal sıklıkta salkımlar meydana 

getirdiğini bildirmektedir.” 

Onaran (Öztürk A., ve Eryüce N. 1991) “GA3 uygulaması ile tane renginin 

uygulanmamışlara göre genellikle daha yeşil olduğunu bildirmiştir.” 

Ege bölgesine has olarak yetiştirilen çekirdeksiz üzüm : İzmir çevresi, tüm Gediz 

havzası ve küçük Menderes ovasının Bayındır civarında üretilmektedir. Dolgun, iri taneler ve 

gösterişli salkımlar elde etmek üzere GA3 kullanılmaktadır (Eryüce ve Çokuysal, 1991). 

Yapılan bir çalışmada, Yuvarlak çekirdeksiz üzüm çeşidinde farklı dozlarda (0, 20, 40 

ppm) ve zamanlarda (% 75 çiçeklenme, ince korukta ve ince koruktan 7-10 gün sonra ) 

gibberellik asit (GA3) uygulanmıştır. Kontrol uygulamaları ile kıyaslandığında GA3 

uygulamaları ben düşme ve hasat tarihlerini geciktirmiştir. Salkım ağırlığı, salkımdaki tane 

sayısı, tane ağırlığı, tane hacmi, tane eni, tane eti sertliği, ve tanenin saptan ayrılma kuvveti en 

fazla ince korukta 20 ppm GA3 + ince koruktan 7 gün sonra 40 ppm GA3 kombinasyonundan 

elde edilmiştir (Uzun ve Ceyhan, 1995). 

Sultani çekirdeksiz ve yuvarlak çekirdeksiz çeşitleri için GA3’nin yaygın kullanımında 

tam çiçeklenme döneminde seyreltme amacıyla 20 ppm ve bundan iki hafta sonra ince koruk 

döneminde tane iriliğini artırmak için 20-40 ppm dozunda GA3 uygulaması önerilmektedir. 

Yukarıdaki uygulamalar ek olarak koruk döneminden 15 gün sonra 3. bir GA3 uygulaması 
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yapılması ile tanelerin daha irileştiği, fakat salkımlarda sıkışıklık yaratması ve işçiliği artırması 

sorunlarının çıkabileceği belirtilmektedir (Uzun, 1996). 

Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde sofralık üzüm kalitesini arttırmak için: 

1-Somaklar 5-10 cm ve 15-20 cm olduğu dönemde 20’şer ppm lik GA3 uygulaması. 

2-Tam çiçekleme döneminde (50-80 çiçek açtığında) 20 ppm lik GA3 uygulaması 

3-Taneler saçma iriliğine ulaşınca (4-5 mm) 1. ve 1 hafta sonra 2. olmak üzere 2 defa ve 

her birinde 40 ppm GA3 uygulaması  

4-Tane tutumundan sonra salkım ucu kesme, çilkim çıkarma işlemi ile Koruk 

döneminden itibaren 21 gün ara ile potasyum içerikli yaprak gübresi ( % 5 P2O5, % 3 N, %11 

K2O,% 0,02 Fe ,% 0,02 Mn)+ Deniz yosunu kullanılması uygun bulunmuştur. Bu çalışmada 

önceki çalışmalardan farklı olarak çiçek öncesi salkım uzatma amacıyla da GA3 kullanılması 

dikkati çekmektedir. Bu uygulamalar sonucunda 828 gr salkım ağırlığı 5,47 g tane ağırlığı, 

salkımda 158 adet tane, uygun sıklıkta salkım yapısı elde edilmiş ve ihracata yönelik sofralık 

üzüm kriterleri sağlanmıştır. (Ilgın ve ark. 2005). 

Yapılan diğer bir çalışmada Ege bölgesinden Sultani çekirdeksiz üzüm bağlarında anket 

çalışmasına yer verilmiştir. İncelenen işletmelerde dekara salkım iskeletini uzatmak amacıyla 

52,44 ppm, seyreltme amacıyla 28,92 ppm ve irileştirme amacıyla 71,61 ppm GA3 uygulaması 

yapıldığı belirlenmiştir (Uysal, 2007).

 

MATERYAL VE METOD 

Denemede kullanılan Özbekistan Çekirdeksizi (Siyah Kişmiş) üzüm çeşidinin özellikleri şu 

şekildedir.  

Renk               :   Kırmızı-siyah 

Salkım Şekli              :   Konik 

Salkım Büyüklüğü         :  İri 400-750g 

Salkım sıklığı  : Gevşek 

Tane Şekli          :  Eliptik  

Tane Ağırlığı       :   2,25-3,25 g. 

Hasat Tarihi  : Temmuz sonu-    Ağustos Başı  

Verim (kg/da) : 2000-2500 

Kuruma randımanı      :%24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Özbekistan Çekirdeksizi üzüm çeşidi 
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Araştırma süresince yapılan uygulamalar ve dönemleri Tablo 1 ‘ de belirtilmektedir. 

 

Tablo 1. Gibberellik Asit Uygulama Dönemleri 

uygulamalar 

Uygulama dönemi 

Somaklar 5-

10 cm  

Somak  

15-20 cm. 

Çiçeklenme 

(%50-80) 

Taneler saçma iriliğinde  

(4-5 mm) 

H0 (Kontrol) - - - - 

H1 (55 ppm/yıl) 20 ppm - 15 ppm 20 ppm 

H2 (95 ppm/yıl) 20 ppm 20 ppm 15 ppm 40 ppm 

 

BULGULAR 

Bu çalışmada Tablo 1.de belirtilen dozlar belirtilen dönemlerde 2 yıl uygulanmış ve 

uygulama sonucunda en yüksek verim değerleri her iki yılda da H2 dozunda görülürken Salkım 

sayısı 1.yılda H1 ve H2 2.yılda H2 dozunda en yüksek iken ortalama salkım ağırlığı ilk yıl H2 

(426 g). ve 2.yıl ise H0 (327 g)  olmuştur. 

 

Tablo 2. Hasat değerleri  

GA3 Uygulaması Verim (kg/asma) Salkım Sayısı 

(Adet/asma) 

Ort.Salkım Ağr. 

(g) 

1.Yıl  2.Yıl 1.Yıl  2.Yıl 1.Yıl  2.Yıl 

   H0 (Kontrol) 4,89 7,855 18 24 272 327 

H1 (55 ppm/yıl) 6,78 9,181 25 25 302 262 

H2 (95 ppm/yıl) 10,83 9,410 25 36 426 261 

 

Tane ağırlığı ve salkım özellikleri ile  ilgili değerler incelendiğinde GA3 uygulamaları 

her iki yılda da tane iriliğini arttırdığı görülmektedir (Tablo 3). H1 dozunda tane irliği sırasıyla 

(3,91 g-2,90 g), H2 dozunda (4,18 g-3,30 g) Salkım eni 1.yıl H2 en yüksek iken (15,79 cm) H0 

(13,53cm). en düşük değer  olurken Salkım boyu her iki yılda da  H2 dozu 1. Yıl (22,89 cm). 

2,yıl (25,00 cm). en yüksek değer olurken H0 dozu 1.yıl (16,27 cm)., 2.yıl (22,50 cm.) en düşük 

değer olmuştur. % SÇKM değeri incelendiğinde Her iki yılda da H0 dozu sırasıyla  (1.yıl 19,00-

2.yıl 24,7 ) en yüksek değer olarak tespit edildi.Titre edilebilir Asit değerinde de En düşük değer 

1.yıl 5,93 ve2. Yıl  3,92 ile H0 uygulamasında tespit edildi. 

 

Tablo 3.Laburatuvar değerleri tablosu  

GA3 Uygulaması Tane Ağırlığı 

(g) 

Salkım  eni  

(cm) 

Salkım Boyu 

(cm) 

S.Ç.K.M  

(%) 

Tit.Asit. 

 (g/l) 

1.Yıl  2.Yıl 1.Yıl  2.Yıl 1.Yıl  2.Yıl 1.Yıl  2.Yıl 1.Yıl  2.Yıl 

    H0 (Kontrol) 2,36 2,2 13,53 10,5 16,27 22,5 19,00 24,7 5,93 3,92 

H1 (55 ppm/yıl) 3,91 2,9 15,18 14,0 21,28 24,5 18,67 21,5 6,12 4,06 

H2 (95 ppm/yıl) 4,18 3,3 15,79 12,0 22,89 25 18,67 22,3 6,86 4,18 
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Göz verimliliği değerleri  incelendiğinde (Tablo 4),  1. Gözde sürgün ve somak olmadığı 

ve tammamının boş olduğu somakların 3. gözden sonra artmaya başladığı 3. gözde (%66) 

olarak tespit edildi.. Somak sayısındaki artış 8. Gözde %103 e kadar artarak devam etmiş ve 

3.grup gözlerde yer alan 17. Göze kadar.%53-ile %71) arasında değişen oranlar gözlendiği 

ancak  18. Gözden sonra bu oranın düştüğü Tablo 4. te görülmektedir Tablo 4 te belirtilen göz 

grupları  tablo 5 te gözterilmekte ve ve bu gruplandırmaya göre değerler şu şekilde olmaktadır. 

1.grup gözlerin somak verimi %28,5 iken 2.grup gözlerde bu oran %88,5 olmakta 3,grupta 

%69,1 ve 4.grup gözlerde %35,5 olduğu görülmektedir. Herik tablo (Tablo 4 ve Tablo 5) 

incelendiğinde 1. Grupta yer alan 3. gözden itibaren saomak sayısının arttığı ve 3. Grupta yer 

alan 17. Göze kadar somak sayısının  yüksek oranda olduğu 4. Grup gözler olarak belirtilen 18. 

Gözden itibaren ise somak sayısının düşmeye başladığı görülmektedir. 

 

Tablo 4. Göz verimliliği Tablosu 

  

 Göz sırası  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 

Bayrak adedi  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 9,7 9,7 9 8 7,7 7 6 5,7 5 4,3 4 3 2,7 2,7 2,3 2,3 2,3 2,3 

Boş (uyanmamış göz)  11 8,7 4 3   3 2 0,3 1,7 0,7 1 1 1 0,3 0,7 1 0 0,7 1,3 1,3 1 1 1 0,3 0,3 0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 

Sürgün sayısı  0 2,3 7 8   8 9 11 9,7 10 9,3 9 9,3 10 9 8,3 8 7 6 5 4,7 4 3,3 3,7 2,7 2 2 1,3 1,7 1,7 1,3 

Somak sayısı  0 1,7 6,3 7,3 8,7 9 7,7 3 2,3 8,7 9,7 9,3 5,7 6,3 6,7 5 6,3 4 2,7 1,7 3 1,3 1,7 2 2 1 1,3 0,3 0,7 0,3 1 0,7 

% boş  100 75 32 26 26 19 28 8 8,7 13 6,4 11 8,9 11 2,6 5,1 10 0 8,5 19 23 21 15 18 5,6 8,3 17 19 25 42 17 50 

% sürgün  0 25 68 74 74 81 72 84 98 90 94 89 91 92 104 95 93 100 92 86 82 79 85 82 94 92 83 81 75 58 83 50 

% somak  0 19 66 72 88 92 75 103 97 91 89 95 62 65 69 53 71 50 34 24 50 19 37 48 53 25 42 11 25 17 67 33 

   1. grup gözler 2. grup gözler 3. grup gözler 4. grup gözler 

 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

Özbekistan Çekirdeksizi çeşidinde yapılan bu çalışmada her iki GA3(Gibberellik asit)  

uygulamasıda olumlu sonuç vermiş.  H1 ve H2 dozları önerilebilecek dozlar olarak 

bulunmuştur. Verim değeri bakımından H2 dozu en yüksek (1. yıl 10,83 kg/ asma ve 2. yıl 

(9,410 kg/ asma) olurken  Tane iriliği bakımından yine H2 dozu (1 yıl 4,18 g, 2.yıl ise 3,3 g 

tane iriliği ) en yüksek sonucu vermiştir. (Yıldız ve Kesgin 2010) . Kuru madde değerlerine 

bakıldığında H0 dozu en yüksek SÇKM değerini vermiştir (1.yıl 19,00 , 2.yıl 24,7). GA3 

uygulama dozları arttıkça SÇKM miktarının azaldığı gözlenmiş  (Yıldız ve Çelik 2011,Yıldız 

ve ark 2011) 

                 Tablo 5. Göz Verimliliği değerlendirme Tablosu  

Göz Grupları Ortalama somak verimliliği 

 

1 grup  (1-3 göz) %28,5 

2. grup ( 4-11.göz :%88.5, 

3. grup  (12-17.göz) % 69.1, 

4. grup  (17-32 göz :%35.5 

 

Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinde yaptıkları çalışmada GA3 uygulamasının SÇKM 

miktarını azalttığını tespit etmiş olup bu çalışma ile benzerlik göstermektedir..  
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 Bunun yanısıra göz verimlilik değerleri incelenmiş dip gözlerin verimsiz olduğu ve bu 

sebeple Özbekistan Çekirdeksizi üzüm çeşidi için kısa budamanın uygun olmadığı  ve uzun 

budamanın daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 
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SULTANI ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ 

VE YAPRAKTAKİ MAKRO BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİNİN 

BELİRLENMESİ 

Mahmut TEPECİK1 Neriman Tuba BARLAS1 Fadime ATEŞ2 Bülent ATEŞ3 

 

1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Bornova / İzmir 

2 Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Manisa 

3 Yüksel Tarım Market Veteriner Kliniği Salihli / Manisa 

ÖZET 

Bu çalışmada Sultani Çekirdeksiz Üzümün (Vitis vinifera L.) beslenmesi ile kimi 

kalite özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Salihli ve 

Alaşehir ilçelerindeki 13 bağdan çiçeklenme döneminde yaprak (aya ve sap) ve hasat 

döneminde meyve örnekleri alınmıştır. Yaprak örneklerinde makro (N, P, K, Ca, ve Mg) 

besin elementi içerikleri, yaş üzüm örneklerinde ise kimi kalite parametreleri 

incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda incelenen bağlarda K açısından beslenme problemlerinin 

olabileceği belirlenmiştir. Yapılan istatistiki değerlendirmeler sonucunda bağların 

beslenme durumu ile kimi meyve kalite özellikleri arasında önemli ilişkiler bulunduğu 

belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Bağ, Makro besin elementi, Aya, Kalite 

 

SOME QUALITY PARAMETERS IN SULTANA SEEDLESS GRAPE AND THE 

DETERMINATION OF MACRO ELEMENT CONTENT OF LEAVES   

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the relation between nutritional status and 

and some quality parameters of Sultana Seedless Grape (Vitis vinifera L.). For this 

purpose, leaf samples (petiole and blade) in flowering period and fruit samples in harvest 

were collected from 13 vineyards in Salihli and Alaşehir provinces. Macro plant nutrients 

(N, P, K, Ca and Mg) contents of leaf samples and some quality parameters in fresh fruits 

were researched.  

Finally, it is thought that K deficiency can ocur in studied vineyards. In addition, 

some significant correlations were found between nutritional status of vineyards’ and 

some quality parameters 

 

Keywords: Vineyard, Macro plant nutrients, Leaf blade, Quality 
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Giriş 

Bağcılık, kuzey yarım kürede 20°-52°, güney yarım kürede ise 20°-40° enlemleri 

arasında yapılmaktadır (Kısmalı, 1980). Dünyada bağcılığın yapılabileceği en uygun 

enlem dereceleri arasında yer alan ülkemizin neredeyse bütün illerinde üzüm üretimine 

rastlandığı bilinmektedir.  

Ege Bölgesi, gerek iç tüketim gerek ihraç ürünü olarak, üzüm tarımında önemli 

bir potansiyele sahiptir (Aksoy vd., 2007). Sofralık üretimin büyük bir kısmı ve 

kurutmalık üretimin ise tamamına yakını Ege Bölgesi'nde yapılmaktadır. Bölgede en 

yaygın yetiştirilen üzüm çeşidi Sultani Çekirdeksiz'dir (Anonim, 2012). 

Sultani Çekirdeksiz Üzüm, zaman içerisinde farklı yollarla dünyaya yayılmıştır. 

ABD’de bu üzümü kıtaya ilk getiren kişinin adına atfen Thompson Seedlless, 

Yakındoğu’da Sultana, Sultanina veya Sultanieh, Orta Asya’da Oval Kişmiş, Güney 

Afrika ve Avusturalya’da Sultana veya Sultanina ve Rusya’da Ak Kişmiş olarak 

isimlendirilmiştir. Günümüzde ise, dünyanın pek çok yerinde yetiştirilmektedir (Crisosto 

et al., 2003; Abu-Zahra,2010). 

Üzüm, ticari olarak taşıdığı değerin yanı sıra besleyici özelliği ile de tanınmaktadır 

(Monagas et al., 2006). Üzüm şırasında % 70-80 su, % 15-25 karbonhidrat, % 0.3-1.5 

organik asitler, % 0.01-0.10 tanenler, % 0.03-0.17 azotlu bileşikler ve % 0.3-0.6 mineral 

bileşikler bulunmaktadır (Aksoy vd., 2007).  

Türkiye’de toplam üzüm alanının % 28’i Ege Bölgesi’nde yer almakta olup; Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi % 24’lük pay ile ikinci sırada gelmekte ve bunu % 20’lik pay ile İç 

Anadolu Bölgesi takip etmektedir (Aksoy vd., 2007). 

Bu çalışmada, Ege Bölgesinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan Sultani 

Çekirdeksiz Üzüm çeşidinin aya ve saplarındaki makro besin elementi içeriğinin 

belirlenmesiyle birlikte kimi kalite özelliklerinin ortaya konulması da hedeflenmiştir. 

 

Materyal ve Metod 

Bu çalışmada, Manisa ili Salihli ve Alaşehir ilçelerinde Sultani Çekirdeksiz Üzüm 

yetiştiriciliğinin yapıldığı 13 üretici bağından alınan yaprak (aya + sap) ve meyve 

örnekleri materyal olarak kullanılmıştır. Araştırma, survey niteliğinde olup; yaprak aya 

ve sapında makro besin elementi içeriği ile bazı kalite özellikleri belirlenmiştir.  

Yaprak örneği Levy (1968)’e göre, çiçeklenme döneminde birinci salkımın 

karşısındaki yaprak alınmıştır. Örnekler, buz çantası ile laboratuvara getirilmiş, normal 

su ve saf su ile temizlenerek yaprak ayası ve yaprak sapı olarak ayrılmış, 65-70 °C’de 

kurutulup, öğütülerek analize hazır hale getirilmiştir (Kacar ve İnal, 2008).  

Analizler yaprak ayası ve yaprak sapında ayrı ayrı yapılmıştır. Bitki besin 

elementi içerikleri kuru madde üzerinden belirlenmiştir. Kuru madde örneklerin 

105°C’de kurutulmasına dayalı gravimetrik yöntemle belirlenmiştir (Kacar ve İnal 2008). 

N modifiye Kjeldahl yöntemi (Bremner, 1965) ile belirlenmiştir. P, K, Ca ve Mg 

analizleri ise yaş yakma ile (4:1 oranında HNO3: HClO4) elde edilen ekstraktta 

belirlenmiştir (Kacar ve İnal, 2008). Fosfor, Vanadomolibdo fosforik sarı renk yöntemi 
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ile kolorimetrik olarak (Lott et al., 1956), K ve Ca flame (alev) fotometresi ile, Mg ise 

Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre ile ölçülerek belirlenmiştir (Kacar ve İnal 2008).  

Meyve (salkım) örnekleri ise hasat döneminde alınmıştır. Meyve örneklerinde; 

salkım ağırlığı, salkım sapı ağırlığı, salkımdaki toplam tane ağırlığı belirlendikten sonra 

tane örnekleri blenderden homojenize edilip süzülerek refraktometre ile suda çözünür 

kuru madde (SÇKM) değeri saptanmıştır (Aksoy, 1981). 

Araştırma kapsamındaki bağ topraklarında 0-30 cm derinlikten örnekleme 

yapılmıştır. pH 1:2.5 toprak:su ekstraktında Jakson (1958)’e göre belirlenmiştir.  Kireç 

kalsimetre; organik madde ise Walkley Black yöntemine göre belirlenmiştir. Toplam N 

modifiye Kjeldahl yöntemi, alınabilir P Bingham yöntemi alınabilir K, Ca ve Mg ise 1 N 

NH4OAc (pH=7) extraktında belirlenmiştir (Kacar, 2009). 

Verilerin değerlendirilmesinde; minimum-maksimum, ortalama değerler ve 

korelasyon katsayılarından faydalanılmış olup, istatistiki analizler SPSS 15.0 paket 

istatistik programı ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Yaprak Ayası:  

Yaprak ayası makro besin elementi konsantrasyonları (kuru maddede % olarak) 

Tablo 1'de sunulmuştur. Buna göre toplam N içeriği % 2.14-4.01; P (%) 0.20-0.62; K (%) 

0.43-1.36; Ca (%) 2.02-3.75; Mg (%) 0.21-0.64 arasında belirlenmiştir.  

Altındişli ve ark. (2004) yaptıkları çalışmada bağda yaprak ayası makro besin elementi 

değerlerini, N (%) 2.45-2.65; P (%) 0.17-0.20; K (%) 1.22-1.31; Ca (%) 1.63-2.03 ve Mg 

ise (%) 0.40-0.46 olarak belirlemişlerdir. İlter ve ark. (1997), yaptıkları çalışmada ayadaki 

N’un % 2.23’ün,  P’un % 0.25’in; K’un % 1.2’nin, Ca’un % 1.5’in  ve Mg’un ise % 

0.25’in üzerinde olduğu durumda yeterlilik gösterdiğini bildirmişlerdir.   

Fregoni (1984) ise, bağlarda optimum beslenme için, kuru maddede makro besin elementi 

içeriklerini şu şekilde bildirmiştir: N (%) 2.00-2.80, P (%) 0.15-0.26, K (%) 1.00-1.60, 

Ca (%) 2.00-3.70, Mg (%) 0.20-0.30. Ayrıca, elde edilen sonuçların Atalay (1977, 1978) 

ile uyumlu olmasına rağmen, bazı elementlerde yetersizlik durumları ile karşılaşılmıştır. 

N ve P değerlerinin literatürde verilen değerlerden yüksek miktarda bulunduğu 

gözlenmiştir. Bu durumun ise yapılan gübrelemeden kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir.  

 Potasyumda belirlenen % 0.43’lük alt sınır değerin, literatürde verilen çalışma 

sonuçlarıyla kıyaslandığında düşük olduğu, bu durumun ise örnekleme yapılan bağlarda 

toprak bünyesinin kumlu olması ve toprakta alınabilir K konsantrasyonunun düşük 

olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Güneş (2009) yaptıkları çalışmada bağ 

yapraklarının büyük çoğunluğunda (% 91) K noksanlığının bulunduğunu ifade etmiştir. 

Kalsiyumun yapraklarda yeterli düzeyde olması; asmaların gelişim periyodu 

boyunca Ca içeriğinin Atalay ve Anaç (1991) ve Güneş (2009)’un belirttiği şekilde 

artmasıyla açıklanabilir. Ca ve Mg beslenmesi açısından da genel olarak bağların yeterli 

düzeyde beslendiği izlenmektedir.  
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Yaprak Sapı 

Yaprak sapı makro besin elementi konsantrasyonları (kuru maddede % olarak) 

Tablo 2'de sunulmuştur. Makro besin elementi konsantrasyonları sırasıyla: % 0.56-1.75 

N ;  % 0.15-0.43 P ; % 0.87-3.36 K ; % 1.22-2.42 Ca ve % 0.34-1.13 Mg  arasında 

saptanmıştır. 

Altındişli ve ark. (2004)’e göre; yaprak sapı makro besin elementi içerikleri, N 

(%) 0.45-0,52; P (%) 0.09-0.14; K (%) 1.32-1.55; Ca (%) 0.48-0.70 ve Mg ise (%) 0.35-

0.45 olarak belirtilmektedir. 

Bu araştırmada elde edilen bulgular, Alexander ve Woodhan (1970)’ın belirttiği 

referens değerleri ile paralellik göstermiştir.  Ayrıca analiz edilen yaprak saplarının N, P, 

K, Ca, Mg içeriği açısından yeterli olduğu söylenebilir.  

 

Yaprak Sapı ile Yaprak Ayası Arasındaki İlişkiler 

Yaprak ayası ile yaprak sapı arasındaki korelasyonlar incelendiğinde toplam N 

(yaprak ayası)-toplam N (yaprak sapı) arasında 0.916**, P (yaprak ayası)-P (yaprak sapı) 

arasında 0.904**, K (yaprak ayası)-K (yaprak sapı) 0.889**, Ca (yaprak ayası)-Ca 

(yaprak sapı) arasında 0.952** ve Mg (yaprak ayası)-Mg (yaprak sapı) arasında 0.952** 

gibi önemli ilişkiler belirlenmiştir (Tablo 3).  

Ahmet (1989), asmada yaprak ayası ve sapındaki bitki besin elementi ilişkilerini 

belirlemek için yaptığı çalışmada, yaprak ayası ve yaprak sapı besin elementleri arasında 

sap ve ayası besin elementi kapsamı arasında pozitif bir korelasyon olduğunu belirtmiştir.  

 

Kimi Kalite Parametreleri 

Meyvede toplam suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM); % 17.40-21.80 

arasında değişim göstermiştir. Öztürk, (1991) ve Altındişli ve ark., (2004) yaptıkları 

çalışmada kuru madde değerini % 18.0-20.97 ve  % 18.70-20.60 olarak belirtmektedirler. 

Kimi örneklerde kuru madde değerinin düşük olması örnek alınan bölgelerde kurutma 

amaçlı yapılan üzüm üretiminde üzüm hasadının erken yapılmasından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Ortalama salkım ağırlığı 1244-2648 g arasında belirlenmiştir. Salkım ağırlığı 

belirlendikten sonra salkımdaki taneler, salkım iskeleti ve zenep sapından ayrılarak 

belirlendiğinde, salkımdaki toplam tane ağırlığı 1216-2602 g olarak saptanmıştır. Salkım 

iskeleti ve zenep sapının toplam ağırlığı ise, 27.9-45.9 g olarak ölçülmüştür.  

Salkım iskeletinin tüm salkımdaki oranı (%) 1.80-2.30 ve salkımdaki tanelerin 

tüm salkımdaki (tane + zenep sapı + salkım iskeleti) payı (%) 97.7-98.2 arasında değişim 

göstermiştir.  

 

Toprak Özellikleri 

  Toprak örneklerinin pH değerleri 5.79-7.98, organik madde içeriği (%) 0.70-2.48, 

CaCO3 (%) 0.54-7.29 olarak belirlenmiştir. Makro elementlerden N (%) 0.30-0.140, P 
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(mg kg-1) 2.47-20.7, K (mg kg-1) 94.3-402.6, Ca (mg kg-1)  1078-4129, Mg (mg kg-1) 56-

270 arasında bulunmuştur (Tablo 4). 

Araştırma bağlarının genel olarak, N, P, Ca ve Mg açısından yeterli beslendiği; K 

açısından ise kimi bağ yapraklarında noksanlık görüldüğü belirlenmiştir. Gelecekte 

yapılacak olan yetiştiricilikte, özellikle toprak analizlerine dayalı olarak iklim, ürün 

miktarı ve sulama koşulları göz önünde bulundurulduğu bir gübreleme programının 

uygulanması faydalı olacaktır. Özellikle de K’lu gübrelere beslenme ve kalite açısından 

ağırlık verilmesi faydalı olacaktır. 

  

Şekil ve Tablolar  

Tablo 1 Yaprak ayasında makro besin element içerikleri  

Bağ 

  

Makro besin elementleri (%) 

N P K Ca Mg 

 1 2.14 0.44 0.62 3.25 0.50 

 2 2.24 0.40 0.65 2.10 0.38 

 3 2.88 0.25 1.22 2.85 0.35 

 4 3.10 0.34 1.15 2.02 0.64 

 5 3.25 0.30 1.12 2.60 0.42 

 6 4.01 0.62 0.80 2.84 0.63 

 7 2.90 0.26 1.21 2.15 0.52 

 8 3.51 0.20 1.30 2.34 0.35 

 9 2.92 0.35 1.02 2.72 0.28 

 10 3.25 0.20 1.36 3.15 0.40 

 11 3.34 0.40 0.90 2.70 0.28 

 12 3.61 0.35 0.43 2.35 0.33 

 13 3.76 0.48 0.72 3.75 0.21 

Min. 2.14 0.20 0.43 2.02 0.21 

Max. 4.01 0.62 1.36 3.75 0.64 

Ort. 3.15 0.35 0.96 2.68 0.41 

 

 

                                         Tablo 2 Yaprak sapında makro besin element içerikleri 

Bağ Makro besin elementleri (%) 

N P K Ca Mg 

1 0.56 0.30 0.96 2.16 0.72 

2 0.68 0.25 1.13 1.46 0.50 

3 1.15 0.21 2.15 1.96 0.44 

4 1.36 0.23 2.01 1.22 1.13 

5 1.42 0.22 1.95 1.55 0.53 

6 1.75 0.43 1.26 1.90 1.10 

7 1.22 0.20 2.28 1.55 0.66 

8 1.48 0.15 3.36 1.63 0.48 

9 0.80 0.32 2.27 1.85 0.36 

10 0.98 0.22 2.24 2.05 0.67 
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Bağ 
Makro besin elementleri (%) 

11 1.47 0.24 1.35 1.67 0.38 

12 1.50 0.28 0.87 1.72 0.42 

13 1.61 0.35 1.12 2.42 0.34 

Min. 0.56 0.15 0.87 1.22 0.34 

Max. 1.75 0.43 3.36 2.42 1.13 

Ort. 1.23 0.26 1.77 1.78 0.59 

 

 

Tablo 3 Yaprak aya ve sapı arasındaki Pearson korelasyon katsayıları 

 
Sap 

N P K Ca Mg 

S
a

p
 

N 0.916**     

P  0.904**    

K   0.889**   

Ca    0.952**  

Mg     0.952** 

**  p= 0.01 önem seviyesi  a = Aya ; s  =Sap 

 

Tablo 4 Bağ topraklarının kimi özellikleri 

Bağ 

 
 % mg kg -1 

pH 

Organik 

Madde CaCO3 N P K Ca Mg 

1 6.03 2.48 0.92 0.140 17.8 325.6 1605 132 

2 7.07 1.39 1.71 0.066 20.7 194.8 2835 129 

3 5.95 2.17 0.54 0.101 6.84 162.2 1078 61 

4 6.96 2.12 5.58 0.095 15.2 396.4 2584 119 

5 6.25 2.30 0.62 0.130 10.7 268.9 1274 63 

6 7.64 0.98 7.29 0.056 16.2 314.3 4129 210 

7 7.88 0.70 2.62 0.033 2.47 145.4 2503 215 

8 7.53 0.93 6.12 0.056 6.19 402.6 3145 202 

9 7.79 1.25 3.21 0.062 3.49 321.7 2789 270 

10 7.98 1.76 3.58 0.095 2.69 302.5 2921 180 

11 7.81 0.86 2.42 0.045 3.87 181.9 2648 241 

12 5.79 1.48 0.82 0.101 6.99 160.6 1386 72 

13 7.45 1.72 1.56 0.110 3.10 94.3 1131 56 

Min. 5.79 0.70 0.54 0.033 2.47 94.3 1078 56 

Max. 7.98 2.48 7.29 0.140 20.7 402.6 4129 270 

Ort.     7.09 1,55 2.85       0.082 8.94 251.6 2310 150 
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ÖZET 

Araştırma 2012-2013 yıllarında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri ve 

Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Aşı Üretim Tesisinde gerçekleştirilmiştir. 

Her iki araştırma yılında yedek su ve karbonhidrat miktarları tayin edilmiş olan, tek göz halinde 

hazırlanmış Vitis vinifera L. cv. Red Globe üzüm çeşidine ait kalemler ile gözleri köreltilmiş 

asma anaçlarına ait çelikler Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Aşı Üretim Tesisinde pedallı 

tip omega aşı makinasında aşılanmıştır.  

Aşılı çelikler çimlendirme odasında Richter sandıkları içerisine çimlendirme ortamı 

olarak ince çam talaşı konularak “Tesadüf Parselleri Deneme Deseni”’ ne göre oniki farklı asma 

anacı ile aşılı Redglobe üzüm çeşidi için her bir anaç çeşit kombinasyonuna ait 4 tekerrür ve 

her tekerrürde 25 çelik olacak şekilde Richter sandıklarına yerleştirilmiştir.  

Alıştırma odasından çıkarılan çeliklerde aşı yerindeki kallus ve kök dağılımları; 0-4 

skalasına göre ölçülerek değerlendirilmiştir. Ölçümleri tamamlanan aşılı çelikler tüplü fidan 

üretimi için gerekli olan koşullara alınmış ve dikim tarihini takiben ikinci ay sonunda tüplü 

fidan randımanları tespit edilerek % olarak ifade edilmiştir.  

Red Globe üzüm çeşidi 2012 ve 2013 yıllarında anaçlara göre değişmekle birlikte tüplü 

fidan randımanları yönünden ilk yıl 110R ve S04 anacı ile %76, ikinci yıl Fercal %19 ve SO4 

%17 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada modern bağcılığın gereği olan aşılamanın ortaya 

çıkardığı üzüm çeşidi ve anaç kombinasyonları arasındaki aşı uyuşma durumunun, Vitis 

vinifera L. cv. Red Globe üzüm çeşidi ile aşılı farklı asma anaçları için incelenerek ortaya 

çıkarılması ve pratiğe aktarılması amaçlanmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: üzüm, anaç, fidan randımanı, Red Globe, kallus 

 

 

A STUDY ON GRAFTED TAKE RATIO OF RED GLOBE GRAPE VARIETY GRAFTED 

ONTO DIFFERENT ROOTSTOCKS 

 

ABSTRACT 

The experiment was conducted during the 2010-2011 at Department of Horticulture, 

Agriculture Faculty, Ege University and Manisa Viticulture Research Station. In both research year, 

one bud scions of Vitis vinifera L. cv. Red Globe that their quantities of water and carbonhydate 

replacement had been appoinment were bench-grafted onto rootstocks using omega shaped knives 

(Le Roux, 1988) at Manisa Viticulture Research Station.  
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Next, they were placed into the callusing boxes (Rihter boxes) in which fine pine shavings 

was used as a medium, which a completely randomized simple factorial design with four 

replications were 25 cuttings of each replications (for 12 rootstock) was used in the experiment. 

The callus formation levels at the graft points which removed adaptation condition were 

measured The relative amount of callus formation was rated by 0–4 scale (0=no callus and 

4=complete callus formation around the grafting point).  

Grafted cuttings which completed callus formation and were planted in a greenhouse at 2 

months after planting, the plants were uprooted and all analyses were performed. The growth of the 

cuttings was assessed by grafted take ratio (%).  

For 2012-2013 experimental years, depending on the rootstocks at first year, the grafted 

take ratio of Red Globe/110R and Red Globe/S04 were 76% and second year, the grafted take ratio 

of Red Globe/Fercal was 19% and Red Globe/SO4 was found 17%. The aim of this study was to 

determine and transfer into practice the grafted take ratio of Red Globe grape variety onto different 

rootstocks used for modern viticulture practical. 

 

Key words: grape, rootstock, grafted take ratio, Red Globe, callus 

 

GİRİŞ 

Türkiye de tarımın en önemli kollarından biri olan bağcılık yünüyle, dikilmiş bağ sahası 

1930’lu yıllarda 345 983 ha iken 1940 yılında 397 000 ha, 1960 yılında 781 870 ha, 1980 yılında 

820 000 ve 2000 yılında 535.000 ha, 2009 yılında ise 479 000 ha olmuştur (TÜİK, 2012). 

Türkiye bağ alanları ve üretimi 1970’li yıllara kadar artış gösterirken bu yıllarda filoksera 

zararlısının ülkemizde yaygınlaşması ile birlikte üretimde ve özellikle bağ alanlarımızda önemli 

bir azalma meydana gelmiştir. Bu durum modern bağcılık tekniklerinin en temel şartlarından 

birisi olan aşılı asma fidanının kullanılmasını zorunlu kılmıştır (Çelik ve ark.,1998). 

Filoksera veya nematod zararına karşı koyamadığından kendi kökleri üzerinde 

yetiştirilemeyen V.vinifera L. türüne ait yerli ve yabancı kökenli üzüm çeşitlerinin, bu 

zararlılara değişik düzeylerde dayanım gösteren Amerikan asma anaçları üzerine aşılanarak 

yetiştirilmesi, doğal olarak anaç ve kalem arasındaki uyuşma sorununu da beraberinde getirmiş 

ve bu sorunu aşmak için birbirleri ile daha iyi uyuşan aşı kombinasyonlarının belirlenmesine 

yönelik çalışmalar giderek önem kazanmıştır.  

Ülkemizde halen toplam tarım alanlarının %1,2’sinde bağcılık yapılmakta olup, bu 

miktar toplam işlenen tarım alanlarının %2,2’si kadardır. Ülke ekonomimiz içerisinde önemli 

bir tarımsal üretim kol olan bağcılık yönünden özellikle Ege Bölgesi, üzüm yetiştiriciliği için 

toprak ve iklim istekleri yönünden dünyanın en elverişli kuşağında yer almaktadır. 

Türkiye’deki toplam üzüm alanının %29’u Ege Bölgesi’nde bulunmaktadır (TÜİK, 2012). Eski 

ve köklü bir bağcılık kültürüne sahip Ege Bölgesinde yetiştiriciliği en yoğun olarak yapılan 

hakim üzüm çeşidimiz Vitis vinifera L. cv. Sultani ve Vitis vinifera L. cv. Yuvarlak 

Çekirdeksizdir. Son yıllarda üreticimiz yeni üzüm çeşitlerinin yetiştiriciliğine yönelmek 

istemekte ve dış pazarın tercih ettiği sofralık üzüm çeşitlerine özelliklede,  Vitis vinifera L. cv. 

Red Globe renkli sofralık üzüm çeşidine yönelmekte bu üzüm çeşidi ile kurulan bağ alanları 

hızla artmaktadır. Büyük, konik, kanatlı, orta sıkı salkım yapısına sahip, Kaliforniya orijinli 

kuvvetli ve verimli bir çeşit olan Red Globe üzüm çeşidinin tane büyüklüğü 9-10 gr, kırmızımsı 

küre şeklinde olup, şeker oranı %14, pH 3,4 ve toplam asitlik 5,5 g/litre özellikleriyle orta 
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kaliteye sahip sofralık bir üzüm çeşididir (Çelik, 2002). İç ve dış piyasalarda bu üzüm çeşidi 

geç dönemde olgunlaşması ve depolamaya uygunluğu sebepleriyle her zaman pazar 

bulmaktadır (Zutahy, 2008).  

Red Globe üzüm çeşidi ile kurulan bağlarda ikinci yılı takiben asmalarda kurumalar 

gözlenmekte, bağlar sökülmek zorunda kalmakta, başka çeşitler dikilmekte ve bağcılar çok 

büyük ekonomik kayıplar yaşamaktadırlar. Bağcılık yatırımlarında yapılacak en ufak hatanın 

milli servetimizde önemli kayıplara yol açacağı göz ardı edilmemelidir. Bu çalışma ile, modern 

bağcılığın gereği olan aşılamanın ortaya çıkardığı üzüm çeşidi ve anaç kombinasyonları 

arasındaki aşı uyuşma durumunun, Vitis vinifera L. cv. Red Globe üzüm çeşidi ile aşılı farklı 

asma anaçları için incelenerek ortaya çıkarılması ve pratiğe aktarılması amaçlanmıştır.  

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Araştırma 2012-2013 yıllarında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

ve Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Aşı Üretim Tesisinde gerçekleştirilmiştir.  

 

Materyal 

Bitki Materyali 

Araştırmada Red Globe sofralık üzüm çeşidi ile 12 farklı asma anacı (110R (V. 

berlandieri Rességuier No.2 x V. Rupestris Martin 110 Richter), SO4 (Berlandieri x Riperia 

No.4), 99R (V. berlandieri Las sorres x V. rupestris du Lot), 1103P (V. berlandieri Rességuier 

No.2 x V. rupestris du Lot), 140Ru (V. berlandieri Rességuier No.2 x V. rupestris du Lot), 41B 

(Chasselas x V. berlandieri 41 B Millardet Et de Grasset), Fercal (V. vinifera x V. berlandieri), 

Kober 5BB (V. berlandieri x V. riparia Teleki 8 B), 420A Mgt (V. berlandieri x V. riparia), 

1613C (Solanis (V. riparia x V. rupestris x V. candicans ) x Othello (V. labrusca x V. riparia x 

V. vinifera)), Ramsey (Salt Creek), 1616C (Solanis (V. riparia x V. rupestris x V. candicans ) 

x V. riparia)), bitkisel materyal olarak kullanılmıştır (Winkler, 1974).  

2012 yılı ve 2013 yıllarında çalışma materyalleri olan Red Globe sofralık üzüm çeşidine 

ait kalemler Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait Uygulama 

Bağından, 12 farklı amerikan asma anacı Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu’na ait anaçlık 

parsellerinden temin edilmiştir. 

 

Yöntem    

Omega Aşılama 

2013 ve 2014 üretim sezonunda  yedek su ve karbonhidrat miktarları tayin edilmiş olan, 

tek göz halinde hazırlanmış Red Globe üzüm çeşidine ait kalemler ile gözleri köreltilmiş asma 

anaçlarına ait çelikler Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Aşı Üretim Tesisinde pedallı tip 

omega aşı makinasında aşılanmıştır.  

Aşılı çelikler çimlendirme odasında Richter sandıkları içerisine çimlendirme ortamı 

olarak ince çam talaşı konularak  “Tesadüf Parselleri Deneme Deseni“ ne göre oniki farklı asma 

anacı ile aşılı Red globe üzüm çeşidi için her bir anaç çeşit kombinasyonuna ait 4 tekerrür ve 

her tekerrürde 25 çelik olacak şekilde sandıklara yerleştirilmiştir.  

Aşılama tarihinden itibaren çelikler 3 hafta süreyle 22°C’den 26°C’ye kadar kademeli 

olarak arttırılan %80-85 oransal nemde tutulmuşlardır.  
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Aşılı çelikler 3 haftanın sonunda 3-4 günlük alıştırmaya alınarak daha sonra alıştırma 

odasından çıkarıltılmış çeliklerde kallus ve kök oluşum oranlarına ait ölçümler 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Kallus Oluşum Oranları ve Kök Oluşum Oranları  

Aşılanan Red Globe üzüm çeşidinde ait çeliklerin aşı yerinde oluşturdukları kallus ve 

kök oluşum oranları 0-4 skalasına (0: hiç kallus yok, 1: tek taraflı kallus oluşumu, 2: çift taraflı 

kallus oluşumu 3: 3/4 oranda kallus oluşumu, 4: çepeçevre kallus oluşumu) göre tespit 

edilmiştir. Farklı anaçlar ile aşılı çeliklerin elde edilen kallus ve kök oluşum oranları % olarak 

ifade edilmiştir. 

 

Tüplü Fidan Randımanı  

Alıştırma odasından çıkartılan aşılı çelikler kallus ve kök oluşum oranları ölçümleri 

tamamlandıktan sonra, ısı ve nem kontrollü sera koşullarında içerisinde toprak,  perlit ve çiftlik 

gübresi karışımı bulunan 15x25 cm’lik siyah plastik torbalar içeresinde dikim tarihini takiben 

ikinci ay boyunca tüplü fidan randımanlarının tespiti için tutulmuşlardır.  

Her iki deneme yılında da ikinci ayın sonunda aşılı çeliklerin tüplü fidan randımanları 

belirlenmiş ve % olarak ifade edilmiştir.  

 

BULGULAR 

Oniki farklı asma anacı ile omega aşı ile aşılanan Red Globe üzüm çeşidinde çeliklerin aşı 

yerinde oluşturdukları 2012 ve 2013 yıllarına ait kallus oluşum oranları 0-4 skalasına göre tespit 

edilmiştir. Çeliklere ait elde edilen bu sonuçlar Tablo 1 ve Tablo 2’de ifade edilmiştir. Red 

Globe üzüm çeşidinde ait çeliklerin kök oluşum oranları 2012 ve 2013 yıllarına ait verileri 

Tablo 3 ve Tablo 4’de ifade edilmiştir. 

Aşılı çeliklere ait kallus ortalamaları Tablo 5’de görülmektedir. 2012-2013 yıllarına ait 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe ile aşılı asma anaçlarına ait tüplü fidan randımanları (%) Tablo 

6’da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122



 Tablo 1. 2012 yılı Vitis vinifera L. cv. Red Globe ile aşılı asma anaçlarına ait kallus oluşum oranları (%). 
 

 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x ANAÇ 

 

KALLUS OLUŞUM ORANLARI 

 

 

 

ORT 

Kallus 0 Kallus 1 Kallus 2 Kallus 3 Kallus 4 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 5BB 

1 0 0 21 73 31,66 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 41B 

0 0 5 15 80 33,33 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 99R 

0 0 4 21 75 33,33 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 110R 

0 1 6 29 64 24,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 140R 

0 7 26 33 34 24,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 420A 

0 7 27 21 45 24,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 1103 

0 0 7 23 70 33,33 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 1613 

1 2 3 19 75 19,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 1616 

0 1 8 35 56 24,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x FERCAL 

0 3 15 22 60 24,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x RAMSEY 

0 2 13 30 55 24,50 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x SO4 

0 3 8 27 62 24,99 

LSDanaç öd 
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Tablo 2. 2013 yılı Vitis vinifera L. cv. Red Globe ile aşılı asma anaçlarına ait kallus oluşum oranları 

(%). 

LSDanaç öd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

ANAÇ 

 

KALLUS OLUŞUM ORANLARI  

 

 

 

ORT 

 

Kallus 0 

 

Kallus 1 

 

Kallus 2 

 

Kallus 3 

 

Kallus 4 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

5BB 

3 7 45 45 0 21,19 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

41B 

10 35 20 32 13 22,14 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

99R 

2 6 13 34 45 19,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

110R 

4 7 7 18 64 13,05 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

140R 

56 21 12 8 3 19,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

420A 

3 8 4 15 69 18,79 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

1103 

32 26 30 16 0 21,19 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

1613 

13 30 13 20 24 19,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

1616 

10 14 24 40 12 19,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

FERCAL 

12 15 29 30 14 19,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

RAMSEY 

11 13 11 30 35 19,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

SO4 

12 16 23 26 23 19,99 
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Tablo 3.  2012 yılı Vitis vinifera L. cv. Red Globe ile aşılı asma anaçlarına ait kök oluşum 

oranları (%) 

LSDanaç öd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

ANAÇ 

 

KÖK OLUŞUM ORANLARI 

 

 

 

ORT 

 

Kallus 

0 

 

Kallus 

1 

 

Kallus 

2 

 

Kallus 

3 

 

Kallus 4 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

5BB 

0 1 1 2 96 25,00 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

41B 

0 1 4 10 85 24,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

99R 

1 0 3 7 89 24,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

110R 

2 13 15 13 57 19,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

140R 

0 0 11 3 86 33,33 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

420A 

0 0 3 11 86 33,32 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

1103 

0 0 1 5 94 33,30 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

1613 

11 13 23 25 28 19,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

1616 

10 21 16 8 45 19,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

FERCAL 

1 1 2 2 94 19,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

RAMSEY 

0 1 1 18 80 23,75 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

SO4 

0 0 3 6 94 33,33 
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Tablo 4. 2013 yılı Vitis vinifera L. cv. Red Globe ile aşılı asma anaçlarına ait kök oluşum 

oranları (%). 

 

 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x ANAÇ 

 

KÖK OLUŞUM ORANLARI 

 

 

 

ORT 

Kallus 0 Kallus 1 Kallus 2 Kallus 3 Kallus 4 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 5BB 

77 18 3 0 2 24,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 41B 

98 2 0 0 0 49,98 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 99R 

17 20 31 24 8 19,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 110R 

84 12 3 1 6 24,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 140R 

80 14 5 1 0 23,33 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 420A 

69 29 2 0 0 33,33 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 1103 

14 24 35 21 6 22,00 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 1613 

4 8 18 42 28 19,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 1616 

43 48 5 1 3 19,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

FERCAL 

43 38 8 1 10 19,99 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 

RAMSEY 

92 7 1 0 0 0,07 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x SO4 

58 28 13 1 0 24,99 

LSDanaç öd  
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 Tablo 5. 2012-2013 yıllarına ait Vitis vinifera L. cv. Red Globe ile aşılı asma anaçlarına ait kallus 

ortalamaları. 

 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x ANAÇ 

 

2012 yılı 

 

ORT 

 

2013 yılı 

 

ORT 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 5BB 1,05 1,04 de 1,33 1,32 b 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 41B 1,29 1,28 b 1,76 1,75 a 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 99R 1,16 1,15 c 1,29 1,28 bc 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 110R 1,03 1,02 e 1,15 1,14 e 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 140R 0,87 1,85 ı 1,20 1,19 de 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 420A 0,89 0,88 ı 1,28 1,22 cd 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 1103 1,07 1,06 d  1,75 1,74 a 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 1613 1,59 1,58 a 1,75 1,74 a 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 1616 1,01 1,00 g 1,23 1,22 cd 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x FERCAL 0,95 0,94 h 1,20 1,19 de 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x RAMSEY 1,02 1,01 f 1,26 1,25 bc 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x SO4 0,07 0,06 j 1,20 1,19 de 

             LSDanaç, 2012 yılı 0,022**, LSDanaç, 2013 yılı  0,072** 

 

Aşılı çeliklere ait alt ve üst kallus genişlikleri ölçülerek elde edilen değerlerin oranlanması 

ile tespit edilen kallus ortalamaları her iki araştırma yılı için ayrı ayrı değerlendirilmiştir (Tablo 

5). 

Isı ve nem kontrollü sera dikim tarihini takiben ikinci ay boyunca tüplü fidan 

randımanlarının tespiti için tutulan çeliklerin  aşı alıştırma odasından çıkartılmasını takiben iki 

ay boyunca gözlemlenerek elde edilen tüplü fidan randımanlarına ait veriler % olarak ifade 

edilmiştir (Tablo 6).  

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Asmalarda Vitis vinifera/Vitis rotundifolia kombinasyonu dışında aşı uyuşmazlığı söz 

konusu olmadığı halde, çeşit veya anacın gelişme kuvvetleri arasında önemli farklılıklar 

meydana getirebildiği ve uygun anaç seçiminin son derece önemli olduğu bilinmektedir (Çelik 

ve ark., 1998, Winkler, 1974).  

 Red Globe UC patentli dünya çapında bir sofralık üzüm çeşidi olup, Kaliforniya da ilk 

nesil sofralık üzüm bağlarının hikayesi kendi kökleri üzerine dikilmeleri şeklinde başlamıştır. 

İlerleyen yıllarda, nematod ve diğer problemler sebebiyle plantasyonların yenilenmesi 

gerekmiştir. Luvisi D. isimli araştırmacı, Kern County bağlarında bu üzüm ile ilgili bir takım 

problemleri tespit etmiştir. Luvisi D, 1996 yılında deneme bağında Red Globe üzüm çeşidinin 

5BB, 3309C ve 1103P üzerine aşılanmış olan asmalarının 2. yıllarında öldüklerini, kendi kökü 

üzerine yetiştirilen Red Globe üzüm çeşidine ait omcaların ise yaşamlarını devam ettirdiğini 

tespit etmiştir. Red Globe üzüm çeşidi ile daha fazla anaç ile yeni çalışmaların yapılmasının 

gerekliliği belirtmiştir (Uyemoto ve ark., 2000).  
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         Tablo 6. 2012-2013 yıllarına ait Vitis vinifera L. cv. Red Globe ile aşılı asma anaçlarına ait tüplü 

fidan randımanları (%). 

 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x ANAÇ 

TÜPLÜ 

FİDAN 

RANDIMANI 

(%) 

 2012 yılı 

 

ORT 

TÜPLÜ 

FİDAN 

RANDIMANI 

(%)  

2013 yılı 

 

ORT 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 5BB 25 24,50 e 11 10,50 cd 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 41B 44 43,50 c 3 2,50 f 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 99R 18 17,50 f 4 3,50 f 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 110R 76 75,50 a 10 9,50 d 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 140R 44 43,50 c 3 2,50 f 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 420A 25 24,50 e 8 7,50 de 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 1103 60 59,50 b 12 11,50 c 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 1613 4 3,50 h 14 13,50 b 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x 1616 5 4,50 h 13 12,50 bc 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x FERCAL 8 7,50 g 19 18,50 a 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x RAMSEY 37 36,50 d 10 9,50 d 

Vitis vinifera L. cv. Red Globe x SO4 76 75,50 a 17 16,50 a 

        LSDanaç 2012 yılı 2,160**, LSDanaç 2013 yılı 2,160** 

 

Red Globe üzüm çeşidi için uygun anaç kombinasyonunun tespit edilebilmesi için 

gerçekleştirilen bu araştırma çalışmanın her iki çalışma yılında kallus oluşum (%) ve kök 

oluşum oranı (%) anaçlar arasında istatistiki anlamda bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir 

(Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4).  

Her iki yılın kallus oluşum oranları istatistiki olarak değerlendirildiğinde önemli bir fark 

yaratmadıkları tespit edilmiş olsa da ilk yılda araştırma materyallerinden 41B anacı %80 ve 

5BB anacı ise %73 oranında 0-4 skalasına göre; 4: çepeçevre kallus oluşumu meydana 

getirmiştir. Ikinci yılda %69’luk çepeçevre kallus oluşum oranına sahip 420A anacını %64 ile 

110R anacı takip etmiştir (Tablo 1 ve Tablo 2).  

Çelik ve Ağaoğlu (1979), Emir, Hasandede ve Hamburg Misketi üzüm çeşitlerinin 5 BB ile 

oluşturulan aşı kombinasyonlarında, çeşitlere bağlı olarak, çepeçevre kallus oluşum oranının 

%92 ile %100 arasında değiştiğini bildirmektedirler. 

Cangi ve ark. (1999) 5BB’nin dokuz farklı üzüm çeşidi ile oluşturulan aşı 

kombinasyonlarında, %68 ile %100; Çelik (1998) 41B’nin yirmi farklı üzüm çeşidi ile 

oluşturulan kombinasyonlarında ise çepeçevre kallus oluşum oranlarının %53 ile %100 

arasında değişmiş olduğunu bildirmektedir. Yapılan araştırmalar aşıda başarı oranının 

çeşit/anaç kombinasyonuna bağlı olarak değişebileceğini göstererek çalışma sonuçlarımızı 

desteklemektedir.  

İstatistiki olarak önemli fark meydana gelmemiş olmasına rağmen Red Globe üzüm 

çeşidi ile aşılı farklı asma anaçlarına ait kök oluşum oranlarının ilk yıl verilerine göre, 5BB 

anacı %96, 1103 %94, Fercal %94 ve SO4 %94 iken, ikinci yıl 161 anacının %28 kök oluşum 

oranına sahip olarak diğer anaçlara göre daha iyi sonuç vermiş olduğu görülmektedir (Tablo 3 

ve Tablo 4). 
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Her iki araştırma yılında da, alıştırma odalarından çıktıktan sonra alt ve üst kallus 

ölçümlerinden elde edilen kallus ortalamalarına ait verilerin sonuçları istatistiki anlamda 

önemli sonuçlar ortaya koymuştur. İlk yıl 1613 anacı istatistiki anlamda ilk grupta yer alırken 

41B anacı onu takip etmiştir. İkinci yılda 41B, 1613 ve 1103 anaçları aynı istatistiki grupta yer 

almıştır (Tablo 5).   

Çelik ve Ağaoğlu (1979) 5BB ile oluşturulan Emir, Hasandede ve Hamburg Misketi aşı 

kombinasyonlarında çeşitlere bağlı olarak köklenme oranının %50 ile %92 oranında olduğunu, 

kök sayısının ise 2,83 ile 2,98 arasında olduğunu bildirmektedirler. Eriş ve ark. (1989) 5BB’nin 

Hafızali ve Hamburg Misketi ile oluşturulan aşı kombinasyonlarında sırası ile %93 ve %100 

köklenme olduğunu, kök sayısının 6,0-6,3 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Türkben ve 

Sivritepe (2000) farklı aşı kombinasyonunda köklenme oranının %43,89, kök sayısının ise 3,97 

olduğunu; 41B kombinasyonunda ise ancak %7,93 oranında köklenme meydana geldiğini tespit 

etmişlerdir.  

Araştırmada oniki farklı asma anacı ile aşılı Red Globe üzüm çeşidi çeliklerin tüplü 

fidan performanslarının sonuçlarına göre ilk yıl aşılanan çeliklerin 110R ve SO4 anaçları için 

%76’sı, ikinci yıl ise Fercal anacı için %19 ve SO4 anacı için %17’si tüplü fidana çevrilmiştir. 

İlk yıl 1613C ve 1616C anaçları ile ikinci yıl 140R ve 420A anaçları tüplü fidan randımanı 

açısından kötü sonuçlar vermişlerdir (Tablo 6).  

Sivritepe ve Türkben (2001)Müşküle üzüm çeşidinin fidan randımanı bakımından 

Kober 5 BB, 41B, 1613C, 1616C ve Salt Creek (Ramsey) asma anaçları ile gerçekleştirdikleri 

araştırma sonuçlarına göre en iyi sonuç 1616C (%73,75) ve 1613C’den (%71,14) elde edilmiş; 

bunları %69,5 ve %65,00 oranları ile Salt Creek ve 41B izlemiştir. En düşük fidan randımanı 

ise, %30,47 ile 5 BB’de belirlenmiştir. 

Uygun anaç seçimine dair araştırmalar modern bağcılığın temel konuları arasında yer 

almaktadır.  Yetiştiriciliği yapılacak üzüm çeşidi için en uygun anacın seçimi, büyük önem 

taşımaktadır. Bu çalışma ile Red Globe üzüm çeşidi ile oniki farklı asma anacında omega 

aşılama ile aşılı asma fidanı üretiminde, farklı anaçların aşıda başarı üzerine etkileri 

incelenmiştir. Araştırma kapsamında hem Red Globe üzüm çeşidinin farklı ekolojik koşullara 

uyum sağlamasına yardımcı olabilecek, ancak şimdiye değin denenmemiş, hem de 

yetiştiricilikte kullanılmış fakat aşıda başarı oranları tespit edilmemiş asma anaçlarına yer 

verilmiştir. Bundan sonra yapılacak araştırmalar ile denenen tüm anaç kombinasyonlarında, 

öncelikle aşı yerinde kaynaşmayı, sonra da köklenmeyi iyileştirecek, fidan randımanının 

arttırılmasına yönelik tedbirlerin geliştirilmesi için yeni çalışmaların ortaya konulması 

gerekmektedir.  
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ABSTRACT 

Siyah Dimrit (Siyah Dimlit) grape variety is grown extensively around Burdur province 

and used mostly as grape molasses. The firstly, in the Siyah Dimrit Clones which were in the 

study, grape maturity was determined according to the values of soluble solid and titratable 

acidity. Grape molasses were produced using traditional technique. In order to determine 

differences among the clones, samples of grape molasses were taken into analyses such as 

soluble solid, titratable acidity, pH, ash and tasting values were have been done.  

In terms of the investigated parameters, statistically significant differences were found among 

clones (p≤0,05). The grape molasses samples, soluble solid from 78,7 to 86,0%, titratable 

acidity 1,27 to 3,25 g/L (tartaric acid eq.), pH 4,39 to 5,14, ash 1,64 to 2,18% and the total 

sensory analysis scores were determined between 13 and 23. Aspects of grape maturity index 

and grape molasses tasting values, S16 and S9 clones had the highest scores.  

 

Key words: Molasses, Siyah Dimrit, Grape, Quality 

 

INTRODUCTION 

Turkey has one of the most suitable climate conditions for growing grapes in the world. 

Turkey is ranked sixth and fourth in terms of grape production and growing area respectively. 

According to Turkish Statistical Institute (TurkStat), 4.255.000 tons grapes have been produced 

in 477.785 ha vineyard area in Turkey (TurkStat, 2010). It is estimated that 37% of grape 

production devoted for drying, 30% for table grape, 30% for various grape products and 3% for 

making wine.  

Grape molasses is produced from grape juice or raisins extract with or without addition 

of calcium carbonate to adjust acidity and followed by concentration in the sun or under vacuum 

(Anonymous, 2008). It is the best nutritious dietary supplement for all ages due to its 

carbohydrates balanced fructose and glucose natural sugar profile, iron and calcium profile, 

antioxidant agents, vitamins, minerals and proteins.  

Siyah Dimrit (Siyah Dimlit) grape variety is grown extensively around Burdur province 

and used mostly as grape molasses. This study was carried out to determine the differences 

among the clones of Siyah Dimrit grape variety in terms of molasses quality properties.  
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MATERIAL AND METHODS 

Material  

Experimental vineyard was established in a distance of 3x1.65 m interrow and on grafted 

110R rootstock which was determined according to soil analysis. In the study, there are twelve 

grapevines from each clone.  

In this study, Siyah Dimrit Clones in the collection vineyard of Manisa Viticulture 

Research Station were used. Must production of over 60% of the 8 clones (S04, S05, S08, S09, 

S10, S14, S16, S17) were determined for molasses production.  

 

Methods  

Siyah Dimrit Clones which were handled in the study, cluster and berry weight, soluble 

solid (%), titratable acidity (g/L), harvest time of grapes were determined.  

Grape molasses were produced using traditional technique (fig. 1) then grape molasses 

were storaged in 250cc glass jars at room temperature.  

Soluble solid (%), titratable acidity (g/L) (tartaric acid equivalent), pH and ash % values 

were determined in samples of grape molasses. pH values were measured directly from the pH 

meter (Hanna HI 221), for titratable acidity, 10 ml of diluted samples were titrated with 0,1 N 

NaOH to an end point of pH 8.1 (Cemeroğlu, 1992) and was converted to tartaric acid 

equivalents. Ash % values of samples were determined at 550±10 ºC by burning in ash oven 

(AOC, 1990). 

Molasses samples were evaluated over 0-5 points in each of sensory properties by 10 

experters and sensory test scoring criteria and definitions (Özdemir et al., 2004) by modifying 

used.  

The analyzes and evaluations carried out in three replications and two paralleled. Datas 

were performed with the statistical software of SAS version 8.2 (SAS, 1999-2001). Analysis of 

variance (ANOVA), and significant differences(p≤0.05) were identified using Duncan’s 

multiple range test. 

 

RESULT 

1. Evaluation of the Findings Obtained from Fresh Grape Samples  

Siyah Dimrit has 325 g average cluster weight, 2.2 g berry weight and blue-black skin. 

Soluble solid and titratable acidity were determined in maturation process of the clones and 

their some quality properties were investigated. Findings and evaluations which were obtained 

as a result of these analyses and measurements related to these varieties are given below (Table 

1). 

Siyah Dimrit Clones which were handled in the study, grape maturity was determined 

according to the values of soluble solid and titratable acidity. Soluble solid (21.4-24.0) and 

titratable acidity values (3.88-4.98) of the clones shown that they were proper for molasses 

production. 
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Figure 1. Molasses Processing 
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  Table 1. Measurement and Analyses Performed on Fresh Grape Samples  

 S-04 S-05 S-08 S-09 S-10 S-14 S-16 S-17 

Soluble solid 

(%) 
22.4 23.2 24.0 23.6 22.0 23.0 23.2 21.4 

Titratable 

acidity (g/L) 
4.29 4.98 4.20 4.00 4.72 4.15 3.88 4.50 

Maturity index 52 47 57 59 47 55 60 48 

Must production 

(%) 
61.7 60.7 63.0 65.0 67.7 63.7 62.3 63.7 

Cluster weight 

(g) 
406 231 229 333 375 190 293 329 

Berry weight (g) 2.4 2.2 2.1 2.3 2.3 2.2 1.9 2.1 

Harvest time 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 12.08 12.08 

 

2. Evaluation of Findings Obtained from Grape Molasses Samples  

2.1. Results of Chemical Analysis  

The changes in values of soluble solid (˚brix), ash%, pH and titrable acidity in molasses 

samples are shown Table 2. Statistical differences were detected among molasses samples in 

terms of ˚brix, ash%, pH and titrable acidity values (p≤0.05).  

Molasses ˚brix value varies depending on the grape variety and duration of concentration 

in the sun. It seems that difference between the molasses samples is due to differences in 

duration of concentration in the sun. 

According to grape molasses standard (TS 3792) (Anonymous, 2008) ˚brix value of the 

molasses at least 68% should be indicated. In this respect ˚brix value of all the samples is above 

of the limit values. The values we were found to be in concordance with the findings of other 

researchers (Toker ve Hayoğlu, 2004; Köylü, 1997). According to grape molasses standard (TS 

3792) in terms of pH values S4, S9, S14, S16 clones sweet molasses, S5, S8, S10, S17 clones 

are classified as sour molasses. 

Molasses samples showed ash values ranged from 2.18 to 1.64. According to the grape 

molasses standard ash value must be maximum 2.5%. Ash content of all samples is below the 

specified limit value. 

 

2.2. Results of Sensory Analysis  

Sensory poperties of molasses samples such as taste, consistency, colour, clarity and 

general appearance were analyzed and determined. Grape molasses samples were evaluated 

over 0-5 points in sensory analysis and the following numerical values were used in scoring 

(Tab. 3).The highest total sensory values were observed in S4, S9, S14, S16 samples, while 

the lowest value were found in S8. 
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Table 2. Measurement and Analyses Performed on Molasses Samples 
Clones ˚Brix Ash% pH Acidity (g/L) 

S4 78.67b 1.89c 5.10a 1.52e 

S5 80.67b 1.85c 4.40c 3.25a 

S8 86.00a 2.18a 4.39c 3.13b 

S9 81.33b 1.58d 5.14a 1.31f 

S10 80.00b 2.02b 4.79b 2.35c 

S14 84.67a 2.13ab 5.11a 1.51e 

S16 81.33b 1.64d 5.13a 1.27f 

S17 80.33b 1.88c 4.75b 2.09d 

         Values with the different  letters within each column are significantly different for     p≤0.05 

Table 3.  Sensory Analysis of the Molasses 

Clones  Taste  Consistency  Colour  Clarity  General  Total Score 

S4 4.14bac 3.57ba 4.14a 4.14ba 4.14ba 20.13 

S5 2.71dc 3.57ba 3.86ba 3.86ba 3.00bc 17.00 

S8 2.71dc 1.86c 2.71b 3.29b 2.43c 13.00 

S9 4.14bac 4.71a 4.43a 4.43ba 4.43a 22.14 

S10 3.00bdc 3.57ba 4.43a 4.14ba 3.00bc 18.14 

S14 4.43ab 4.43ba 3.86ba 4.43ba 3.86ba 21.01 

S16 4.71a 4.43ba 4.71a 5.00a 3.86ba 22.71 

S17 2.42d 3.29b 3.86ba 4.14ba 3.00bc 16.71 

Values with the different letters within each column are significantly different for p≤0.05 

CONCLUSIONS  

Analysis results and sensory scoring of molasses samples were evaluated together, it 

was determined that the findings of all clones complied with TS 3792.  

By this study, it was determined the differences among the clones of Siyah Dimrit grape 

variety in terms of molasses quality properties. The firstly, in the Siyah Dimrit Clones which 

were in the study, grape maturity was determined according to the values of soluble solid and 

titratable acidity. The Statistically significant differences were found among grape molasses 

samples in terms of values of soluble solid, titratable acidity, pH, ash and sensory analysis 

values. S4, S9, S14, S16 clones were displayed high sensory value.  

As results of analysis of fresh grape and grape molasses in the clones were evaluated 

together; aspects of grape maturity index and molasses sensory analysis values, S16 and S9 

clones were indicated the highest scores. These clones should be consider. 
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EGE BÖLGESİNE ÖZGÜ BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ  

 

Dr. Yıldız DİLLİ, Dr. Burçak İŞÇİ, Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ 

 

 

Sahip olduğumuz bitki genetik kaynakları, çevresel ve diğer baskılar sonucunda yıllar 

içerisinde gittikçe azalmaktadır. Üzüm çeşitlerinin modern teknikler kullanılarak doğru 

tanımlanması gerekmektedir. Ege Bölgesi için önemi olan 5 yerel çeşit ile 2 referans çeşit olmak 

üzere toplam 7 üzüm çeşidinin (Vitis vinifera L.) 16 SSR (VVS2, VVMD5, VVMD7, 

VVMD27, VrZAG62, VrZAG79, VVS1, VVS3, VVS4, VVMD6, VVMD17, VVMD24, 

VVMD28, VVMD31, VrZAG29, VrZAG67) lokusu ile genetik tanımlamaları 

gerçekleştirilmiştir. Aralarındaki genetik benzerlik - farklılıklar belirlenmiştir.  

Araştırmada allel büyüklükleri ve genotiplere özgü genetik parametreler tespit edilmiştir. 

Çalışma sonucunda Aydın, Çanakkale ve İzmir (Mordoğan) illerinden aynı isimle anılan Foça 

Karası çeşitlerinin genetik olarak farklı oldukları görülmüştür ve homonim duruma 

rastlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: SSR, Mikrosatelit, Üzüm, Çeşit 
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BAĞCILIKTA DOKU KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI ve TEMİZ BİTKİ ELDESİ   

 

Dr. Simin ULAŞ 

 
Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu  / e-mail: sulas@manisabagcilik.gov.tr 

 

Üzüm dünyada en çok yetiştiriciliği yapılan ve hem alan hem de maddi değer anlamında 

en önemli meyve türlerinden biridir. Vitaceae familyasına dahil olup literatürde 100’e yakın 

türü olduğu bildirilmektedir. Büyük alanlarda yetiştiriciliği yapılmasına karşın üretimde 

sıkıntılar vardır. Doku kültürü teknikleri bu anlamda geleneksel üretim yöntemlerine göre pek 

çok avantaj sunmaktadır. Doku kültürü tekniklerinin üzüm çeşitlerine adapte edilmesiyle gen 

aktarım tekniklerinin uygulanabilirliği sağlanmış ve daha kısa sürede yeni çeşitlerin 

geliştirilmesi mümkün olmuştur. Ayrıca, virüslerden arındırılmış bitki materyali eldesi, var olan 

genetik kaynakların korunması ve uzun süre saklanması daha hızlı ve etkin hale gelmiştir. 

Bunların yanı sıra, hızlı ve büyük çapta klonal çoğaltma, mutant eldesi ve seleksiyonu, uyuşmaz 

türlerden melez eldesi, homozigot saf hatların eldesi ve sekonder metabolit üretimi gibi pek çok 

konu bağcılık alanında uygulanabilir hale gelmiştir. Stres çalışmalarında ve yeni genotiplerin 

test edilmesinde de doku kültürü tekniklerinden yararlanılmaktadır.  

Tüm bu kullanım alanları içinde doku kültürü, virüsten arındırmada ve sertifikasyon 

programlarında en yaygın kullanım alanına sahiptir. Bilindiği gibi bağcılıkta hücre içi 

patojenlerden kaynaklanan hastalıklar arasında en önemlisi virüslerin neden olduklarıdır. 

Ancak bütün virüsler de aynı derecede zarar vermez. Virüslerle bulaşık bitkilerde zayıf gelişme 

ve geç uyanma gözlenir hatta birkaç yıl içinde bu bitkiler ölebilir. Aynı zamanda virüsler verimi 

ve meyve kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle bağ tesisi aşamasında 

başlangıç materyallerinin virüs ve diğer hastalık etmenlerinden temizlenmiş olması tercih 

edilmelidir. Bunun yanı sıra klon seleksiyonu çalışmalarında da temiz bitki kullanımı 

önemlidir. Klon seleksiyonu çeşit içindeki genetik çeşitlilik temel alınarak yapılmaktadır. 

Virüslerin aynı zamanda fenotipik değişikliklere yol açtığı düşünülürse klon seleksiyonu 

çalışmalarında, gözlenen fenotipik farklılıkların virüslerden mi yoksa bitkinin genetik 

yapısından mı kaynaklandığının bilinmesi önemlidir.  
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IDENTIFICATION AND PATHOGENICITIY OF BOTRYOSPHAERIACEAE 

SPECIES CAUSING WOOD CANKER ON GRAPEVINES 

D. Soner AKGÜL1  Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ1    Turcan TEKER1  

Bilgehan KARAHAN1, Bilge KEYKUBAT2 
   

1Manisa Viticulture Research Station, PK:12, 45125, Yunus Emre, MANİSA 
2İzmir Commodity Exchange, Gazi Bulvarı, No:2, 35250, Konak / İZMİR 

 

ABSTRACT 

 Wood canker and dieback diseases, caused by Botryosphaeriaceae fungi, are among the 

most important fungal trunk diseases of grapevines. In recent years, the symptoms of local dead 

arm, shoot dieback and V-shaped discolorations in woody tissues have dramatically increased 

in vines of Turkey. During the 2012 growing season, symptomatic wood samples (from Ankara, 

Çorum, Izmir, and Manisa cities) were taken and standard mycological isolations were done to 

determine the fungal agents of disease. A high proportion (69.4%) of Botryosphaeriaceae fungi 

was isolated from these samples. In the first stage of the isolates’ identification, fungal DNA 

was extracted and amplified in Real-Time thermocycler by using the genus spesific primers 

(BOT100F-BOT472R). In this way, the members of Botryosphaeriaceae species were 

distinguished from other similar species. In molecular identification of the isolates, ITS 1 and 

ITS 2 ribosomal DNA fragments were sequenced and the gene sequences were compared with 

those deposited in NCBI Gene Bank database. It has been determined that 4 different species 

Botryosphaeria dothidea (Anamorph; Fusicoccum aesculi), Diplodia seriata (An; B. obtusa) 

Lasiodiplodia theobromae (An; B. rhodina) and Neofusicoccum parvum (An; B. parva) were 

found in the sequenced 15 isolates. Colony morphology on PDA media and picniospore shapes 

on woody tissues were examined in morphological / microscopic identification. To fulfill 

Koch’s postulates, pathogenicity tests of all isolates were conducted on 1-year-old potted vines. 

Four months after inoculation, the lesion lengths on woody tissues were evaluated. 

Pathogenicity tests revealed that Neofusicoccum parvum species produced larger lesions on 

woody tissues when compared to control and other species. 

Key words: Botryosphaeriaceae, Grapevine, Trunk Diseases 

ASMADA KOL VE SÜRGÜN KURUMALARINA NEDEN OLAN 

BOTRYOSPHAERIACEAE TÜRLERİNİN TEŞHİSİ VE PATOJENİSİTELERİ 

ÖZET 

 Botryosphaeriaceae funguslarının neden olduğu kol, sürgün kurumaları (veya kangren) 

ve geriye ölüm hastalıkları, asmanın en önemli fungal gövde hastalıkları arasında yer 

almaktadır. Son yıllarda Türkiye’deki asmalarda lokal kol kurumaları, sürgünlerde geriye ölüm 

ve odunsu dokularda “V” şeklindeki renk değişimi belirtileri önemli oranda artmıştır. 2012 yılı 

üretim sezonunda,  Ankara, Çorum, Izmir, ve Manisa’dan bu belirtileri taşıyan 15 odunsu doku 

örneği alınmış ve hastalığa neden olan fungal etmenleri saptamak için standart mikolojik 

izolasyonlar yapılmıştır. Bu örneklerden yüksek oranda (%69.4) Botryosphaeriaceae üyesi 

funguslar izole edilmiştir. İzolatların teşhisindeki ilk aşamada fungal DNA ekstrakte edilmiş ve 
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Real-Time thermocycler’da cinse özgü primer çifti ile (BOT100F-BOT472R) çoğaltılmışlardır. 

Bu sayede Botryosphaeriaceae üyesi türler diğer benzer türlerden ayırt edilmişlerdir. İzolatların 

tür düzeyindeki moleküler tanısında ITS 1 ve ITS 2 ribosomal DNA bölgeleri diziletilmiş ve 

gen dizileri NCBI Gen Bankası’ndaki mevcut dizilerle karşılaştırılmıştır. Dizi analizi yapılan 

15 izolat içerisinde 4 farklı türün; Botryosphaeria dothidea (Anamorf; Fusicoccum aesculi), 

Diplodia seriata (An; B. obtusa) Lasiodiplodia theobromae (An; B. rhodina) ve Neofusicoccum 

parvum (An; B. parva) bulunduğu tespit edilmiştir. Morfolojik ve mikroskobik tanıda türlerin 

PDA ortamı üzerindeki koloni morfolojileri ve odunsu dokulardaki pikniospor şekilleri 

incelenmiştir. Koch postulatlarının icrası için, tüm izolatların patojenisitesi 1 yaşındaki tüplü 

asma fidanları üzerinde yapılmıştır. İnokulasyondan 4 ay sonra, odun dokulardaki lezyonların 

uzunluğu kontrole göre değerlendirilmiştir. Patojenisite testleri, Neofusicoccum parvum 

türünün kontrol ve diğer türlerle kıyaslandığında dokular üzerinde daha büyük lezyonlar 

meydana getirdiğini ortaya koymuştur. 

  Anahtar kelimeler: Botryosphaeriaceae, Asma, Gövde Hastalıkları 

INTRODUCTION 

 Fungal trunk diseases have become a growing threat to vineyards in Turkey and 

throughout the world. Trunk diseases of grapevine are caused by fungal pathogens that invade 

through pruning wounds located on the woody parts of the plant. Botryosphaeriaceae canker 

(Bot canker) is one of the most common fungal trunk diseases in grape growing areas of the 

world. These diseases reduce yields and increase production costs. Eutypa dieback and Bot 

canker were estimated to cause over 260 million dollars yield loss in California US, and up to 

20% yield loss in Bordeaux Region, France (Siebert, 2001; Wilcox, 2011). To date, 21 species 

in the Botryosphaeriaceae family have been reported in 17 grape producing countries (Urbez-

Torres, 2011) and four species of them in Turkey (Akgül et al. 2014). 

 The disease was characterized by the presence of wedge or pie-shaped perennial cankers 

in spurs, cordons or trunks (Figure 1a). Cankers start to develop primarily from pruning 

wounds, cracks as well as big cuts. In the initial stages of cankers, browning streaks appear 

internal woody tissues, by the time they prolong to other tissues. Due to high enzymatic activity 

and toxin production, affected tissues die and local or entire vine drying can occur eventually 

(Figure 1b). These kind of wood symptoms can also be seen in Eutypa lata, Diaporthe and 

Phomopsis infections on vines (Urbez-Torres, et al., 2013).  

   
a             b 

Figure 1.  Wedge-shaped discolorations on wood (a), local drying in a mature vine (b). 
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 The Botryosphaeriaceae fungi produce a variety of toxic metabolites having an 

important role on their virulence and pathogenesis. The production of toxins and some 

exopolysaccharides (EPS) can induce phytotoxic effects on Botryosphaeriaceae-infected 

grapevines. Withering of the leaves, interveinal necrotizations and discoloured spots were 

shown when grapevine leaves were immersed in toxin suspensions (Evidente et al. 2010). 

Environmental conditions are other factors affecting the virulence of Botryosphaeriaceae fungi. 

Some species are more virulent than the others in higher temperature, so these species 

predominate in that specific region (Rolshausen et al. 2008). The virulence varies between 

species and isolates of the same species in different countries (Urbez-Torres and Gubler, 2009). 

On the other hand, these differences may affect the control strategies against Bot species in that 

region. To date, no study has been initiated about the etiology, epidemiology and control of 

Bot-canker pathogens on grapevine in Turkey. Doing accurate identification and fulfilling 

pathogenicity tests are essential steps for any research in plant pathology. 

 In this study, identification of Botryosphaeriaceae species by classic and molecular 

biology methods and pathogenicity tests on grapevines were introduced. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Pathogen Isolation and Colony Discrimination 

 Symptomatic grapevine wood samples, having typical wedge-shaped discoloration, 

were surface disinfested with 95% ethanol and flame sterilized and the discolored outer bark 

was cut away. The internal tissues (0.5 cm2) were excised, then they were plated onto Potato Dextrose 

Agar (PDA: Merck) amended with streptomycin-sulphate (150 g/L) (Sigma Aldrich). After 4 days of 

incubation (24°C temp, in the dark), fast growing colonies were subcultured and the pure cultures were 

incubated for 20-25 days in 24°C temp.- under 16 h light/8 h dark for visual and microscopic 

examination.  

 

Molecular Identification 

DNA Extraction and PCR Tests 

 Fungal DNA was extracted by following the extraction protocol of Cenis (1992). 

Mycelial mats (approximately 50 mg) were directly taken from the fresh cultures of the isolates 

with a sterile surgical blade and they were crushed in micro-centrifuge tubes (1.5 ml) with a 

sterile plastic pestle by adding 550 µl DNA extraction buffer (200 mM Tris-HCl (pH:8.5), 250 

mM NaCl, 25 mM EDTA and 2% Sodium Dodecyl Sulphate). After homogenization, 150 µl 

3M Sodium Acetate (NaOAc) was added into tubes and they were placed at -20°C for 15 min. 

The homogenates were centrifuged for 10 min at 14.000 rpm and the supernatants (200 µl) were 

transferred to the new tubes. Equal volume of isopropanol (2-propanol) was added and mixed 

gently about five times, and the tubes were placed at 0°C for 10 min. After that, DNA pellet 

was precipitated by centrifugation at 14.000 rpm for 10 min and supernatant was discarded. 

DNA was washed with 1 ml of 70% ethanol for 1-2 sec and the pellet was dried for 10 min. 

under hood. Finally, DNA was suspended with 75 µl of TE (1M Tris-HCl, pH:8 and 0.5M 

EDTA) buffer and stored at -20°C. The concentration and purity of extracted DNA were 

measured with nano-drop device (Thermo Scientific MultiScan Go) by dropping 2 µl sample. 

 The genus specific primers (BOT100F – BOT 472R) were used to discriminate the 

Botryosphaeriaceae isolates from the other fungi in PCR tests (Table 1). 10 µl Roche FastStart 
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Essential DNA Green Master Mix (2X conc.), 7.4 µl RNAse free water, 0.3 µl forward and 

reverse primers (20mM conc.) , 2 µl template DNA were included in thermocycler tubes. DNA 

samples were amplified with a real-time thermocycler (Roche Light Cycler® Nano) according 

to the amplification protocol (initial denaturation 95°C for 10 min and followed by 35 cycles at 

95°C 10s., 58°C 10 s., 72°C 15 s. and 72°C 10 min final extension). PCR products were run in 

1.5% agarose gel electrophoresis and stained with ethidium-bromide (EtBr) to visualize 

amplicons on gel documentation unit (DNR Bio Imaging Systems). To check the specificity of 

genus specific primer pair, DNA samples of Alternaria alternata, Fomitiporia mediterranea 

and one isolate of Botryosphaeria dothidea (from olive) fungi were included in PCR 

experiments as control and nuclease free water (instead of template) was used for the negative 

control. 

 In addition to classic PCR tests, Botryosphaeriaceae isolates were identified with both 

direction sequence analysis. Ribosomal DNA fragments (ITS1, 5.8S ITS2 rDNA loci) were 

amplified with ITS4 / ITS5 universal primers (Table 1) by using real-time thermocycler 

amplification protocol (initial denaturation 95°C for 10 min and followed by 35 cycles at 95°C 

10s., 51°C 10 s., 72°C 15 s. and 72°C 10 min final extension). 

After that, PCR products were sequenced by Macrogen Co, South Korea, and the 

sequences were compared with those deposited in NCBI Gene Bank database. The ITS 

sequences were also submitted to the NCBI GenBank and accession numbers were obtained 

(Table 2).  

 

Table 1. Primer sets used to amplify two loci analyzed in this study. 

Primer 
Primer Sequences 

Amplicon Annealing  
Reference 

Pairs Size (bp) Temp. (°C) 

ITS 4 5 ‘ TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC 3’ 
580 51 (White et al., 1990) 

ITS 5 5’ GGA AGT AAA AGT CGT AAC AAG G 3’ 

BOT 100 F 5’ AAA CTC CAG TCA GTR AAC 3’ 
372 58 (Ridgway et al., 2011) 

BOT 472 R 5’ TCC GAG GTC AMC CTT GAG 3’ 

 

Morphological and Microscopic Identification 

 The Botryosphaeriaceae-like fungi were grown on PDA medium in the incubator 

conditions (24°C constant temperature, under fluorescent lamps, 16h light/8h dark) for 20-25 

days and colonies were allowed to make their typical morphology. After incubation, colony 

color at the bottom of petri plates, hyphal morphology and aerial mycelium constitution and 

picniospore morphology were examined under light microscope, if they were produced on 

PDA. In addition, all the isolates were inoculated onto uninfected canes to induce picnidia and 

picniospore formation. Twenty cm mature canes were washed under tap water and the surfaces 

were cleaned with 70% ethanol. These canes were wounded by removing bark with 5-mm cork 

borer and fresh mycelial plugs were inoculated into the holes and covered with parafilm. After 

inoculation, the bottom ends of canes were placed in tap water (in plastic beakers) and they 

were incubated in climate-room (24°C temp, 80% relative humidity). Three weeks later, 

picnidia and picniospores were examined under light microscope and conidia dimensions were 

measured. 
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Pathogenicity Tests 

Pathogenicity tests were conducted under greenhouse conditions on 1-year-old own 

rooted grapevine (Vitis vinifera cv. Sultana Seedless) plants. These plants were inoculated (as 

described previously) with mycelial plugs of all isolates and they were grown in greenhouse for 

12-16 weeks. After this time, outer barks of stems were carefully scraped and the plants were 

examined for the extent of wood discoloration and recovery of fungal isolates. Lesion lengths 

were recorded and data were analyzed by performing Duncan’s multiple range test (<0.05). To 

complete Koch’s postulates, the isolates were re-isolated from the inoculation sites. Five plants 

were used for each isolate and 75 plants were in total.  

 

RESULTS 
The Botryosphaeriaceae and the others (wood colonizing saprophytic fungi: Alternaria 

spp., Arthrinium sp. Chaetomium sp. Fusarium equiseti and Nectria sp.) were isolated from the 

symptomatic wood samples with 69.4% and 30.1% isolation rates respectively.  

  

PCR Tests and Sequence Analysis Results  

Sequence and NCBI-BLASTn analysis of the PCR products (amplified by universal 

primer pair, ITS4/ITS5) revealed that four Botryosphaeriaceae species (Botryosphaeria 

dothidea (Anamorph; Fusicoccum aesculi), Diplodia seriata (An; B.obtusa) Lasiodiplodia 

theobromae (An; B. rhodina) and Neofusicoccum parvum (An; B. parva)) were obtained from 

the symptomatic wood samples. The DNA sequences of these species showed 98-100% 

similarity with those previously deposited sequences (submitted from other countries) in NCBI 

Gene Bank database. The species names, location, their accession number records, nucleotid 

sizes, maximum identity percentages and BLASTn comparisons (with the other isolates) were 

presented in Table 2. 

 

Table2. List of Botryosphaeriaceae fungi isolated from the grapevines with their corresponding 

GenBank accession numbers and data of BLASTn results obtained from GenBank. 

Species Isolate Location 
GenBank Query BLASTn Maximum 

Accession No Lenght (bp) Accession No Identity (%) 

Botryosphaeria dothidea MBAi25AG Manisa KF182329 451 FJ790847 99 

 MBAi48CL Saruhanlı KJ596525 558 JQ411394 99 

 MBAi135AG Manisa KJ596531 450 KF876691 99 

Diplodia seriata MBAi23AG Manisa KF182328 583 KC020170 98 

 MBAi30AG Manisa KF988138 581 KF182332 99 

 MBAi32AG Manisa KF182332 581 KF988138 99 

 MBAİ183AG Salihli KJ596528 597 KC020170 99 

 MBAi185AG İzmir KJ596530 594 KC020170 99 

Lasiodiplodia theobromae MBAi28AG Manisa KF182331 641 JQ245975 99 

 MBAi39CL Ankara KJ596523 554 JQ245975 99 

 MBAi184AG Alaşehir KJ596529 548 FJ904841 99 

Neofusicoccum parvum MBAi27AG Manisa KF182330 581 JN135282 99 

 MBAi34AG Çorum KF798191 583 KC706919 99 

 MBAi44CL Salihli KJ596524 579 JN135282 99 

 MBAi105AG Turgutlu KJ596526 585 KF182330 100 

  MBAİ131AG Turgutlu KJ596527 581 JN135282 99 
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On the other hand, the genus-specific primer pair used in this study (BOT 100F / BOT 

472R) amplified DNA of the 15 grapevine and 1 olive isolates. The amplified products’ size 

(for Bot isolates) was 372 bp in agarose gel electrophoresis but DNA samples of Fomitiporia 

mediterranea and Alternaria alternata could not be amplified (Figure 2). Discrimination of 

Botryosphaeriaceae fungi from Alternaria or the other wood colonizers was facilitated by using 

these primers, so these fungi were understood to be the members of Botryosphaeriaceae. 

 
 

Figure2. Electrophoretic separation of PCR amplicons of Botryosphaeriaceae isolates obtained 

from BOT100F and BOT472R primer pairs. DNA ladder; Fermentas Gene Ruler (1kb and each 

band: 250bp), 25, 48, 135: B. dothidea, 23, 30, 32, 183, 185: D. seriata, 28, 39, 184: L. 

theobromae, 37, 34, 44, 105: N. parvum, 72: F. mediterranea, 100: A. alternata, ZA: B. 

dothidea (from olive), amplicon’s size: 372 bp. 

Depending on DNA concentrations of the isolates, real-time PCR thermocycler was 

started to detect DNA presence as early as 11.6th cycle in PCR thermocycler tubes. High-quality 

and concentrated DNA was extracted from the extraction method that used in this study (Table 

3).  

Table3.  DNA extraction and real-time PCR test results (standard quantification) of the fungal isolates 

Species Isolate 
  DNA   

A260 / A280 
  

Ct Values 
  Conc. (ng/µl )     

Alternaria alternata MBAi100AG   176.5    1.84    - 

Botryosphaeria dothidea MBAi25AG  187.6   1.76   16.1 

 MBAi48CL  198.7   1.83   14.6 

 MBAi135AG  192.0   1.91   15.9 

Diplodia seriata MBAi23AG  220.3   1.87   11.9 

 MBAi30AG  179.1   1.74   13.5 

 MBAi32AG  196.7   1.80   12.4 

 MBAİ183AG  191.4   1.82   15.7 

 MBAi185AG  155.3   1.88   18.6 

Fomitiporia mediterranea MBAi72AG  173.9   1.95   - 

Lasiodiplodia theobromae MBAi28AG  225.1   1.92   11.6 

 MBAi39CL  200.9   1.74   14.7 

 MBAi184AG  166.5   1.87   20.1 

Neofusicoccum parvum MBAi27AG  145.3   1.90   21.0 

 MBAi34AG  152.3   1.70   19.4 

 MBAi44CL  204.5   1.84   12.6 

  MBAi105AG   211.3    1.80    12.2 
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Morphological and Microscopic Identification 

When infected woody tissues were placed on PDA, mycelial growth of these species were 

seen on PDA within 3-4 days of incubation (at 24°C, in dark), (Figure 3). On the other hand, 

abundant picnidia formation was observed on the inoculated canes about 3 weeks later (Figure 

4). Subcultured Botryosphaeriaceae colonies were separated into four groups according to their 

appearance (Figure 5). The features and some morphological characteristics of the four species 

were detailed below. 

     
Figure3.  Mycelial growth of a Botryosphaeriaceae    

Figure4. Picnidia formation on grapevine canes Fungus (Neofusicoccum parvum) around 

infected wood after 20-22 days of incubation. samples after 3-4 days incubation (at 

24°C, in dark). 

 

          

Figure5. Colony morphology of Diplodia seriata (a), Botryosphaeria dothidea (b), 

Neofusicoccum parvum (c) and Lasiodiplodia theobromae (d) on PDA, after 20-25 days 

incubation.  

Botryosphaeria dothidea (Moug. Ex Fr.) Ces. & De Not. 

 Colonies developing on PDA were initially colourless, turning dark olive from the 

centre with the dark colouration and it spread the entire colony with time. Upper view of the 
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original (not subculted for many times) colony was generally white and it had a typical pattern 

(Figure 5b). The conidia were hyaline, smooth and aseptate so they were looked like a bowling 

lobut (Figure 6a-b). The conidia sizes were around 22.1 – 24.7 x 4.9 – 5.2 µm. 

 

Diplodia seriat De Not. 

 On PDA culture, colonies appear greyish-black with dense aerial mycelium on top but 

it becomes black at the bottom of petri plates (Figure 5a). Growth rate is very fast, so fungus 

covers petri plates within 4-5 days on PDA in optimal conditions. Conidia are initially hyaline, 

becoming dark brown and moderately thick-walled and they are generally aseptate but rarely 

one-septate (Figure 6 c-d). The conidia sizes were around 22.6 – 26.5 x 11.2 – 14.3 µm. 

 

Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griff. & Maubl. 

 The colonies were grey-brown to black with dense fluffy aerial mycelia on the media 

(PDA), while the underside becomes black with time. The fungus produced dark brown picnidia 

and picniospore on PDA after 3-4 weeks of incubation (Figure 5 c). Conidia were sub-ovoid to 

ellipsoid, thick walled and their color was initially hyaline but turned dark brown with age 

(Figure 6 e-f). The most characteristic feature of conidia was that they had longitudinal strations 

and one-septate (when they were mature). The conidia sizes were around 23.7 – 27.1 x 12.7 – 

14.1 µm. 

 

Neofusicoccum parvum (Pennycook & Samuels) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips 

Original colony morphology of this species was white with fluffy aerial mycelium, 

turning pale olivaceous gray from the middle of colony after 3–4 days (Figure 5c). The aerial 

mycelium resembled a cloudy seeming and touched to the petri dish’s lid within 8-10 days. The 

bottom color of colony was olivaceous grey in the first week but it turned blackish color in 

time. Conidia shape was generally ellipsoidal with round apices (Figure 6 g-h). Their sizes were 

around 14.5 – 19.2 x 6.5 – 8.0 µm. 
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40 X objective magnification     100 X objective magnification 

Figure6. Conidia shapes of Botryosphaeria dothidea (a-b), Diplodia seriata (c-d), 

Lasiodiplodia theobromae (e-f) and Neofusicoccum parvum (g-h)  

Pathogenicity Test Results 

 All of the Botrysphaeriaceae isolates used in pathogenicity tests were able to colonize 

woody tissues of the test plants. After 15-16 weeks, blackish-brown discolorations have been 

observed on woody tissues of young vines and the isolates could be re-isolated (by 95.6%) from 

necrotic tissues successfully. Lesions extended both upward and downward from the point of 

inoculation. Depending on virulence, each of the isolates produced moderate or severe lesions 

on infected plants. Mean lesion lengths were 17.2 mm for B. dothidea, 13.9 mm for D. seriata, 

13.1 mm for L. theobromae and 83.5 mm for N. parvum, but it was only 6.3 mm for the control 
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(Table 4). N. parvum was the most virulent one among these species and lesion length mean of 

this species was longer than that of other species statistically. Although slight wood 

discoloration was seen just around inoculation point of the control plants, no 

Botryosphaeriaceae isolate could be isolated from these tissues.  

 

Table 4. Mean lesion lengths produced by Botryosphaeriaceae species on Sultana Seedless 

grapevine plants. 

Species Name 
Lesion 

 Lengths (mm) 

Botryosphaeria dothidea   17.2 b* 

Diplodia seriata 13.9 b 

Lasiodiplodia theobromae 13.1 b 

Neofusicoccum parvum 83.5 c 

Sterile agar inoculation (Control)  6.3 a 

* Mean values within a column are significantly different based on Duncan (0.05) 

multiple range test 

DISCUSSION 

 In this study, four Botryosphaeriaceae species were identified with classic and 

molecular biology methods. In classic identification, colony growth patterns, colony color, 

hyphal morphology and picniospore shapes were documented and these characteristics were 

also confirmed with the studies of Crous et al. (2006); Urbez-Torres et al. (2006); Amponsah, 

2010; Pitt et al. (2010). Classic identification of Botryosphaeriaceae fungi relied on 

morphological features in the past. However many evaluations by several researchers of these 

fungi have revealed that these characteristics were very variable and often overlapped between 

species. Morphological characteristics can also be affected in the isolates that collected from 

different locations (Amponsah, 2010). Conclusively, it has been advised by many authors that 

DNA based molecular methods should be used for accurate identification of these fungi 

(Burruano et al., 2008). 

 The genus specific primer pairs (BOT100F/BOT472R) discriminated 

Botryosphaeriaceae fungi from the others successfully. Ridgway et al. (2011) found that these 

fungi could also be detected even in soil by using these primers. Moreover these primers may 

also be suitable for fast detection of these pathogens in grapevine propagation systems and in 

certification of young grafted plants. In addition, it may be useful for the first molecular 

discrimination before sequence analysis. Although the isolates were isolated from different 

locations, maximum identity (up to 100%) has been observed between two Neofusicoccum 

parvum isolates, MBAi27AG and MBAi105AG in sequence analysis. It can be concluded from 

this similarity that one of the isolates may have been transmitted from one location to another 

by vegetative propagation materials. 

 Among the identified isolates, two different virulence groups occurred in pathogenicity 

tests. N. parvum was in virulent and B. dothidea, D. seriata and L. theobromae were in 

moderately virulent group, so N. parvum produced longer lesions, when compared to B. 

dothidea, D. seriata and L. theobromae on woody tissues. Former studies indicated that there 

were three different groups in pathogenicities of Botryosphaeriaceae species. Neofusicoccum 

spp. and Lasiodiplodia spp. were described as highly virulent, B. dothidea and Diplodia spp. 

as moderately virulent and Dothiorella spp. and Spencermartinsia viticola as slightly virulent 
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(van Niekerk et al., (2004); Luque et al., (2009); Urbez-Torres and Gubler, (2009)). Our 

findings corroborate these studies in some extent, although we described our L. theobromae 

isolates as moderately virulent in our pathogenicity tests. Difference in virulence was 

attributed to toxin production of these species during pathogen growth in plant tissues. Martos 

et. al., (2008) found that Botryosphaeriaceae fungi were capable of producing hydrophilic 

high-molecular weight compounds with phytotoxic properties, which were thought to be 

exopolysaccharides. Their study showed that maximum toxin production was assessed from 

the Neofusicoccum spp. inoculated grapevines in pathogenicity tests. These findings may 

explain in some extent our pathogenicity results. 

Botryosphaeriaceae canker is an important disease in Aegean Region Vineyards. 

According to the unpublished survey results, the incidence of disease has been estimated to 

reach 21.0% in some Sultana Seedless vineyards in Manisa and İzmir Cities (Akgül et al.). 

Identification is the first stage of disease management in all culture plants, and accurate 

identification is very important to launch correct disease control strategy. 
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ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the control possibilities of bunch rot caused by 

Alternaria spp. in Manisa province, where the most significant grape growing area in Aegean 

region. The control program was arranged from vegetation stage to storage stages of table 

grapes. The program for bunch rot was applied by considering the infection time of Alternaria 

spp. in 2009/2010 season in Manisa vineyards. The granular formulation of Metchiikowia 

pulcherrima (173/6) applied in every two years instead of the last fungicide application to 

compare with the fungicide spraying. In storage studies, the harvested grapes were stored the 

same as commercial packinghouse standards and precooled before the storage. SO2 generator 

pads were put on grapes as half and full dose and then they were stored for three months. One 

month’s intervals, the development and population dynamics of the yeast and grape quality 

were determined at the end of each month. In the storage conditions, bunch rot development in 

3 months was 0% in M.pulcherrima and full dose of SO2 generator applications for two years 

while the control treatment had resulted of 99.3%-100%. The highest amount of fungi such as 

Cladosporium, A.niger and Alternaria spp. were found on the grapes stored without SO2 

generators. The yeast population rapidly increased on the alone treatments during the first 

month, but the population decreased the second month of storage period. The similar increase 

was observed in the combination of yeast and half dose of SO2 generators in the first month of 

storage. Grapes treated with yeast in combination with half dose of SO2 generators had lower 

decay incidence. When the table grape quality was assessed the half dose SO2 pads appeared 

to be a successful treatment to keep the market and quality values at table grapes at the storage. 

 

 Keywords: Table grapes, Alternaria spp., SO2 generator pads, biyological control, quality 

analized 

INTRODUCTION 

Manisa, İzmir and Denizli are the most significant seedless grape growing provinces of 

Aegean region (Kader ve Ilgın, 2002). The bunch rot pathogens such as Botrytis, Aspergillus 

and Alternaria spp. cause severe damages on the grape yield and  quality. In this  study,  it was 

aimed to  determine  the control  programs of  bunch rot caused by Alternaria spp.  from 

vegetation stage to storage stages of table grapes. 

Alternaria species is one of the most common members of the Ascomycota present in 

nature. In addition, Alternaria species are among the most common post-harvest pathogens of 

fruits and vegetables. Although the rot pathogens of grape-bunches are especially harmful in 
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the ripening period, they are present in every period of the vegetation in the vineyards (Pearson 

and Goheen, 1988, Delen, 2001, Delen and Koplay, 2002). The amount of inoculum increases 

during the vegetation period until the appropriate conditions for the disease factors occur in line 

with the ripening period.  

It is known that pre-harvest applications reduce rotting of the grape bunches during 

storage. It was observed in the result of various studies that a single spray application before 

harvesting decreases rotting at the rate of 25 % to 50 % (Sugar and Spotts, 1995). 

In this study, the effectiveness of the biological control agent M. pulcherrima (U 173/6) 

yeast strains on Alternaria spp. was investigated. 

  

MATERIALS AND METHODS 

Spray Programs:  The program for bunch rot was applied by considering the infection time of 

Alternaria spp. in 2009/2010 season in Manisa vineyards (Table 1.).  

Table 1. Vineyards spraying programs implemented in 2009 and 2010 production season 
Pesticide Program of the Year 2009 Pesticide Program of the Year 2010 

Effective Matter Target disease or pest Used in 

History 

Effective 

Matter 

Target disease or 

pest 

Used in 

History 

Sulphur + Cymaxonil + 

Propineb 

 Phomopsis viticola 17.04.2009 Mancozeb Phomopsis,Botrytis, 

Alternaria,Aspergillus 

27.03.2010 

Mancoze Phomopsis viticola 07.05.2009 Carbaryl Thrips spp. 27.03.2010 

Chlorpyrifos-Ethyl  Empoasca spp. 12.05. 2009 Captan Phomopsis viticola, 04.04.2010 

Azoxystrobin Phomopsis viticola, 

Plasmopara viticola,  

18.05.2009 Carbaryl Thrips spp. 04.04.2010 

Penconazole Powdery mildew 02.06.2009 Azoxystrobin Phomopsis viticola, 

Plasmopara viticola 

23.04.2010 

Fenorimol+quinoxyfen Powdery mildew 02.07.2009 Spinosad Lobesia botrana  23.04.2010 

Kresoxim 

methyl+Boscalid 

Grey mold 10.07. 2009 Hexaconazole  Powdery mildew 16.05. 2010 

Pyrimethanil 30 SC Bunch rots 05.08.2009 Sulphur Powdery mildew 07.06.2010 

Fenhexamid Bunch rots 13.08.2009 Boscalid Grey Mold 06.07.2010 

Yeast (two lines) Bunch rots 19.09.2009 Pyrimethanil  Bunch rots 30.07.2010 

Yeast (two lines) Bunch rots 26.09.2009 Cyprodinil+ 

fludioxanil        

Bunch rots 15.08. 2010 

Harvest  02.09.2009 Yeast (two 

lines) 

Bunch rots 21.08. 2010 

   Yeast (two 

lines) 

Bunch rots 27.08. 2010 

   Harvest  03.09.2010 

 

In the studies conducted under TUBITAK, TOVAG Project No. 2931, the yeast strains 

No. 11 (U 173/6: Metchinikowia pulcherrima) were obtained in a formulation type preparation 

(Yıldız et al., 2009). The granular formulation of Metchinikowia pulcherrima was applied in 

every two years instead of the last fungicide application to compare with the fungicide spraying. 

 

Storage Studies: In the storage studies the harvested grapes were stored the same as 

commercial packing house standards and precooled before the storage. SO2 generator pads were 

put on grapes as half and full dose and then they were stored for three months. One month’s 
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interval, the development and population dynamics of the yeast were determined at the end of 

each month.  

Population dynamics; 10 grape berries taken from various parts of the grape clusters 

were shaken for 1 hour in a conical flask with 100 ml of sterile water. The obtained wash water 

was pipetted on petri dishes containing PDA and NYDA medium for analysis, with its original 

form and 1/10 diluted form with the help of a glass rod. Fungi and yeast colonies developed in 

incubator at 24°C for 5-7 days in petri dishes were counted by their types. 

 

Quality Analysis: Every month for 3 months from the first month of storage, the boxes of 

grapes were pulled out from the storage at the same day of month, and were evaluated for rot 

development and quality control analysis. Post-harvest and storage periods of two years were 

evaluated each specifically for their own periods. The experiments were arranged with three 

replications according to Randomized Complete Block design. The grape samples were 

analyzed for stem rupture force, berry surface color, soluble solids concentration (SSC), 

titretable amount of acid (TA) , SSC/TA ratio (maturity index), a pH of juice, berry casting 

rates in every month. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Spray Programs: Alternaria spp. may cause latent infections on berry and stems since before 

the ripening or during the flowering period (Holz, 2000, Michailedes et al., 2000). The pathogen 

cannot cause infection in the early stages. However, fungi also become activated in period with 

the ripening of berry and then infect berries (Snowdon, 1990). It has been identified that the 

spraying program initiated at the flowering period in the vineyard has reduced the amount of 

inoculum of Alternaria spp. and other grape rot pathogens and is effective against grape rot 

pathogens, as found in the application on Sultani Seedless table grape vineyards. 

Under the spraying program started in 2009/2010 in experimental vineyards from the 

flowering period, the harvested fungicide, yeast and grower grapes were stored in full dose SO2, 

half dose SO2 and control groups, after two weeks from the application of M. pulcherrima 

granule formulation. In the data obtained in rot development each month (Table 2), 0% rot 

development (100% efficacy) was observed at the 3rd month in the years 2009 and 2010 as a 

result of M. pulcherrima (yeast) and full dose SO2 application. In the controls of the application, 

it was observed that the least efficacy (between 0.69% and 14.77%) is reached in the 3rd month 

of the storage. Similar to this study, Sezen (2005) has prevented the rot development by 94.4% 

in the 3rd month of the storage by the applications performed with M. pullcherrima (173/6) 

yeast in the pre-harvest period. Table 2. Effect of the half and full dose of SO2 generators on 

stored grapes, treated with the yeast and fungicide at preharvest period. 

*Differences between the averages have been determined with the Duncan multiple comparison 

test (p ≤ 0.05). 

 

 

Storage Studies: Changes in yeast population were examined in the presence of control, half 

and full dose SO2 groups of yeast applied grape samples, during the storage period. The yeast  
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development was completely affected in the presence of full dose SO2 (Figure 1).Yildiz et al. 

(2009) have conducted various applications in different vineyards in the pre-harvest period  

with M. pullcherrima (173/6) yeast, in their study on achieving quality and safe products of 

Sultani Seedless table grapes. It was reported that the yeast development was completely 

affected in the presence of full dose SO2. 

In both of the years, the various SO2 generators had significantly affected the population 

of micro-organisms, according to the monthly assessments. However, in the grapes stored 

without SO2 pads, A. niger was identified with the highest density in each evaluation period in 

the year 2009. This is followed by Alternaria spp. and Cladosporium spp. Similar results were 

obtained in the analysis conducted in 2010. Especially in the farmer and fungicide samples 

(Figure 2) of the applications in control group, Alternaria spp. and Cladosporium spp. has the 

highest population density, whereas it was found that other rotting factors had lower levels. 

               

Figure 1. The population dinamics exchange of the yeast isolate in storage conditions in 2009-

2010 years. 
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    1. Month 2. Month 3. Month 1. Month 2. Month 3. Month 

Fungicides 

1/1 SO
2
 

0.00 b* 

100.0

0 1.47 b 98.53 1.61 b 98.39 1 b 99.00 0 b 100.00 0 b 100.00 

1/2 SO
2
 

0.00 b 

100.0

0 3.85 b 96.42 5.23 b 94.77 0 b 100.00 1.25 b 98.75 0.89 b 99.11 

Control 14.56 a 85.44 56.23 a 43.77 90.8 a 9.20 3.52 b 96.48 49.65 a 50.35 94.19 a 9.20 

Yeast 

1/1 SO
2
 

2.22 ab 97.78 2.25 b 97.75 0.00 b 

100.0

0 0.4 b 99.60 2.68 b 97.32 0 b 100.00 

1/2 SO
2
 

3.15 ab 96.85 2.63 b 97.37 5.89 b 94.11 0 b 100.00 3.52 b 96.48 5.89 b 94.11 
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10.24 

ab 89.76 52.52 a 47.48 85.23 a 14.77 
5.72 ab 

94.28 67.52 a 32.48 85.23 a 14.77 

Farmer 

Program 

1/1 SO
2
 

0.00 b 

100.0

0 0.00 b 100 0.69 b 99.31 
3.89 b 

96.11 6.83 b 93.17 8.81 b 91.19 

1/2 SO
2
 

0.00 b 

100.0

0 0.00 b 100 1.48 b 98.52 
5.59 ab 

94.41 6.89 b 93.11 18.35 b 81.65 

Control 0.52 ab 99.48 68.05 a 31.95 99.31 a 0.69 30.93 a 69.07 75.54 a 24.46 98.56 a 1.44 
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Figure 2. The microbial population levels (cfu/berry) of fungal pathogens isolated from the 

berries which treated with full and half doses of SO2, in 2009 and 2010 years 

 1: Yeast treatment  2: Fungicide treatment   3: Farmer Program  

Quality Analysis: In our study, the SSC amount in 2010 was found statistically significant in 

the grape samples stored with half and full dose of SO2 and yeast, although no hormones were 

applied in these two years in the trial vineyards treated with pesticide (Table 3). Increase in 

maturity indices were observed in 2010 yeast and fungicide applications, depending on the 

amount of SSC and TA acids in the 2nd and 3rd months in the grape samples stored by generator 

pads with different amounts of SO2 (Table 4). 
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Table 3. Efficacy of different treatments on soluble solid concentrations (SSC) of berries in 

2010 

*Treatment 
SO2 Generator 

Pads 

Storage 1 

Month 

Storage 2 

Month 

Storage 3 

Month 

Fungicide Full Dose 
38.0 d 58.4 a 47.4 b 

Half Dose 42.3 cd 42.2 b 43.9 c 

Control 36.0 d 40.8 b  

Yeast Full Dose 
38.8 d 40.1 b 54.2 a 

Half Dose 34.7 d 48.5 ab 52.7 a 

Control 36.8 d 37.8 b  

Farmer Program Full Dose 
45.2 c 40.1 b 53.6 a 

Half Dose 51.9 b 48.5 ab 54.4 a 

Control 57.1 a 37.8 b  

**The data obtained from the experiment have been subjected to analysis of variance using 

SPSS 19 (SPSS Inc., USA)  statistical software package. 

Table 4. Efficacy of different treated on maturity index (SSC/TA) of grapes in 2010 

*Treatment 
SO2 Generator 

Pads 

Storage 1 

Month 

Storage 2 

Month 

Storage 3 

Month 

Fungicide Full Dose 20.6 c 23.1 a 19.6 c 

Half Dose 20.6 c 21.1 c 18.1 d 

Control 18.8 d 20.8 d  

Yeast Full Dose 20.5 c 19.6 e 21.1 b 

Half Dose 18.5 d 20.2 de 20.6 b 

Control 18.0 d 17.5  f  

Farmer Program Full Dose 22.7 b 21.8 bc 23.1 a 

Half Dose 24.8 a 22.2 b 21.0 b 

Control 24.2 a 21.8 bc  

**The data obtained from the experiment have been subjected to analysis of variance using 

SPSS 19 (SPSS Inc., USA) statistical software package. 
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 Open Access 

In May 2012 in the Coachella valley, Riverside County, California, the decline of vines 

in table grape (Vitis vinifera) vineyards was observed. Foliar symptoms consisted of shoot 

blight with wilting and necrosis of leaves and drying and shriveling of berries. In some cases, 

the entire vine collapsed in the middle of the growing season (apoplexia). Wood cankers in the 

spurs, cordons, and trunks of affected vines were also present. The nine isolates recovered from 

the cankers were identified as Neoscytalidium dimidiatum (Penz.) Crous & Slippers based on 

morphological characteristics and DNA sequence comparisons. Two isolates were grown on 

potato dextrose agar (PDA) medium and a total of 50 conidia were measured per isolate. 

Conidia were ellipsoid to ovoid, with a truncate base and an acutely rounded apex, initially 

aseptate, becoming brown and two-celled at maturity, 7.2 ± 1.2 μm × 3.8 ± 0.4 μm. The rDNA 

internal transcribed spacer (ITS), and β-tubulin (BT) loci were amplified using primer pairs and 

methods previously described (4). A total of five isolates were sequenced. The DNA sequences 

of one N. dimidiatum grapevine isolate (UCR-Neo1) were deposited in the GenBank database 

(ITS, KC937066; BT, KC937067). Pathogenicity tests were performed by inoculating 12 grape 

cuttings cv. Thompson Seedless with isolate UCR-Neo1 and 12 control cuttings with sterile 

medium using a technique previously described (1). The experiment was repeated twice. After 

20 weeks of incubation period in the greenhouse, the lesions length produced by N. 

dimidiatum averaged 13.5 mm and was significantly longer (P < 0.05) from the control (average 

3 mm). N. dimidiatum was reisolated from all the inoculated plants and identified by colony 

morphology. The incidence of N. dimidiatum in table grape vineyards of the Coachella valley 

has been estimated at 15%, with nine vines infected out of 60 vines total. This pathogen has 

been identified in California in walnut nursery causing the death of trees due to the development 

of canker at the graft union (2).N. dimidiatum has also been identified as the causal agent of 

shoot blight, canker, and gummosis on citrus in Italy (3). The crop is also being grown in the 

Coachella valley and these findings warrant further investigation in order to determine the host 

range, distribution, and incidence of this pathogen in the area. 
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KANGRENİ 
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ÖZET 

Son yıllarda Türkiye bağlarında sürgünlerde geriye ölüm, gözlerde nekrozlaşma, 

yapraklarda lekelenmeler, odun dokuda renk bozulmaları ve asmada lokal ya da tümden 

kuruma belirtileri dramatik bir şekilde artmıştır. Standart mikolojik analizlerde, hastalık 

etmeni organizmalardan çoğunun Botryosphaeriaceae funguslarına mensup oldukları 

ortaya çıkarılmıştır. Bu familyadan bugüne kadar dünya çapında en az 21 türün asmada 

major patojenlerden olduğu rapor edilmiş olup 4 tür ise ilk kez bu yıl Türkiye’de 

kaydedilmiştir. Botryosphaeriaceae familyası funguslar tek veya çok yıllık geniş bir 

konukçu dizisine sahiptirler. Kozmopolit bir dağılıma sahip olan bu türler şimdiye kadar 

fırsatçı, sekonder veya latent patojenler olarak tanınmaktadırlar. Bu derlemede asmadaki 

Botryosphaeriaceae fungusları hakkında genel bilgiler sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Botryosphaeriaceae, fungus, kangren 

 

ABSTRACT 

In recent years, shoot dieback, bud necrosis, leaf spots, vascular discoloration of 

wood and local or whole drying symptoms have dramatically increased in Turkey 

vineyards. It has been revealed from the standard mycological analysis that most of the 

causal agents were belong to the Botryosphaeriaceae fungi. Up to date, at least 21 species 

of this family have been reported as major pathogens of grapevine worldwide and 4 

species were recorded first time in this year inTurkey. Species of Botryosphaeriaceae 

fungi have a wide-range of annual or perennial hosts. The species, having a cosmopolitan 

distribution, are recognized as opportunistic, seconder or latent pathogens. In this review, 

general information about Botryosphaeriaceae fungi on grapevine is presented. 

 Key Words: Botryosphaeriaceae, fungus, canker
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GİRİŞ 

Botryosphaeriaceae kangreni son yıllarda dünyadaki bağ alanlarının en sık görülen 

fungal gövde hastalıklarından biri haline gelmeye başlamıştır. Şimdiye kadar 16 ülkede rapor 

edilen bu hastalığın bağcılıkta ciddi düzeyde ekonomik kayıplara yol açtığı tahmin 

edilmektedir. Hastalığa yakalanan asmalarda dal kurumaları ve asma ölümleriyle birlikte 

ürünün bir kısmı veya tamamı da kaybolmaktadır. Fransa’nın Bordo kentinde Botryosphaeria 

kangreni nedeniyle %20’lere varan ürün kaybının oluştuğu tahmin edilmiştir. Amerika’nın 

Kaliforniya eyaletinde yürütülen başka bir çalışmada ise bu hastalığın yıllık 260 milyon doların 

üzerinde ekonomik zarara neden olabileceği bildirilmiştir (Siebert, 2001). 

Botryosphaeriaceae kangreni Türkiye için yeni olan ve ülkemiz bağlarında uzun süre 

fark edilememiş fungal bir hastalıktır. Asma yapraklarında görülen damar arası nekrozlar,  

omcada lokal veya tümden kurumalar ve çok yıllık odun dokuda “V” şeklindeki renk 

değişiminin nedeni şimdiye kadar daha çok kav ya da Eutypa geriye ölüm hastalığı ile 

ilişkilendirilmiştir. İnfekteli dokulardan yapılan standart mikolojik izolasyonlar ile yaygın 

oranda Botryosphaeriaceae familyası fungusları izole edilmiş ve morfolojik-moleküler tanı 

testlerinin ardından bu familyadaki bazı türlerin ülkemizdeki varlığı tespit edilmiştir (Akgül ve 

ark., 2014). Budama esnasında açılan büyük yaraların fazlaca olduğu ya da terbiye şeklinin 

sonradan değiştirildiği bağlarda bu hastalığa rastlamak oldukça kolaydır.  Bu nedenle hastalığın 

ileriki yıllarda ülkemizdeki bağ alanlarının en önemli fitopatolojik problemleri içerisinde yer 

alacağı sanılmaktadır. Hastalığa karşı etkin bir mücadele yapabilmek için etmenler hakkında 

yeterli bilgi birikimine sahip olunması gerekmektedir. Bu derlemede hastalık etmenleri 

hakkında temel bilgiler verilmesi amaçlanmış ve ülkemizde bağcılıkla meşgul olan çevrelerin 

hastalıkla ilgili farkındalıklarının arttırılması hedeflenmiştir.  

 

HASTALIK ETMENİ FUNGUSLAR ve BİYOLOJİLERİ 

Bu hastalığa neden olan fungus türleri Ascomycota şubesi, Botryosphaeriales takımına 

bağlı Botryosphaeriaceae familyasında gruplanmışlardır. Bu familyadaki önemli cinsler 

içerisinde Botryosphaeria, Diplodia, Dothiorella, Guignardia, Lasiodiplodia, Neofusicoccum, 

Phaeobotryosphaeria ve Spencermartinsia cinsleri yer alır. Asmada dünya genelinde şimdiye 

kadar 21 farklı türün patojenik özellik taşıdığı ispat edilmiştir. Bu türler şunlardır: 

Botryosphaeria dothidea, Diplodia corticola, D. mutila, D. seriata, Do. iberica, Do. americana, 

G. bidwellii, L. crassispora, L. missouriana, L. theobromae, L. viticola, N. australe, N. luteum, 

N. macroclavatum, N. mediterraneum, N. parvum, N. ribis, N. viticlavatum, N. vitifusiforme, P. 

porosa, S. viticola (van Niekerk ve ark., 2004; Taylor ve ark., 2005; Wood ve Wood, 2005; 

Úrbez-Torres ve ark., 2006; Úrbez-Torres ve ark., 2010b; Billones ve ark., 2010). 

Bu türler standart Patates Dextroz Agar (PDA) ortamında bölmeli, yoğun havai 

miselyumlu koloniler oluştururlar. Bu ortam üzerindeki miseliyal gelişim oldukça hızlı olup, 

koloni çapı 24°C’lik inkübasyonda 72 saatte 90 mm çapa ulaşabilir. İnkübasyon süresiyle 

birlikte kolonilerin rengi koyulaşır ve siyahımsı yeşil veya siyahımsı-gri bir renk alırlar. Bu 

fungusların eşeysiz üreme yapıları piknidyumlardır. Doğada infekteli dokular üzerinde bir süre 

sonra piknidyumlar oluşur ve bu yapıların içinden daha sonra eşeysiz konidiler meydana 

gelmektedir. Bunlar tür ve cinslerin özelliklerine göre değişmekle birlikte bölmeli-bölmesiz, 

ince-kalın duvarlı, şeffaf-koyu renkli veya eliptik özellikte olabilirler. Eşeyli üreme sonucunda 
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peritesyumlar ve bunların içerisinden de askosporlar meydana gelmektedir. Bu funguslar kış 

mevsimindeki olumsuz koşulları piknidyum ve peritesyum halinde geçirmelerine rağmen, esas 

kışlama formunun piknidyumlar olduğu bildirilmiştir (Ahimera ve ark., 2004; Baskarathevan 

ve ark., 2010; Úrbez-Torres ve ark., 2010a).  

 

Yaşam Döngüleri 

Kış mevsiminde kesilmiş odunsu dokular, asmadaki infekteli odunsu sürgünler veya 

mumyalaşmış meyvelerde peritesyum ve piknidyumlar olgunlaşırlar. Yağışlarla birlikte 

patlayan bu yapılardan konidiler veya askosporlar çevreye yayıldıktan sonra asmalardaki 

yaralanmış bölgelerden, lentisellerden giriş yaparlar. Bu bölgelerde çimlenen sporlar miselleri 

meydana getirirler ve enfeksiyonlar bu şekilde ilerler. Mevsim koşulları tekrar olumsuz bir 

durum aldığında piknidyumlar veya peritesyumlar yeniden oluşur ve bunlar ya asmadaki 

dokularda gömülü halde kalırlar ya da budama artıklarında gömülü halde toprağa düşerler. 

Ertesi yıl yaşam çemberi yine aynı şekilde devam eder (Leavitt, 1990). 

Botryosphaeriaceae familyası türleri çoğunlukla fırsatçı ya da latent patojenlerdir. 

Asmanın güçlü bir gelişim gösterdiği zamanlarda odunsu dokuda semptom gelişimi 

görülmeyebilir. Ancak biyotik ya da abiyotik stres koşulları altında latent halden patojenik hale 

geçmektedirler. Özellikle sıcaklık ve su stresinin bu olayda etkili olan iki asıl neden olduğu 

bildirilmiştir (Madar ve ark., 1989; Mullen ve ark., 1991; Ma ve ark., 2001). Yapılan bazı 

mikolojik izolasyonlarda semptom görülmeyen dokularda da bu funguslara rastlandığı için 

bunların endofitik oldukları düşünülmüştür. Ancak gerçek endofitlerin hiçbir zaman semptom 

oluşturmamaları nedeniyle bunlar için latent patojen teriminin kullanımı daha uygun 

bulunmuştur (Mostert ve ark., 2000; Slippers ve Wingfield, 2007).  

 

PATOLOJİ 

Sonbahar mevsiminde olgunlaşan piknidyumlar, kış yağmurlarıyla birlikte su alarak 

şişip patlar ve pikniosporlar yağmur ve rüzgarla asmadaki yara dokulara ulaşırlar. Burada 

çimlenen sporlar hifleri oluşturup bitkiye giriş yaparlar. Hiflerden salgılanan enzim ve toksinler 

ile funguslar odun dokuda ilerler ve interselüler faaliyetler bu şekilde devam eder. Fungal 

hiflerin ilerleyişi hem akropetal hem de basipetal yönde olabilir. Dokulardaki hifsel faaliyetler 

sonucu hücre ölümleri başlar ve infekteli alanlarda renk bozulmaları meydana gelir. İnfeksiyon 

noktasına göre değişmekle beraber, o noktadan sonraki dokulara yayılan toksinler nedeniyle, 

kurumuş doku ölümleri gerçekleşir. Bu dokularla bağlantılı daha sonraki kısımlar ile hücresel 

iletim sağlanamadığından o bölgeden beslenen çubuklar, dallar ve hatta salkımlarda kurumalar 

oluşur. Bu nedenle bu hastalığa kangren adı verilmiştir. İnfeksiyonların yoğunluğu ile 

kurumaların hızı arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Bazen birkaç dalda lokal kuruma 

olabildiği gibi, bazen de asmanın tamamı kuruyup ölebilir (Larignon ve ark., 2001). 

Botryosphaeriaceae türlerinin hidrofilik özellikte yüksek moleküler ağırlığa sahip 

fitotoksik bileşikler ürettikleri bulunmuştur (Martos ve ark., 2008). Bunlar glukoz, mannoz ve 

galaktoz ekzopolisakkaritleridir. Bunlardan başka bu familyadaki bazı bireylerin kültür 

filtratları analiz edilmiş ve bazı patotoksinler tespit edilmiştir. Bunlar (3R, 4R)-(-)-4-

hydroxymellein, (3R, 4S)-(-)-4-hydroxymellein, isosclerone, tyrosol, mellein, 4-

hydroxymellein, 7-hydroxymellein’dir (Djoukeng ve ark., 2009; Evidente ve ark., 2010). 
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Yapılan çalışmalarla toksin solüsyonlarına batırılmış yapraklarda ani solgunluk ve nekrozların 

ortaya çıktığı ispatlanmıştır. 

Bu hastalığa neden olan türler arasında önemli düzeyde virülenslik farkları mevcuttur. 

Yapay inokulasyonlarda Neofusicoccum luteum ve N. parvum’dan elde edilen kültür filtratları 

en şiddetli fitotoksik aktiviteyi gösterirken, Botryosphaeria dothidea, Diplodia seriata ve 

Spencermartinsia viticola’nın ise düşük fitotoksisite gösterdiği bulunmuştur. Buna paralel 

olarak Neofusicoccum türlerinin odun dokuda meydana getirdiği lezyon uzunluğu ortalaması 

da diğerlerine oranla yüksek çıkmıştır (Martos ve ark., 2008). van Neikerk ve ark. (2004)’nın 

yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre Lasiodiplodia ve Neofusicoccum cinslerinin en yüksek, B. 

dothidea ve Diplodia türlerinin orta düzeyde ve Dothiorella spp. ve S. viticola’nın da ez düşük 

düzeyde virülent oldukları tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra farklı ülkelerden gelen farklı 

izolatlar, o bölgelerin ekolojileri, inokulasyon teknikleri ve asma çeşitlerinin duyarlılığı gibi 

nedenler, türler arasında görülen virülenslik farklılıkları meydana getirir. 

 

HASTALIK BELİRTİLERİ VE TEŞHİS 

Botryosphaeriaceae kangreninin en tipik semptomu gövde ve kalın dalların enine 

kesitindeki “V” harfi şeklindeki kahverengi renk değişimleridir (Şekil 1). Bu belirtilerin 

görüldüğü asmalarda lokal ölümler veya en azından yaprak damar aralarında klorotik renk değişimleri 

ve nekrozları görmek kaçınılmazdır (Şekil 2). Klorotik lekeler daha sonraları büyüyerek nekrozları 

meydana getirmektedir.  

 

  
  

Şekil 1. Odun dokuda “V” şeklindeki renk bozulmaları  

Şekil 2. İnfekteli gövde ve yapraklarda klorotik lekeler 

 

Bunun yanında yaprak kenarlarında kavrulmalar da görülebilir. Bu olayların, 

patojenlerin ürettikleri toksinlerden dolayı olduğu düşünülmektedir. Patojen toksinlerinin 

yayıldığı alana göre bazen salkımın tamamı, bazen de salkım içindeki birkaç çilkim kurumaları 

oluşabilir. Yine enfeksiyonların yoğunluğuna göre salkım oluşturmuş ana dallar, sıcakların 

artmasından dolayı aniden salkımlarla beraber kururlar. Hafif enfeksiyonlar ise çubuklarda 

uyanma bozukluklarına neden olabilirler. Bu çubuklardaki gözler süremez, sürgünler uçtan 
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geriye doğru kurur ve çubuklarda beyazlaşma belirtisi kendini gösterir. Gövdedeki boyuna 

kesitte, iletim demetlerinde kahverengi çizgiler görülür (Úrbez-Torres ve ark., 2011).  

Hastalığın teşhisinde yalnızca semptomatolojik değerlendirme yeterli değildir. Odun 

dokuda “V” harfi şeklindeki nekrotik dokulardan yapılan izolasyonlarda bazen 

Phaeoacremonium, Phaeomoniella veya Phomopsis ailesinden funguslar da izole edilmiştir 

(Chamberlain ve ark., 1964). Enine kesitte görülen “V” şeklindeki renk bozulmasına aynı 

zamanda Eutypa lata türü funguslar da neden olmaktadır. Ancak Eutypa enfeksiyonlarında 

yeşil sürgünlerin boğum araları kısalır, yapraklar çanak şeklinde içe bükülürler ve sürgünler de 

hafif sararmalar kendini gösterir. Bu nedenle standart mikolojik izolasyon, teşhiste önemli bir 

husustur. Besi ortamında koloni gelişimiyle birlikte miseliyal büyümenin tipi ve kolonideki 

renk değişimi sonucu ön fikir oluşur. Botryosphaeriaceae kolonileri çoğu zaman Alternaria 

cinsi fungus kolonileriyle karıştırılmaktadır, bu nedenle kolonileri imha etmeden önce buna 

dikkat etmelidir. Kültürlerin uzun süren inkübasyonlarına rağmen Botryosphaeria türleri çoğu 

zaman PDA besiyerinde piknidyum oluşturmazlar. Bazı türler yulaf unu agar (Oat Meal Agar) 

üzerinde, ışıklandırılmış inkübasyonla 4-6 hafta sonra piknidyum oluştururlar. Bazı türler ise 

(ör: L. theobromae) 1-2 haftalık inkübasyonla PDA besiyerinde dahi konidi oluşturabilirler. Bu 

fungusları piknidyum oluşturmaya teşvik etmenin bir diğer yolu çam ibreleri agar (Pine Needle 

Agar) besiyeri kullanmaktır. Su agar üzerinde bulunan aseptik çam ibreleri, hiflerle kolonize 

olduktan bir süre sonra piknidyumlar görülmeye başlar. Ancak asmada patojen olan türlerin 

asma çubuklarına açılmış yaralar üzerine fungusun agar disk inokulasyonu ve bu çubukların 

sıcak-nemli bir ortamda inkübasyonu ile kolayca piknid oluşturmaları sağlanabilmektedir. 

Mikroskopik incelemede mutlaka pikniosporların görülmesi gerekir. 

Botryosphaeriaceae üyesi türlerin oluşturduğu eşeysiz sporlar birbirleriyle yüksek 

derecede benzerlik gösterdiklerinden, teşhiste sadece morfolojik ve mikroskobik kriterlerin 

incelenmesi araştırıcıları yanlış sonuçlara götürebilir. Bu nedenle mutlak suretle moleküler 

tanılama yöntemlerine başvurulması gerekmektedir. Universal primerler kullanarak ribosomal 

DNA (rDNA), Beta-tubulin (TUB) ve elongation factor (EF1-α) genlerindeki bazı bölgelerin 

amplifikasyonu ve sekanslama ile Botryosphaeria türlerinin birbirinden başarıyla ayırt 

edilebildiği bulunmuştur (Burgess ve ark., 2003; Slippers ve ark., 2004). Gen sekanslaması 

sonucu yapılan filogenetik analizlerle tanılama işlemi kesin bir şekilde yapılabilmektedir. 

Bunlardan başka latent enfeksiyonlar ya da nekrotik dokunun fungal içeriğini tespit etmek için, 

dokudan direkt DNA ekstraksiyonları da yapılabilmektedir. Ancak total DNA 

ekstraksiyonunun ardından fungal DNA’nın amplifikasyonu ve teşhis için en az cins düzeyinde 

veya daha da tercih edileni türe spesifik problu primerler kullanmak gerekmektedir. Bu 

yöntemle infekteli dokudaki Botryosphaeria taraması birkaç saat gibi kısa bir zamanda 

yapılabilmektedir. Ridgway ve ark., (2012) geliştirdikleri BOT100F (5’-

AAACTCCAGTCAGTRAAC-3’) ve BOT472R (5’- TCCGAGGTCAMCCTTGAG-3’) 

primer çifti ile sadece Botryosphaeriaceae familyası türleri teşhis edilebilmektedir. Diğer fungal 

türlerle herhangi bir eşleşme olmazken bu primerlerin amplifikasyonuyla agaroz jelde 372 

bp’lik spesifik bantlar elde edilmiştir. 
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EPİDEMİYOLOJİ 

Hastalığın etrafa yayılımı ve epidemisinde piknidyum patlamaları en önemli olaylar 

içerisinde yer alır. Piknidyumların patlayıp konidilerin etrafa yayılması için yağmur ve rüzgar 

gerekmektedir. Eutypa lata fungusu, oluşturduğu askosporlarla 160 km kadar uzağa 

dağılabilirken, Botryosphaeriaceae familyası türlerinde dağılım büyük oranda pikniosporlarla 

gerçekleşmekte ve bu olay askospor dağılımı kadar uzun mesafelere yetişememektedir (Ramos 

ve ark., 1975; Ahimera ve ark., 2004). Baskarathevan ve ark., (2010)’nın bildirdiğine göre 

Neofusicoccum türleri bir tek yağış olayında maksimum 2 m kadar uzağa kadar dağılabilmiştir.   

Yere düşen infekteli odunsu dokularda ve omcalardaki piknidler inokulum kaynaklarıdır. 

Bunların su alıp patlaması için en az 0.2 mm’lik yağış gerekmektedir (Urbez-Torres, 2010a; 

van Neikerk ve ark. 2010). Etmenlerin yayılmasında yağış miktarının yanında hava sıcaklığı ve 

nispi nemin de önemi büyüktür. Kaliforniya’da yapılan bir araştırmada kışın 3-7°C arasındaki 

hava sıcaklığında meydana gelen yağışlarla piknidyumlardan bol miktarda spor salınımı 

gerçekleştiği bulunmuştur (Urbez-Torres, 2010a). Başka bir çalışmada B. dothidea, D. seriata 

ve L. theobromae’nın 6°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda bile spor salınımının olabildiği 

bulunmuştur (Copes ve Hendrix (2004). Nispi nemin yüksek olması spor salınımına katkı 

sağlasa da yine mutlaka yağmurun yağması gerekir. Tek başına yüksek nispi nem düzeyi 

piknidial deşarj için yeterli olamamaktadır. 

Piknidial spor salınımları, ülkelerin iklimine göre değişiklik göstermektedir. Fransa’nın 

Alsacae Bölgesinde piknidyum deşarjı çoğunlukla ilkbahar ile sonbahar arasında 

gerçekleşirken, Kaliforniya’da bu olay çoğunlukla yağışların bol olduğu Ekim-Nisan arasındaki 

aylarda olmaktadır (Amponsah ve ark., 2009). Dolayısıyla bağlarda kış ve yeşil budamaların 

yapılacağı zamanlarda yağış tahminleri göz önünde bulundurulmalıdır. Budama yaralarının 

uzun süre inokulum saldırısına maruz kalacağı durumlarda hastalıklı asmaların sayısı ve 

etmenlerin o bölgede varlıklarını arttırma şansı da artacaktır. Serra ve ark. (2008)’nın 

bildirdiğine göre budama yaralarının funguslara olan hassasiyetleri ilk zamanlarda yüksek olup 

zamanla azalış gösterse de, 4 aya kadar yaralar hassas kalmaya devam etmektedir. Yaraların 

iyileşmesiyle birlikte doğal bariyerler de güçlenecektir ancak o noktada yüksek inokulum 

basıncı var ise funguslar bu bariyerleri de aşabilecek kabiliyette olurlar.  

Botryosphaeriaceae familyası türlerinin epidemiyolojisinde bir diğer önemli konu bu 

fungusların konukçu dizisinin geniş olmasıdır. Bunlar birçok orman ağacında, sert ve yumuşak 

çekirdekli meyve ağaçları ve çalılarda hastalık yapabilir ve yakın çevredeki bağlar için 

potansiyel inokulum riski oluşturabilirler. Ancak diğer konukçuların çapraz enfeksiyonları ile 

oluşabilecek epidemik konular üzerinde çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır (Farr ve Rosmann, 

2011). 

 

MÜCADELE 

Botryosphaeriaceae kangreni asmada odunsu doku hastalığı olduğundan şu ana kadar 

bu dokulara yerleşmiş enfeksiyonları tedavi edecek ve tarımda kullanmaya uygun bir fungisit 

bulunamamıştır. Bu nedenle hastalıkla mücadele çoğunlukla kültürel önlemler ve sanitasyona 

dayanmaktadır. Ancak bazı fungisitlerin budamalardan sonra yapılan uygulamalar ile bu 

hastalık etmenlerine karşı etkinliğinin denendiği yurt dışında yapılmış bazı çalışmalar da 

mevcuttur. 
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Kültürel Önlemler 

Botryosphaeriaceae kangren hastalığına karşı alınacak önlemlerden ilki temiz fidan 

veya çubuklar kullanarak bağ tesis etmektir. Yaprak semptomları bulunmayan sağlıklı 

asmalardan alınacak kalemlerin latent enfeksiyonlardan ari olma olasılığı yüksektir. Bu 

materyallerden büyüyen asmaların gelişimi daha güçlü olmakta ve patojenlere karşı dirençleri 

de artmaktadır. 

Asmanın ilk birkaç yıllık büyüme dönemlerinde şekil budamaları düzgün yapılmalı 

daha sonraki yıllarda testere ile yapılan büyük kesiklere engel olunmalıdır. Bu patojenler 

çoğunlukla bu tip yaralardan giriş yaptığından bu konu çok önemlidir. 

Yağışlı havalarda budamalardan kaçınmalıdır. Budama mevsiminde meteorolojik 

veriler takip edilmeli 48 saat içerisinde yağmur yağması tahmin ediliyorsa budama 

ertelenmelidir. Çünkü yağmurlu dönemler fungus sporlarının çevreye yayıldığı zamanlardır. 

Bunun yanında taze yaralar enfeksiyonlara daha duyarlıdır ve fungal kolonizasyona oldukça 

müsaittir.  

Budamalar mümkün olduğu kadar geç dönemlerde yapılmalıdır. Erken dönemde açılan 

budama yaraları daha uzun süre fungal saldırılara maruz kalacaktır. Ayrıca geç dönemde 

yapılan budamalarda asmaların yara bölgelerini tamir etmeleri daha kolay olmaktadır. 

Budama ekipmanları dezenfekte edilmelidir. Özellikle hasta asmalarda kullanılmış testereler, 

fungal inokulumu sağlıklı olanlara kolaylıkla bulaştırabileceğinden bu konuya özen 

gösterilmelidir. 

 

Sanitasyon: 

Hastalıklı kollar enfeksiyon noktasının en az 10 cm altından kesilerek asmadan 

çıkarılmalı ve bu dallar yakılarak imha edilmelidir. Daha sonra gövde ve ana dallardan çıkan 

yeni filizler terbiye edilmeli, asmalar eski şekline yakın duruma getirilmeye çalışılmalıdır. 

Kaliforniya bağlarındaki fungal inokulumu azaltmak için ekonomik getirisi yüksek bağlarda iki 

kez budama yöntemi geliştirilmiş ve bu yöntem kaydadeğer düzeyde başarılı olmuştur. Bu 

yönteme göre birinci budama ile hasta çubuk ve dallar kesilerek bağdan uzaklaştırılmakta ve 

imha edilmektedir. Bu sayede yağışların olduğu zamanda önceden var olan inokulum ciddi 

oranda azaltılmaktadır. Geç dönemde yapılan ikinci budamada ise normal terbiye 

prosedürlerine göre asmalara şekil verilmektedir. Geç dönemde patojenler için gereken 

enfeksiyon koşulları, onların aleyhine dönmüş olacağından asmalardaki kontaminasyon da 

azalacaktır (Urbez-Torres ve Gubler, 2009). Böylece iyi bir bakım ile bağın ömrü 

uzayabilecektir.  

 

Koruyucu Önlemler: 

Kültürel önlemler ve sanitasyonun yanı sıra bazı fungisitlerin budamalardan sonra 

yapılan uygulamalar ile bu hastalık etmenlerine karşı etkinliğinin denediği yurt dışında yapılmış 

bazı çalışmalar da mevcuttur. Bu fungisitler ve uygulama dozları Tablo 1’de verilmiştir. Ancak 

bu tabloda belirtilen fungisitler yurtdışında yapılan çalışmalardan derlenmiş fungisitler olup, 

Türkiye’de bu konuda ruhsat almış herhangi bir preparat bulunmamaktadır. Denemelerden 

alınan sonuçlara göre bazı fungisitlerin büyük testere yaralarında %82’lere varan oranda 

koruma sağlayabildiği belirlenmiştir (Rolshausen ve ark., 2010). Söz konusu çalışmalarda 

bahsedilen mücadele önlemlerinden sonra asmayı enfeksiyonlardan korumak için yara bölgeleri 
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fungisitlerle koruma altına alınmakta ve henüz yeni budanmış yaralara bu fungisitler 

püskürtülmekte ve ardından bu yaralar bir tabaka oluşturacak uygun bir madde ile (ör: aşı 

macunu, silikon kaplayıcılar vs) kapatılmaktadır. 

 

Tablo 1. Yurtdışında asmadaki yara koruma denemelerinde kullanılan fungisitler ve uygulama 

dozları. 

Etkili Madde Uygulama Dozu 

Azoxystrobin (%22.9) + Propiconazole (%41.8) 180 g·da-1 + 160 g·da-1 (Twizeyimana ve ark., 2013) 

Carbendazim 25 g a.i. · 100 L-1 su (Amponsah ve ark. 2011) 

Cyprodinil (%75) + Fludioxonil (%20.4) 240 g·da-1 (Twizeyimana ve ark., 2013) 

Flusilazole 4 g. ai·100 L-1 su (Amponsah ve ark. 2011) 

Mancozeb 42 g a.i. ·100 L-1 su (Amponsah ve ark. 2011) 

Metconazole (%50) 140 g·da-1 (Twizeyimana ve ark., 2013) 

Myclobutanil (%40) 170 g·da-1 (Twizeyimana ve ark., 2013) 

Pyraclostrobin (%20) 10 g·L-1 (Rolshausen ve ark., 2010) 

Tebuconazole 32 g a.i. ·100 L-1 su (Amponsah ve ark. 2011) 

Thiophanate-methyl (%70) 10 g·L-1 (Rolshausen ve ark., 2010) 

 

Son yıllarda budama yaralarını kapatacak malzemelerle birlikte fungisit karışımları üretme 

ve ruhsatlanmasına dair çalışmalar hızlanmış durumdadır. Özellikle püskürtülebilir özellikteki 

kombine preparatların üretilmesiyle, bu hastalıklara karşı geniş alanlarda pratik anlamda 

korunma şansının artacağı beklenmektedir. 
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EGE BÖLGESİNDEKİ SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ BAĞLARINDA ALTERNARİA 

SPP.  VE ASPERGİLLUS SPP.  YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ 

 

Nurdan Güngör SAVAŞ1, Berrin ÖZGEN2 

 

1 Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Horozköy 45040 MANİSA 
2Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü MANİSA 

 

ÖZET 

Ege Bölgesi özellikle Manisa İli Türkiye’deki Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinin 

varlığı açısından önemli potansiyele sahiptir. Hasada yakın zamanda çeşitli nedenlerle gelişen 

salkım çürüklük patojenlerinden Alternaria spp. ve Aspergillus spp.’nin kalite zararları yanında 

meydana getirdikleri mikotoksinleri ile de son derece önemli patojenlerdir. Çalışmada böcek 

zararları, sıcaklık ile mekanik uygulamaların Alternaria spp. ve Aspergillus spp.’nin yoğunluğu 

ile olası ilişkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Manisa İli Merkez, Turgutlu, Alaşehir, Salihli ve 

Sarıgöl ilçelerinde toplam 15 bağ alanından 2009 ve 2010 yılları süresince 1583 örnek 

toplanmıştır. Örnekler bağın göz, çiçek, yaprak ve olgun tanelerinden alınmıştır. Bağ gelişme 

sezonun her döneminde Alternaria spp. (% 49), Aspergillus spp. (%30), Botrytis cinerea (% 8) 

ve diğer fungal izolatlar (% 13) izole edilmiştir. Sofralık üzümlerde Alternaria spp. ve 

Aspergillus spp. enfeksiyonlarının Lobesia botrana L. larva zararları ya da mekanik çatlaklarla 

ilişkisi olduğu gözlemlenmiştir. Sofralık üzümlerde Alternaria spp enfeksiyonlarına bağın ilk 

gelişim dönemlerinde daha yoğun rastlanmıştır. Her iki yılda Temmuz ve Ağustos aylarındaki 

yüksek sıcaklıklar (28 ̊C) üzümdeki Aspergillus spp.’nin kolonizasyonunda önemli bir rol 

oynamıştır. Bu bilgiler kurutmalık ve sofralık üzümlerin soğuk hava deposunda depolanması 

sırasında hastalık yönetimine yeni yaklaşımlar geliştirilmesinde önem arz etmektedir. 

Okratoksin A’nın kuru üzüm üzerindeki olumsuz etkisi düşünüldüğünde, bağ fenolojisine göre 

yoğunluğu belirlenen fungal patojenlerin mücadele yöntemlerinin doğru ve zamanında 

uygulanması açısından da önemlidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sultani Çekirdeksiz Üzüm, yoğunluk, Alternaria spp., Aspergillus spp.  

 

ASSESMENT OF ASPERGILLUS SPP. AND ALTERNARIA SPP. INTENSE IN VINEYARDS 

OF THE AEGEAN REGION OF TURKEY 

 

ABSTRACT 

The Aegean region, especially Manisa province has an important potential of seedless 

Sultana table grape in Turkey. Aspergillus spp. and other fungal diseases of grape prevent the 

economical production in this area. In this study, it was aimed to determine the intensity of 

Aspergillus spp. and other fungal diseases of grape and relationship with possible effects of 

temperature, insect damages, and other mechanical practices in grapevines. 1583 of grape 

samples collected during 2009 and 2010 from 15 vineyards in the districts Sarıgöl, Salihli, 

Alaşehir, Turgutlu, Center of Manisa. Samples were taken from buds, leaves, flowers and 
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mature berries stage of grapes. Alternaria spp. (49%), Aspergillus spp. (31%), Botrytis cinerea 

(8 %) and the other fungal isolates (13 %) were isolated in all of the growing season. Alternaria 

spp. infections on table grapes observed more intense during periods the first development of 

grapevine. It was also observed that the relationship between berries damaged by Lobesia 

botrana larvae or mechanical cracks and Aspergillus spp. and Alternaria spp. infection in table 

grapes. In both years, high temperatures on July and August (28 °C) were also important role 

for colonization of Aspergillus spp. in grapes. It was important since that stage coincided with 

the period of harvest. This information is critical to developing disease management approaches 

on the cold storage of table grapes and raisins. Ochratoxin A is considered a negative impact 

on raisins; the density of fungal pathogens determined by vineyard phenology is of great 

importance for the implementation of timely and accurate methods of control. 

 

Keywords: Seedless Sultana table grapes, intensity, Aspergillus spp., Alternaria spp. 

 

GİRİŞ 

Ege bölgesinde yetiştirilen bağlarda, genellikle Phomopsis viticola, Erysiphe necator, 

Plasmopara viticola, Botrytis cinerea v.b. gibi fungal patojenler sorun olmaktadır.  Üzüm için 

patojen olan birçok fungus yaprak, tane, salkım, odun doku ve kökte enfeksiyon 

oluşturabilmektedir. Ticari olarak üretim yapılan bağlarda, hasat öncesi ve sonrası çürüme ile 

bozulmalara neden olan salkım çürüklük patojenleri üründe önemli kayıplar oluşturmaktadır.  

Üzümde genel olarak salkım çürüklüklerinin ana türü B. cinerea ise de Alternaria spp., 

Aspergillus niger, Cladosporium spp., ve Penicillium spp. gibi fungusların salkım çürümelerine 

neden olduğu bilinmektedir (Fleet, 2001).  

Yapılan birçok çalışmada, Alternaria alternata  ve Aspergillus niger salkımlar üzerinde 

en sık izole edilen salkım çürüklük patojenleri olarak belirlenmiştir (Holz, 2000; Delen ve 

Koplay, 2002; Yıldız ve ark., 2009). Sultani çekirdeksiz üzümler üzerinde Alternaria spp.’  nin 

fizyolojisi ve çevresel istekleri çok az bilinmektedir. Alternaria salkım çürüklüğünün belirtileri 

ihracatı sırasında uzun süre soğuk hava deposunda depolandığı sırada gözlenebilmektedir 

(Swart ve Holz, 1991). Bu nedenle, hasatta fark edilemeyen latent enfeksiyonlar, hasat sonrası 

önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, bu iki fungal tür üzüm taneleri üzerinde diğer salkım çürüklük 

etmenlerinden daha fazla sekonder metabolitler ve kimyasal bileşikler ürettiği için ayrıca 

öneme sahiptirler. Mikotoksin kontaminasyondan sorumlu tutulan funguslar siyah Aspergillus 

(Aspergillus carbonarius ve A. niger) türleridir. Bu funguslar, kuru üzüm, meyve suları, şarap 

gibi üzüm ürünleri ve üzümleri ochratoxin A (OTA) ile kontamine edebilmektedirler (Hocking 

ve ark., 2007). Aspergillus'lar mezofilik karakterli olup 6-8 °C’den 50-60 °C’ye kadar 

gelişebilirler. Optimum gelişme sıcaklıkları 35-38 °C’dir. En yüksek toksin oluşumuna ise 25-

30 °C’lerde ulaşmaktadır. Son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda Alternaria alternata ve 

Alternaria tenuissima ait tenuazonikasit, alternariol, alternariol monometileter, altertoksin gibi 

toksinler şarap ve diğer üzüm ürünlerinde tespit edilmiştir (Tournas ve Stack, 2001). Bitkisel 

ürünlerde mikotoksin kontaminasyonu, ürünün olgunlaşma evresinden başlayarak,  hasatta, 

kurutma aşamasında ve ağırlıklı olarak da depolanma evresinde meydana gelmektedir (Tunail, 

2000). 

Türkiye’den ihraç edilen kuru üzümlerin OTA ile kontiminasyonuna ilişkin sorunlar, ilk 

kez 1996-1997 yıllarında yaşanmaya başlanmıştır. İnsan sağlığı üzerindeki kanserojen, 
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nefrotoksik, teratojenik, immunotoksik ve nörotoksik etkileri nedeniyle, OTA varlığı ülkemizin 

kuru üzüm ihracatını olumsuz yönde etkilemektedir.  

Bu çalışmanın amacı, Ege bölgesindeki Sultani Çekirdeksiz bağlarında fungal florayı 

(özellikle Aspergillus spp. ve Alternaria spp. yoğunluğu) belirlemektir. Bağ fenolojisine göre 

yoğunluğu belirlenen bu fungal patojenlerin mücadelesi ve mücadele yöntemlerinin 

uygulanması açısından da önem arz etmektedir. 

 

MATERYAL ve METOD 

Çalışma Bölgesi 

Ekonomik öneme sahip; Manisa İli Merkez, Alaşehir, Salihli, Turgutlu ve Sarıgöl 

ilçelerindeki toplam 15 Sultani Çekirdeksiz bağından 1583 örnek toplanmıştır. Bu ilçeler, 

bağcılığın yoğun ve ticari olarak yapıldığı alanlar olduğu için seçilmiştir.  

 

Örnekleme Alanı 

 Sultani Çekirdeksiz bağlarından alınan örnekler 2009 ve 2010 yılları arasında iki sezon 

süresince Merkez’de 4 bağ,  Alaşehir’de 5 bağ, Turgutlu, Salihli ve Sarıgöl ilçelerinde 2’şer 

bağdan elde edilmiştir (Tablo 1). Üzüm örnekleri plastik poşetler içerisine yerleştirilmiş ve 

fungal izolasyonlar soğuk zincir ile laboratuvara getirilmiştir. 2009-2010 yıllarında bağ gelişim 

dönemi süresince Alaşehirde 5, Merkez ilçede 4 bağ ve toplamda 9 bağda Aspergillus spp. ve 

Alternaria spp.’nin yoğunlukları ve etkili faktörler izlenmiştir. İzolasyonlar için çürük, 

nekrozlu, hastalık belirtileri gösteren ve göstermeyen göz, çiçek, yaprak, salkım, dal ve olgun 

taneler gibi bitki kısımlarından örneklemeler yapılmıştır.  Örnekleme zamanı için bağın 3 

gelişim (başlangıç, ben düşme dönemi ve olgunluk) dönemi tercih edilmiştir. 

 

Tablo 1. Araştırmada kullanılan örnekleme alanı, zamanı, vejetasyon dönemi ve izolasyon yeri 

Örnek Alanı Vejetasyon 

Dönemi 

Örnekleme 

Zamanı 

İzolasyon Yeri 

*Alaşehir (Akkeçeli 1, Kasaplı 2,  Killik 3, Çakırcaali 4, Ilgın 5)  

*Merkez  (Horozköy 6, Harmandalı 7, Güzelköy 8, Karaağaçlı 9)  

Turgutlu ( Dalbahçe, Sarıbey) 

Salihli (Sart, Yeşilova)  

Sarıgöl (Ahmetağa, Selimiye) 

Çiçeklenme 

Öncesi 

11 Mart -    

14 Mayıs 

Yaprak, Göz, 

Salkım Taslağı, 

Dal 

*Merkez (Horozköy 6, Harmandalı 7, Güzelköy 8, Karaağaçlı 9)                                                 

* Alaşehir (Akkeçeli 1, Kasaplı 2,  Killik 3, Çakırcaali 4, Ilgın 5,)                                                        

Ben Düşme 1 Haziran - 15 

Temmuz 

Yaprak, Çiçek, 

Tane, Sap, Dal 

*Merkez  (Horozköy 6, Harmandalı 7, Güzelköy 8, Karaağaçlı 9)  

*Alaşehir (Akkeçeli 1, Kasaplı 2,  Killik 3, Çakırcaali 4, Ilgın 5)  

Turgutlu ( Dalbahçe, Sarıbey) 

Salihli (Sart, Yeşilova)       

Olgunlaşma 

ve Olgunluk 

Dönemi 

30 Temmuz-1 

Ekim 

Tane ve Sap 

*:Merkez ve Alaşehir ilçelerinde Alternaria spp. ve Aspergillus spp. yoğunluğu üç dönemde izlenmiştir.

İzolasyonlar ve Fungal Floranın Tanılanması 

Laboratuvara getirilen bitki örnekleri hastalıklı ve sağlıklı dokuyu içerecek şekilde 

kesilmiş ya da tane, tane sapları v.b. kısımlar bütün olarak alınmıştır. Bu bitki kısımları, 

%10’luk sodyumhipoklorit (NaClO) içinde dezenfeksiyona tabi tutulmuş, patates dekstroz agar 

(PDA) besi ortamlarına ekimleri yapılmıştır. Ekimden sonra petriler 23 oC’de 2-3 gün 

inkubasyona bırakılmış, gelişen fungusların gün ışığında sporulasyonu teşvik edilerek, 
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morfolojik ve mikroskobik tanıları yapılmıştır. Tanıları yapılan bu izolatların saf kültürleri elde 

edilip tüplere ekilmiştir. 

 

Sonuçların Değerlendirilmesi 

  Elde edilen sonuçlar tür seviyesinde izolat frekansı (%) olarak ifade edilmiş ve 

değerlendirilmiştir. Bu değerler González ve ark., (1996) göre aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: 

 Fr (%) = (ns / N) x 100 

ns: Türe ait izolatların sayısı  N:İzolatların toplam sayısı  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Fungal Populasyonun Dağılımı 

Bağın gelişimi sırasında alınan örneklerden elde edilen veriler sonucu fungal türlerin 

birçok çeşidi ortaya çıkmıştır (toplam 1583 örnekten toplanmıştır).  Dokuz fungal tür 

(Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Fusarium, Penicillium, Cladosporium, Rhizopus, Bipolaris 

ve Nigrospora) örneklerden izole elde edilmiştir. Bağ gelişiminin üç dönemindeki mikoflora 

değerlendirildiğinde özellikle Alternaria spp. ve Aspergillus spp.’nin baskın olduğu 

gözlenmiştir (Tablo 2). Alternaria spp. her iki yılda başlangıç (%20.3 – 40.7)  ve ben düşme 

dönemlerinde en yoğun elde edilen tür olmuştur. Ancak,  Aspergillus spp. bağın olgunlaşma 

(%26.5 – 18.7) döneminde en fazla izole edilmiştir. Salkım çürüklük patojeni olarak anılan B. 

cinerea ise üçüncü sırada (% 3.8 – 4.3) yer almıştır. Delen (2001) tarafından Ege Bölgesi’nde 

yapılan izolasyonlara göre de, bu 3 izolat bağda yoğun olarak bulunmuştur. İzolasyonların 

yapıldığı üç vejetasyon döneminde A. alternata, A. niger ve B. cinerea izolatları bağlardan 

sürekli izole edilmiştir. Penicillium spp.’de olgunluk döneminde en fazla (% 4.0 – 2.8) izole 

edilen izolatlar arasında yer almıştır. Mangnoli ve ark., (2003) tarafından Arjantin’de Mendoza 

kasabasında faklı çeşitteki şaraplık bağlarda Aspergillus türlerinin ve mikofloranın belirlenmesi 

amacıyla yapılan izolasyonlarda, mikoflora içerisindeki Alternaria (% 80),  Aspergillus (% 70) 

ve Penicillium (%30) en yoğun izole edilen türler olarak tespit edilmiştir. 

Çalışmamızda, 2009 ve 2010 yıllarında izolatların % ortalamaları incelendiğinde B. cinerea (% 

8) çok yoğun edilememesine rağmen Alternaria spp. (% 49) ve Aspergillus spp.’nin (% 30) 

izolat frekans yüksekliği salkım çürüklük patojenleri olarak mücadele kapsamına alınması 

gerekliliğini göstermiştir (Şekil 1). Ülkemizde yürütülen birçok çalışmada, Alternaria spp. ve 

Aspergillus spp. en yoğun elde edilen etmenler olmuş ve teknik talimata alınması gerekliliği 

vurgulanmıştır (Koplay, 2004; Sezen, 2004; Savaş, 2012).  

 

 
Şekil 1. 2009 ve 2010 yılları izolat frekanslarının % ortalaması 

Tablo 2. Manisa ili ve ilçesindeki bağlarda mikofloranın dağılımı (izolatların sayısı ve yüzdesi) 

49%

30%

8% 13%

% Alternaria

Aspergillus

Botrytis

Diğer fungal

izolatlar
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Fungal species 2009  2010  

 B BD O Toplam  B BD O Toplam 

Alternaria 182(20.3)* 143(15.9) 62(7.0) 387(43.2) 298(40.7) 77(10.5) 34(4.6) 409(55.8) 

Aspergillus 10(1.1) 68(7.6) 237(26.5) 315(35.2) 5(0.6) 28(3.8) 137(18.7) 170(23.1) 

Botrytis 34(3.8) 23(2.5) 6(0.6) 63(11.2) 31(4.3) 20(2.7) 15(2.1) 66(9.1) 

Penicillium 6(0.7) 25(2.8) 36(4.0) 67(7.5) 14(1.9) 6(0.8) 21(2.8) 41(5.5) 

Fusarium 7(0.8) 10(1.1) 14(1.6) 31(3.5) 12(1.6) 4(0.5) 9(1.2) 22(3.3) 

Rhizopus 3(0.3) 3(0.3) 2(0.2) 8(0.8) 1(0.1) 3(0.4) 3(0.4) 7(0.9) 

Cladosporium 3(0.3) 9(1.0) 5(0.6) 17(1.8) 7(0.9) 1 (0.1) 2(0.2) 10(1.2) 

Nigrospora 1(0.1) 2(0.2) 2(0.2) 5(0.5) 2(0.2) 1(0.1) 1 (0.1) 4(0.4) 

Bipolaris - - 1 (0.1) 1(0.1) 1(0.1) 1(0.1) - 2(0.2) 

B:Başlangıç. BD: Ben Düşme. O: Olgunlaşma.  

*Parantez dışındaki rakamlar izolatların tür düzeyindeki sayısı. parantez içindeki rakamlar izolat frekansına (%) aittir. 

Aspergillus spp. Yoğunlunun Belirlenmesi 

Alaşehir ve Merkez İlçede 2009-2010 yılları bağ sezonu içerisinde 9 bağda Aspergillus 

spp.’nin yoğunluğu gözlemlenmiştir. 2009 yılı vejetasyon dönemi. Gerek yağış ve gerekse 

sıcaklık değerleri açısından önemli farklılıklar göstermiştir. Kurak geçen yılların ardından 

Manisa İli ve çevresine toplam 808 kg m-2 yağış düşmüştür (Anonymous, 2010). Bağların 

büyük bölümü uzun süre su altında kalmıştır. Bağlarda uyanmalar Nisan ayı başlarında 

olmuştur. 2009 yılında Aspergillus spp. (315 izolat) 2010 yılına göre (170 izolat) daha fazla 

izole edilmiştir (Şekil 2 ve Şekil3). 2009 yıllında 4 numaralı bağda aşırı Giberrellik asit 

kullanıldığı için taneler son derece sulu ve iri oluşmuştur. Tanelerin iri ve salkımların ağır 

olması nedeniyle çatlamalar meydana gelmiştir. Külleme ve ölükol hastalıkları açısından uygun 

koşullar oluşmuştur. Baharın uzun sürmesi sürgün gelişimini yavaşlatmıştır. Külleme 

hastalığının yoğun olduğu bağlarda sekonder patojenler ve salkım çürüklükleri yoğun şekilde 

gözlemlenmiştir. Bu nedenle. Enfeksiyonlara açık hale gelmiştir. E. necator epidemisi ve 

oluşan çatlak tanelerle ilişkili olarak yapılan izolasyonlarda Aspergillus spp.’nin sayısı 

diğerlerinden daha yüksek bulunmuştur (40-17). 

  Şekil 2.  2009 yıllında Aspergillus spp.’nin etkisi  
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Şekil 3.  2010 yıllında Aspergillus spp.’nin etkisi  

 

Bölge için önemli bir sorun olan külleme sıcak ve nemli yıllarda epidemi yapmaktadır. 

Epidemi yıllarında taneler üzerinde dikey çatlamalar oluşmakta ve hasat periyodu sırasında 

Aspergillus enfeksiyonları için taneleri daha uygun hale getirmektedir. 2009 yıllında 1 ve 2 

numaralı (36 ve 27)  bağda L. botrana’nın 2. ve 3. döllerin larva zararı oluşmuştur.  Aynı şekilde 

5 numaralı bağda L. botrana’nın son dölüne karşı etkili mücadele edilemediği için taneler 

larvalar tarafından delinmiştir. Söz konusu bağlarda birçok Aspergillus spp. sporilizasyonu 

gözlenmiştir. 6 numaralı bağda L. botrana’nın son dölü ve bağda unlu bite (Planococcus citri) 

karşı mücadele zamanı kaçırıldığı için Aspergillus spp.’nin yoğunluğu artmıştır. Uzun yıllardır 

sadece koruyucu tek ilaçlama ile mücadelesi yapılan bağ mildiyösünde (Plasmapora viticola) 

Manisa İli bağlarında 2010 yılında epidemi yaşanmıştır.  Manisa Gıda. Tarım ve Hayvancılık 

İl Müdürlüğü tarafından tahmin ve erken uyarı kapsamında 4 kez ilaçlama ilanı ile bir kez 

kültürel mücadele ilanı verilmiştir. Mildiyö hastalığı 2, 5, 6 ve 8 numaralı bağlarda temmuz 

ayında yoğun şekilde gözlenmiştir (Şekil 2). Hastalığın görüldüğü bağlardan yapılan 

izolasyonlarda Alternaria spp.. Aspergillus spp. ve diğer saprofitik etmenleri daha fazla elde 

edilmiştir. 4 numaralı bağda sofralık amaçlı üretim yapıldığı için bir önceki yılda olduğu gibi 

aşırı Giberrellik asit uygulaması tekrarlanmıştır. Uygulama sonucu Aspergillus spp.’nin 

izolasyon sayısı artmıştır.  

Her iki yılda izolasyonlar gelişmenin başladığı başlangıç dönemi ile sıcaklıklarla ilişkili 

olan olgunlaşma dönemine kadar devam etmiştir.  Aspergillus türünün en yoğun izolasyonu en 

sıcak ay olan Temmuz (28 ºC) ayında gerçekleşmiştir. Sekil 1 ve 2’de izlendiği gibi tüm 

bağlarda Temmuz ve Ağustos aylarında izolasyon sayılarının 5’in altına düşmediği 

gözlenmiştir. 3 numaralı bağda toprak yapısının bağ yetiştiriciliği için çok uygun özelliklere 

sahip olmadığı, toprak yapısının fakir içerikte olduğu tespit edilmiştir. Yetersiz gübreleme 

nedeniyle taneler yeterince gelişememiş ve Aspergillus izolatlarının sayısı düşmüştür.  Hasada 

bağlı olarak örnekleme işlemi Ağustos ayında sonlandırılmıştır. 

Araştırma bulguları Eltem ve ark.. (2003)’nın çalışması ile paralellik göstermiştir. Ege 

bölgesinde yetiştiriciliği yapılan Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde OTA oluşumunun hasat 

öncesinde başladığı belirlemiştir. Bağ fenolojisine göre Aspergillus spp.’nin ekolojisi ve 

fizyolojisini anlamak üzüm üretiminin tüm dönemleri ve süreci sırasında oluşabilecek OTA’nın 

yönetimi açısından önemlidir. Bağ vegetasyon sezonu içerisinde dikkatli bir yönetim sağlamak 
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topraktaki Aspergillus spp. seviyesini azaltmaya yardımcı olabilmekte ve dolasıyla bu fungus 

tarafından oluşan üzümlerdeki kontaminasyolar en aza indirile bilinmektedir. Fungal hastalıklar 

(E. necator. B. cinerea vb) ve böcek zararı (L. botrana vb) yönetiminin iyi yapılması üzümlerin 

yaralanmasını en aza indirmekte ve olgun taneler üzerindeki Aspergillus çürümelerinin 

yoğunluğunu da azaltmaktadır. 

  

Alternaria spp. Yoğunlunun Belirlenmesi 

Alaşehir ve Merkez İlçede 2009-2010 yılları bağ vegetasyon sezonu içerisinde 9 bağda 

Alternaria spp.’nin yoğunluğu gözlenmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi 2009 yıllı ölükol ve 

külleme hastalığı açısından epidemi yılı olduğu için Aspergillus spp.’nin populasyonunda 

gözlenen artış Alternaria spp. için de gözlenmiştir (Şekil 4 ve Şekil 5). Şekil 4 ve Şekil 5’de 

gözlemlendiği gibi Alternaria spp. bağın başlangıç ve ben düşme döneminde en yoğun elde 

edildiği aylar (Nisan, Mayıs, Haziran) olmuştur. Ancak, Alternaria spp’ nin bağın her 

döneminde izole edilebildiği gözlemlenmiştir.  Alternaria spp. çiçeklenme ya da olgunlaşma 

öncesi döneminden itibaren tane ve saplarda latent infeksiyonlar oluşturabilmektedir (Holz, 

2000; Michailedes ve ark.. 2000). Yapılan izolasyonlarda da etmenin latent halde hastalıklarla 

enfektelenmiş alanlar üzerinde bulunduğu ancak asıl zararın hasat sonrası oluştuğu 

gözlenmiştir. 2009 ve 2010 yıllarında 4 numaralı bağda Giberellik asit uygulaması yapıldığı 

için Alternaria spp. izolat sayısı artmıştır (30-19). 2010 yıllında mildiyö epidemisi nedeniyle 

Merkez İlçede yer alan 6 (25-22). 8 (20-17) ve 9 numaralı bağlarda etmenin izolasyon sayısı 

artmıştır. Dickinson and Bottomley (1980) tarafından Alternaria spp.’misellerinin latent halde 

besin ihtiyacı olmadan yeşil bitkilerin yüzeyi üzerinde, geniş alanlarda kolonize olabildiği 

bildirilmiştir. Şekil 4 ve 5’de gözlendiği gibi özellikle yeşil aksamın yoğun olduğu Nisan-Mayıs 

aylarında salkım taslağı ve çiçek dönemindeki izolasyon sayıları bu çalışmayı doğrular nitelikte 

olmuştur.  

İzolasyonların yapıldığı alanlarda genelde Aspergillus spp.’nin neden olduğu OTA 

üzerinde önemle durulmaktadır. Ancak, Alternaria spp.’nin özellikle Temmuz ve Ağustos 

aylarında bağ alanlarında izolat sayıları düşse de salkım üzerindeki kolonizasyonun devam 

etmesi sonucu hasat sonrası önemli kayıplar yaşanmaktadır. Her dönemde izole edilebilmesi bu 

etmenin neden olduğu mikotoksinlerin insan sağlığı açısından önemini ortaya çıkarmıştır. 

Mašková ve ark. (2013) tarafından Slovakya’daki şaraplık bağlarda mikobiotanın analiz 

edilebilmesi amacıyla yürütülen çalışmada üzüm taneleri üzerinde en baskın türün Alternaria 

(%80) olduğu tespit edilmiştir. Hasat sonrası Alternaria spp.’nin mikotoksin kontaminasyon 

riskinin önemli olduğu belirtilmiştir. Alternaria spp.’nin her gelişme döneminde bulunması, 

hasat sonrası asıl zararının depolama ve transferi sırasında oluştuğunu göstermiştir. İyi bir 

mücadele programı fungal kontaminasyonları azaltmada ya da önlenmesinde ve kaliteli ürün 

elde edilmesinde katkı sağlayacaktır. Bu bilgiler kurutmalık ve sofralık üzümlerin soğuk hava 

deposunda depolanması sırasında hastalık yönetiminde yeni yaklaşımlar geliştirilmesinde önem 

arz etmektedir. 
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Şekil 4. 2009 yıllında Alternaria spp.’nin etkisi 

 

  
 

Şekil 5. 2010 yıllında Alternaria spp.’nin etkisi 
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Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 25-28 Eylül 2013. Konya. 

 

EGE BÖLGESİ’NDE YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE GRAPEVİNE 

FANLEAF NEPOVİRÜS (GFLV)'NİN YAYGINLIK DURUMU 

 

 

Serkan Önder1, D. Soner Akgül1, Mustafa Gümüş2, İsmail Can Paylan2 
1Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Manisa 

2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü İzmir 

 

 

 

 

Bu çalışma ile 2011-2012 yılları arasında Ege Bölgesi’nde bağcılığın yoğun olarak 

yapıldığı illerde (Manisa, Denizli, İzmir, Aydın ve Uşak) yetiştiricilik yapılan alanlar ve bu 

alanlarda yetiştirilen çeşitlerin (Sultani Çekirdeksiz, Mevlana, Superior Seedless, Red Globe, 

Cardinal, Alphonse Lavallée, Razakı, Osmanca, Ekse Karası (Bozyaprak), Boğazkere, Alicante 

Bouchet, Cabernet Sauvignon, Çal Karası, Syrah, Kalecik Karası, Merlot, Bornova Misketi) 

dağılım oranları dikkate alınarak 4695 da bağ alanında GFLV’ye benzer simptomları gösteren 

toplam 423 asmadan yaprak ve sürgün örnekleri alınmıştır. Alınan örnekler serolojik bir tanı 

yöntemi olan DAS-ELISA yöntemi ile test edilmiştir.  

Yapılan DAS-ELISA testi sonuçlarına göre GFLV’nin yaygınlık oranı Manisa ilinde 

%28.94, Denizli ilinde %11.90, İzmir ilinde %11.36 olarak tespit 

edilmiş olup Aydın ve Uşak illerinden alınan örneklerde ise etmen saptanamamıştır. Ege 

Bölgesi bağlarında GFLV’nin yaygınlık durumunu belirlemeye yönelik yapılan bu çalışma; 

yetiştiricilik yapılan alanlar ve bu alanlarda yetiştirilen çeşitlerin oranları dikkate alınarak 

gerçekleştirilen ilk çalışma özelliğini taşımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma, DAS-ELISA, Ege Bölgesi, GFLV 
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DRYING KINETICS OF SUN DRIED BLACK CORINTH RAISINS 

Güler A.,1 Candemir A.1 

1 Viticulture Research Station, Manisa, Turkey 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to determine drying kinetics of sun dried black corinth 

raisins. Black corinth grapes were harvested at, approximately, 22 brix0 that is optimum for 

drying of grapes. Grape samples were dried by using three different dipping solutions 

pretreatments under sun, traditionally, with no air or temperature control (1. Undipping no 

treatment, 2. % 3 Potas solution dipping, 3. % 5 Potas solution dipping ). 

In this study, drying time, avarage diffusion coefficent, color difference were 

investigated and also three different drying model were applied to drying data. Drying time is 

found between 216 and 193 hours and also concentration of potas effects drying time. Diffusion 

coefficent changes between 1,008*10-10 and 8,654*10-11. Diffusion coefficent does not show 

any trend according to potas concentration but natural drying has minimum Deff av, as expected. 

Maximum Deff av, value is determined in 3% Potas solution. Another topic for this study is fitting 

drying models on sun drying process. Three different emprical models were fitted, Page, 

Henderson & Pabis and two-term exponential, respectively.  All models fitted well on drying 

curves. 

Keywords: Black Corinth, Sun drying, Diffusion, Modelling 
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8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 25-28 Eylül 2013 Konya  

 

ÜZÜM ÜRÜNLERİNİN BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Ahmet Candemir1, Ali Güler1, Oğuzhan Soltekin1 

1Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde endüstriyel olarak üretimi yapılan bazı geleneksel 

üzüm ürünlerinin fitokimyasal özelliklerinin belirlenmesidir. Bu amaçla marketten satın alınan, 

çekirdekli siyah kuru üzüm (antep karası), çekirdekli beyaz kuru üzüm (besni), sultani 

çekirdeksiz kuru üzüm ( istasyonumuz üretiminden temin edilmiştir), pestil, sucuk, üzüm suyu, 

kırmızı ve beyaz şarap ve sirke ürünlerinin bazı fitokimyasal özellikleri belirlenmiştir. Üzüm 

ürünlerinde, toplam fenolik bileşik analizi (Folin-Coicoeltu), antosiyanin analizi (pH 

diferansiyel) ve antioksidan kapasite analizi (DPPH, troloks eşdeğeri) yapılmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda en yüksek toplam fenolik bileşik değeri 4473,2 mg gallik asit eşdeğeri/L 

olarak pekmezde belirlenmiştir. En düşük değer ise 288,9 mg gallik asit eşdeğeri/kg olarak 

beyaz şarapta belirlenmiştir. Antosiyanin değerleri incelendiğinde en yüksek antosiyanin 

miktarı 144,4 mg malvidin-3-glikozit/ L olarak Antep karası kuru üzüm örneklerinde tespit 

edilmiştir. En düşük antosiyanin değeri ise 12,2 mg malvidin-3-glikozit/L olarak üzüm suyu 

örneklerinde belirlenmiştir. Bunun yanında yedi örnekte antosiyanin miktarları belirlenebilecek 

limitlerin altında kalmıştır. Üzüm örneklerinin antioksidan kapasitesinin en yüksek ve en düşük 

değerleri sırasıyla, pekmezde 15,7 mmol TE/L ve besni kuru üzümde 0,56 mmol TE/L olarak 

belirlenmiştir. Renkli üzüm ürünleri için bir karşılaştırma yapıldığında toplam fenolik madde 

içeriği ile antioksidan kapasitesi arasında bir ilişki gözlenmiştir. Bununla birlikte diğer 

ürünlerde böyle bir ilişki belirlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan aktivite, antosiyanin, biyokimyasal özellikler, toplam fenolik 

madde, üzüm ürünleri 
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8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu,  25-28 Eylül 2013 Konya  

 

ÜZÜM ÜRÜNLERİNİN MİNERAL MADDE İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Ahmet Candemir1, Ali Güler1, Turcan Teker1 

 

ÖZET 

Türkiye üzüm ve ürünlerinin çeşitliliği açısından zengin bir ülkedir. Yaş üzümdeki 

mineraller hemen hemen kayıp yaşamadan üretilen ürüne geçmektedir. İnsan vücudunda sinir 

ve dolaşım sistemlerinin çalışması, oksijenin taşınması gibi hayati fonksiyonların 

gerçekleştirilmesinde mineral maddeler kilit rol üstlenmektedir. Bu çalışmanın amacı 

ülkemizde endüstriyel olarak üretimi yapılan bazı geleneksel üzüm ürünlerinin mineral madde 

içeriklerinin belirlenmesidir. Çalışmada kullanılacak materyal, siyah kuru üzüm (antep karası), 

çekirdekli beyaz kuru üzüm (besni), sultani çekirdeksiz kuru üzüm ( istasyonumuz üretiminden 

temin edilmiştir), pestil, sucuk, üzüm suyu, kırmızı ve beyaz şarap ve sirke olarak belirlenmiş 

ve piyasadan temin edilmiştir. Bu çalışmada, Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), 

Magnezyum (Mg), Mangan (Mn) ve Bakır (Cu) elementlerinin analizi yapılmıştır. Mineral 

madde analizi atomik absorbsiyon cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Mineral madde miktarları ppm 

(mg/L) olarak sunulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde üzüm ürünlerindeki mineral maddelerden 

potasyumun oldukça yüksek değerlerde bulunduğu görülmektedir. Potasyumu, kalsiyum ve 

magnezyumun takip etmekte olduğu belirlenmiştir. Üzümden elde edilen ürünler göz önüne 

alındığında mineral maddelerce en zengin ürünlerin pekmez ve kuru üzümler olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Atomik absorbsiyon, Mineral maddeler, Üzüm ürünleri 
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ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ÜRETİMİNDE ALTERNATİF ÇEŞİTLER VE KURU 

ÜZÜM KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ  

 

Ali GÜLER1,     Ahmet CANDEMİR1 

1Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü –Manisa 

 

ÖZET 

Bazı yıllarda ülkemiz çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde iklimsel şartlar, verim 

düşüklüğü, vejetasyon periyodunun gecikmesi ve kurutma işleminde meydana gelen kayıplar 

gibi nedenlerle ciddi sorunlar yaşanmakta, üretim miktarında ve kalitede düşüşler 

olabilmektedir.  Bu durum ülkemiz kuru üzüm ihracatında ciddi sorunlar meydana 

getirebilmektedir. Bu nedenlerle, bu çalışmada farklı erkenci çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde 

kurutma denemeleri ve kalite belirleme çalışmaları yapılarak,  çekirdeksiz kuru üzüm 

üretiminde alternatif çeşitler ve ürün çeşitliliğinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Materyal olarak  

Flame Seedless, Superior Seedless, Black Kishmish (Kişmiş), Beauty  Seedless, Black Corinth 

(Kuş Üzümü), Bronx Seedless ile Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinin kurutmalık  olarak 

belirlenen 15 tipi oluşturmaktadır. Üzümler, %21-23 Briks’te hasat edilerek her tekerrürde 10-

15 kg üzüm kullanılmıştır. Üzümlerin bandırılmasında %1 zeytinyağı ve %5 oranında  %98’lik 

K2CO3 içeren bandırma çözeltisi kullanılmıştır. Sultani Çekirdeksiz tipleri bandırma 

yapılmaksızın natürel olarak kurutulmuştur. 

 

Kuruma süresi 7,67-19 gün, en kısa süre bandırılmış Flame Seedless çeşidinde ve en 

uzun süre de natürel Kuş üzümünde görülmüştür. Bandırılan üzümlerin daha kısa sürede 

kuruduğu gözlemlenmiştir. Kuruma randımanları %23,54-30,08 arasında değişmiştir. 

Kurutulan Sultani Çekirdeksiz tiplerinde kuruma süresi 14-19 gün, kuruma randımanı %26,01-

32,01 olarak belirlenmiştir. Çekirdeksiz kuru üzümde çeşitlilik açısından incelenen çeşitlerin 

ümit var olduğu, özellikle Kişmiş çeşidinin hem çerezlik hem de endüstriyel açıdan oldukça 

yüksek potansiyel gösterdiği, Kuş üzümünün de çeşitlilik açısından önemli olabileceği kanaati 

oluşmuştur.   

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, Kuru üzüm, Kurutma, Çekirdeksiz Üzüm çeşitleri  

 

Determination of Alternative Grape Varieties and Their Characteristics for Raisining 

 

ABSTRACT 

Turkish raisin production and quality have been decreased  by  climatical conditions, 

yield lost, delaying of vegetation period and drying period loss in some years. This situation 
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can be caused to seriously problems in raisin trade. For these reasons; investigation of 

alternative seedless grape varieties and raisin diversity were aimed in this study.  

Flame Seedless, Superior Seedless, Black Kishmish, Beauty  Seedless, Black Corinth, Bronx 

Seedless and 15 types of Sultani Çekirdeksiz were used for raisin production. Grapes were 

harvested at 21-23% brix and used 10-15 kg grapes for every drying application.  1% olive oil 

and 5% K2CO3 (98%) mixture was used for dipping solution. Sultani çekirdeksiz types were 

not dipped in a drying solution and they were directly dryed under the sun (undipped). 

Drying times were observed as 7,67-19 days at investigated varieties. While dipped Flame 

seedless variety showed the shortest drying times, undipped Black Corinth variety presented 

the longest. It was observed that dipped grapes dried in less time. Drying yields were  

determined between 23,54-30,08%. Drying times and yields of Sultani çekirdeksiz types were 

detected 14-19 days and  26,01-32,01% respectively. It was determined that studied varieties 

were shown high potential in terms of raisin production. Black Kishmish raisins were shown 

the highest potential as for nuts and  industrial consumption. 

 

Key Words: Grape, Raisin, Drying, Seedless Grape Varieties 

 

Giriş 

Ülkemiz Dünyadaki bağ alanları bakımından yaklaşık olarak 462.296 ha ile beşinci, yaş üzüm 

üretimi açısından ise 4.275.659 ton ile altıncı sırada yer almaktadır (FAO, 2012).  Çekirdeksiz 

kuru üzüm üretiminde Amerika’dan sonra ikinci büyük üretici konumunda olmakla birlikte 

2012 yılı rakamlarına göre 286.575 ton üretim ile ilk sırada yer almaktadır (Anonymous, 

2013a). 

Tablo 1. Dünya Kuru Üzüm Üretimi (1000 ton) (Anonymous, 2013a) 

Ülkeler 2009 2010 2011 2012 

Türkiye 274.000 248.547 268.949 286.575 

ABD 275.000 330.000 320.000 260.000 

Çin 150.000 130.000 120.000 165.000 

İran 125.000 155.000 155.000 145.000 

Hindistan - - 153.000 144.000 

Şili 70.000 60.000 60.000 75.000 

Güney Afrika 32.600 40.000 28.650 35.000 

Arjantin 28.000 25.000 23.000 27.000 

Yunanistan 28.000 25.000 27.000 26.000 

Özbekistan 35.000 25.000 25.000 25.000 

Avustralya 14.000 15.000 6.400 16.000 

Diğer 30.000 30.000 20.000 20.000 

 

Dünya çekirdeksiz kuru üzüm pazarlarında başlıca 2 tip çekirdeksiz kuru üzüm işlem 

görmektedir. Bunlar bandırılmış (açık renkli) ve bandırılmamış (koyu renkli) üzümdür 

(Winkler, 1965, Tekeli, 1965). Bandırılarak kurutulan üzümler, açık sarı renkli, güzel 

görünüşlü, ince kabuklu, yüzeyi çoğunlukla yağlı ve şeker oranı yüksek olduğundan pasta ve 

kek sanayinde kullanılmakta olup uluslararası ticarette “Sultana” ismi ile tanınmaktadır(Köylü, 

1997). Ülkemiz çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin tamamına yakını bandırılarak 

kurutulmaktadır. Bandırılmaksızın kurutulan üzümler ise “Thompson” olarak 
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adlandırılmaktadır. Bu tip kuru üzümler gri-siyah renkte, oldukça sağlam kabuklu, yüzeyi kuru, 

yağsız ve şeker oranı Sultana tipine göre daha azdır (Köylü, 1997). 

Ülkemizde çekirdeksiz üzüm üretimin tamamına yakını Ege bölgesinde 

gerçekleştirilmektedir. Bölgemiz bağcılığında iklimsel şartlar, verim düşüklüğü ve vejetasyon 

periyodunun gecikmesi ve dolayısıyla olgunlaşmanın geç döneme kalması ile kurutma 

işleminde meydana gelen kayıplar gibi nedenlerle bazı yıllarda ciddi sorunlar yaşanmakta, 

üretim miktarında ve kalitede düşüşler olabilmektedir.  Bu durum hem üretici, hem de 

ihracatçıları olumsuz etkilemekte dolayısıyla ülkemiz kuru üzüm ihracatında ciddi sorunlara 

neden olabilmektedir.  Ayrıca bağcılık açısından çok uygun bir ekolojiye sahip olan ülkemizde 

çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde sadece tek çeşidin kullanılması ve tek tip kurutma tekniği ile 

üretim yapılması, ortaya çıkan sorunlarda tüm üretimin etkilenmesine neden olabilmektedir. Bu 

nedenlerle, çalışmada farklı erkenci çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde kurutma denemeleri ve kalite 

belirleme çalışmaları yapılarak,  çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde alternatif çeşitler ve ürün 

çeşitliliğinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Çekirdeksiz çeşit ve tiplerde ait bazı karakteristikler 

de belirlenmeye çalışılmıştır. 

Materyal ve Metot 

Bu çalışmanın ana materyalini Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Arazisinde tesis 

edilmiş olan; Flame Seedless (FS), Superior Seedless (SS), Black Kishmish (BK), Beauty 

Seedless (BS), Bronx Seedless (BRS), Black Corinth (BC) çekirdeksiz üzüm çeşitleri ile Sultani 

Çekirdeksiz (SÇ) üzüm çeşidinin tipleri oluşturmaktadır.  

Flame Seedless: U.S.D.A. tarafından 1973 yılında tescil edilen, (Cardinal X T.Seedless) 

(R.Malaga-T.Ahmeer) X (M. Alexandria-T.Seedless) melezi bir çeşittir. Taneleri kırmızı renge 

sahip olup, yuvarlak şekilli, 3,5–4 g ağırlığında ve kendine özgü aromadadır. Salkımları konik 

yapıda, iri yaklaşık olarak 400 g civarında ve sıktır. Erken dönemde olgunlaşır (Çelik, 2006). 

Superior Seedless: Taneleri yeşilimsi sarı renkte, eliptik şekilde, 4,5-5 g ağırlığında, çok iri ve 

kendine özgü aromaya sahiptir. Salkımları konik, çok iri 750 g ağırlığında ve dolgun yapıdadır, 

erken olgunlaşır (Çelik, 2006). 

Beauty Seedless: Taneleri yoğun gri puslu siyah renkte, oval şekilli, küçük-orta (2 g) 

büyüklükte ve nötral tattadır. Salkımları geniş kanatlı silindirik, iri yaklaşık olarak 300-400 g 

civarında ve dolgun yapıda olup erken dönemde olgunlaşır (Çelik, 2006). 

Black Corinth: Küçük taneli ve çekirdeksiz bir üzüm çeşididir. Kuş üzümü olarak da 

isimlendirilmektedir. Pembe ve beyaz formları da bulunmakla birlikte kurutmalık olarak siyah 

olan formu uygundur. Yunanistan da yaygın olarak yetiştirilmekte ve dünya üretiminin büyük 

bir kısmı bu ülke tarafından karşılanmaktadır. Salkımları küçük ve 91-272 g arasında, taneler 

çok küçük ve 0,35-0,6 g ağırlığında, tam olgunlaştığında tatlı, bol aromalı ve meyvemsidir. 

Kuru üzümü koyu kahverengi-siyah ve 0,09-0,14 g arasındadır (Oraman, 1963). 

Black Kishmish: Orta Asya da yetiştiriciliği yaygın olan bir çeşittir. Erkenci olup verimi 

yüksektir. Taneleri orta irilikte, siyah, oval ve çekirdeksizdir. Kurutmalık ve sofralık olarak 

değerlendirilebilmektedir.  
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Bronx Seedless: 1937 yılında Cornell Üniversitesi tarafından (Goff x Iona) x Sultani 

Çekirdeksiz melezi olarak geliştirilmiştir. Uzun budanır ve erken dönemde olgunlaşır. Yoğun 

bir aromaya sahiptir (Anonymous,2013b). 

Sultani Çekirdeksiz Tipleri: Ilgın ve arkadaşlarının (1998) bazı çekirdeksiz üzüm çeşitlerine ait 

tiplerin belirlenmesi üzerine yapmış olduğu çalışma sonucunda ortaya çıkan S1, S2, S4, S10, 

S13, S15, T1, T2, T3, T9, T10, T15, T16, Y2 ve Y3 tipleridir. 

 

Üzümlerin kurutulmasında, %2 eğime sahip beton sergi ve bandırılmasında da %98 K2CO3 

içeren potasa adı verilen bandırma materyali ile asitliği yüksek zeytinyağı karışımı 

kullanılmıştır.  

Araştırmada kullanılan üzümlerde hasat olgunluk düzeyi belirli aralıklarla takip edilmiş, 

olgunlaşan üzümler zaman kaybetmeksizin sergilere aktarılarak güneşte kurumaya 

bırakılmıştır. Her bir uygulama ve tekerrür için yaklaşık olarak 10-15 kg yaş üzüm örneği 

kullanılmıştır. Sergiye üzümler 18-20 kgm-2 hesabıyla serilmiştir. Sultani Çekirdeksiz 

tiplerinden elde edilen üzümler sadece natürel olarak, diğer çeşitlerden elde edilen üzümler ise 

bandırma yapılmaksızın natürel ve %5 K2CO3 ile %1 asidik zeytinyağı içeren potasa çözeltisine 

bandırılarak üçer tekerrürlü olacak şekilde serilerek kurutulmuştur. 

Yaş üzüm örneklerinde suda çözünür kuru madde (SÇKM), pH, tane ağırlığı ve titrasyon asitliği 

değerleri belirlenmiştir. SÇKM refraktometre ile, pH ölçümü direk olarak pH metre ile 

okunarak ve asit miktarı da titrimetrik metotla tespit edilmiştir (Ough ve Amerine, 1988). 

Kuruma periyodunda ve kuru üzüm örneklerinde; kuruma süresi, kuru üzüm randımanı, 100 

gramdaki tane sayısı ve L* (aydınlık), a*(kırmızılık-yeşillik), b* (sarılık-mavilik),C (Kroma) 

ile h° değerleri belirlenmiştir. Renk ölçümlerinde Minolta CR-300 Croma Meter kullanılmıştır. 

Mineral madde analizleri Fosfor hariç Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrisinde (AAS) 

(Perkin Elmer, Analiyst 400, USA) gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla örneklerden belirli bir 

miktar tartılarak yaş yakma ünitesinde (Velp Scientifica, UDK 20 Heating Digester, Italy) 

yakma işlemine tabi tutulmuştur. Yakma sonrası örnekler ultra saf su ile mavi bant filtre 

kâğıdından geçirilerek süzülmüş ve 100 ml‘ye tamamlanmıştır. Elde edilen örnekler 

bekletilmeksizin direkt olarak AAS ‘de (Perkin Elmer, Analyst 400, USA) okunmuş ve elde 

edilen sonuçlar seyreltme oranları göz önüne alınarak hesaplanmıştır (AOCS,1999). Örneklerin 

Fosfor miktarı, yaş yakma uygulanarak elde edilen örneklerin Absorbansları UV-VIS 

Spektrofotometrede (TU-1880 Double Beam), 430 nm dalga boyunda saf suya karşı okunarak 

belirlenmiş ve kalibrasyon grafiğine göre yapılan seyreltmeler göz önüne alınarak 

hesaplanmıştır. 

Çalışma kapsamında elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde SAS paket programı 

kullanılmıştır. Uygulamaların etkilerini belirlemek amacıyla varyans analizleri ve Duncan 

çoklu karşılaştırma testleri yapılmıştır. 

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Üzümlerin Kurutulması ve Kuru Üzüm Örneklerinin Değerlendirilmesi 

Hasat esnasında çeşitlere ait yaş üzüm örneklerinde, yapılan analiz ve ölçüm sonucunda 

elde edilen değerler Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Yaş Üzüm Örneklerinde Yapılan Analiz ve Ölümlere Ait Veriler 

Çeşit pH 
Titre Edilebilir 

Asit (g L-1) 

SÇKM 

(%Briks) 

Tane Ağırlığı 

(g) 

Superior Seedless 3,77 6,34 20,10 2,50 

Flame Seedless 3,71 5,35 24,23 2,12 

Beauty Seedless 3,72 4,57 16,67 1,48 

Black Kismish 3,82 4,35 22,40 2,48 

Bronx Seedless 3,59 3,62 21,20 2,17 

Black Corinth 3,75 5,96 26,00 0,20 

 

Hasat sonrası yaş üzüm örneklerinde yapılan analiz ve ölçümler sonucunda; pH 

değerinin 3,59 ile 3,82 arasında değiştiği, en düşük değerin BRS çeşidinde, en yüksek değerin 

BK ’de olduğu belirlenmiştir. Çeşitler arasında asitliğin 6,34-3,62 arasında değiştiği, en düşük 

değerin BRS, en yüksek değerin SS üzüm çeşidinde olduğu tespit edilmiştir. SÇKM 

bakımından en düşük değer BS, en yüksek değer BC çeşidinde, tane ağırlığında en düşük 

değerin BC, en yüksek değerin SS ’de olduğu belirlenmiştir. Çeşitler arasında incelenen 

parametrelerden kurutma açısından birçoğu uygun olmakla birlikte BS çeşidinde SÇKM 

oldukça düşük seyretmiştir. 

 

 
Şekil 1. Çeşitlerin Hasat Olgunluğundaki SÇKM Değerleri 

 

SÇ tiplerinde hasat döneminde gerçekleştirilen analiz ve ölçümlerde elde edilen değerler 

tablo 3’de gösterilmiştir. Tiplerin SÇKM değerleri incelendiğinde; 26,20 ile 20,60 arasında 

olduğu en yüksek değerin T9 ve en düşük değerinde S13’ de olduğu belirlenmiştir. Genel 

anlamda bütün tiplerin SÇKM değerlerinin kurutma açısından uygun sınırlar arasında değiştiği 

gözlemlenmiştir. Asitlik miktarı ise 4,45 g L-1 ile en yüksek S15’de en düşükte 3,10 g L-1 ile 

S4 tipinde tespit edilmiştir. Asitlik açısından tipler arasında çok yüksek farklılıklar 

gözlenmemiştir. 
 
Tablo 3. SÇ Tiplerinin Hasat Olgunluğundaki SÇKM ve Asitlik Değerleri 

SÇ Tipler S1 S2 S4 S10 S13 S15 T1 T2 T3 T9 
T1

0 
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SÇKM 
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22,

2 

22,
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8 
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8 
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8 

21,
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26,
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8 
22 

22,

2 
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2 

22,

6 

Titre 

Edilebilir 

Asit(g L-1) 

3,9

5 
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3 
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Kurutma işlemi gerçekleştirilen çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde, kurutma esnasında 

kuruma süresi, kuruma randımanı ve 100 g kuru üzümdeki tane sayısı belirlenmiş ve tablo 4’de 

verilmiştir. 

 

Farklı çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde gerçekleştirilen analiz ve değerlendirmeler 

sonucunda kuruma randımanı açısından istatiksel olarak bir farklılık tespit edilmezken 

(p˃0.05), kuruma süresinde çeşitler ile bandırma ve natürel kurutma uygulamaları arasında 

farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (p≤0.05). Çeşitler arasında en kısa kuruma süresi FS ve BRS 

çeşitlerinin bandırılmış uygulamalarında görülmüştür.  En uzun kuruma süresi de BC çeşidinin 

natürel kurutulmasında gözlenmiştir. En yüksek kuruma randımanı FS çeşidinin bandırılmış 

uygulamasında görülürken, en düşük oran BS bandırılmış uygulamasında gözlenmiştir. 

Bandırılmış uygulamalarda kuruma randımanı natürel kurutulanlara göre daha yüksek değerler 

sergilemiştir. Kuru üzüm tane durumu incelendiğinde çeşitlerin karakteristik özelliklerinin 

etkili olduğu görülmüş, 100 gramdaki tane sayısı açısından en iyi değerler çeşitler açısından 

BK, FS, SS, BRS ve BS olarak sıralanmıştır.  

Uygulamaların tane boyutları çok belirgin bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. BC 

çeşidinin karakteristik özellikleri nedeniyle çok küçük tanelere sahip olması, tane iriliğinin 

değerlendirilmesinde diğer çeşitlerle bir kıyaslama değil sadece mevcut ölçülen değeri sunma 

şeklinde olmuştur. Tane iriliği açısından TS 3411 çekirdeksiz kuru üzüm standardındaki 

sınıflandırmaya göre BS çeşidi orta (medium) ve BC dışında geri kalan bütün çeşitlerde çok iri 

(Jumbo) sınıfında yer almıştır. 

Uygulamaların tane boyutları çok belirgin bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. BC 

çeşidinin karakteristik özellikleri nedeniyle çok küçük tanelere sahip olması, tane iriliğinin 

değerlendirilmesinde diğer çeşitlerle bir kıyaslama değil sadece mevcut ölçülen değeri sunma 

şeklinde olmuştur. Tane iriliği açısından TS 3411 çekirdeksiz kuru üzüm standardındaki 

sınıflandırmaya göre BS çeşidi orta (medium) ve BC dışında geri kalan bütün çeşitlerde çok iri 

(Jumbo) sınıfında yer almıştır. 

 

Tablo 4. Çeşitlerin Kuruma Değerleri 

Kuru Üzüm 
Kuruma 

süresi (gün) 

Kuruma 

randımanı (%) 

100 gramdaki Tane 

Sayısı  (adet) 

SS-N 13,33ef 24,86 225 

FS-N 11,00cd 27,44 223 

BS-N 13,67ef 24,30 393 

BK-N 14,00f 25,16 187 

BRS-N 16,00g 24,65 215 

BC-N 17,00h 28,48 511* 

SS-B 10,00bc 24,61 248 

FS-B 7,67a 30,08 192 

BS-B 8,67ab 23,54 383 

BK-B 10,00bc 25,12 175 

BRS-B 8,00a 25,49 244 

BC-B 12,33de 29,72 606* 

N: Natürel olarak kurutulmuş üzüm 

B: Bandırma işlemi uygulanarak kurutulmuş üzüm  *25 gramdaki tane sayısı (Her bir kriter 

için farklı harflerle gösterilen ortalamalar birbirinden farklıdır (p≤0,05).) 
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Tablo 5. Çeşitlerden Elde Edilen Kuru Üzümlerin Renk Özellikleri 

Kuru Üzüm C L* a* b* a/b 

SS-N 4,12cd 22,15ab 2,61bc 3,18cd 0,82abc 

FS-N 4,87bc 22,16ab 3,25ab 3,50bcd 1,41ab 

BS-N 3,10cde 22,05ab 2,33bc 1,86cde 2,45a 

BK-N 1,54e 20,72bc -0,49e 1,37de -0,50c 

BRS-N 5,01bc 25,10a 3,70ab 3,35bcd 1,16abc 

BC-N 0,78e 18,54bcd 0,48de 0,61e 0,82abc 

SS-B 8,36a 18,98bcd 4,26a 6,96a 0,61bc 

FS-B 4,83bc 17,14cd 2,56bc 3,83bc 0,67bc 

BS-B 2,90cde 18,89bcd 1,39cd 2,42cde 0,55bc 

BK-B 2,98cde 17,17cd -0,36e 2,76cde -0,30c 

BRS-B 7,09ab 20,74bc 4,54a 5,42ab 0,86abc 

BC-B 1,86de 15,51d 1,01cde 1,54cde 0,63bc 

N: Natürel olarak kurutulmuş üzüm, B: Bandırma işlemi uygulanarak kurutulmuş üzüm 

(Her bir kriter için farklı harflerle gösterilen ortalamalar birbirinden farklıdır (p≤0,05).) 

Kurutma işlemi uygulamaları neticesinde; bandırılarak kurutulan üzümlerin 

bandırılmaksızın natürel olarak kurutulanlara göre daha kısa sürede kuruduğu, yüksek SÇKM 

değerlerine sahip olan üzümlerin daha hızlı bir kuruma gösterdiği ve kuruma sürelerinin kabul 

edilebilir değerler arasında seyrettiği tespit edilmiştir. Kuruma randımanı hem çeşitler hem de 

uygulamalar açısından bakıldığında uygun değerler arasında seyretmiş, genel olarak 4-5 kg yaş 

üzümden 1 kg kuru üzüm verimi prensibine benzer sonuçlar göstermiştir. Güler ve Candemir 

(2013) tarafından ülkemiz ve dünyada kurutmalık olarak en fazla değerlendirilen çeşit olan 

Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinin bandırılarak kurutulmasında belirtilen değerler ile elde 

etiğimiz sonuçlar karşılaştırıldığında; kuruma süresi açısından bandırılarak kurutulmuş 

çeşitlerde benzer sonuçlar elde edilmiştir. Kuruma randımanı açısından BS dışındaki çeşitlerde 

birbirine yakın sonuçlar, tane iriliği açsından ise, özellikle BK ve FS çeşitlerinde daha yüksek 

sonuçlar elde edilmiştir. 

Bu çalışmada; elde edilen üzümlerde kuru üzüm kalite parametreleri arasında son derece 

önemli kriterlerden birisi olan kuru üzüm rengi de incelenmiş ve elde edilen değerler Tablo 

5’de verilmiştir. Kuru üzüm renk kriterleri açısından kurutmada uygulanan bandırma 

uygulamasının etkili olduğu, bu etkinin bandırma ile kurumanın hızlandırılması, tane 

üzerindeki mumsu tabakanın giderilmesi ve kuruma periyodundaki değişimler gibi nedenlerle 

oluştuğu düşünülmektedir. Bandırılmış ve natürel olarak kurutulmuş üzümler birlikte ele 

alındığında en iyi C değeri SS çeşidinin bandırılmış uygulamasında gözlenirken, en düşük C 

değeri BC çeşidinin natürel uygulamasında görülmüştür. L* değerleri incelendiğinde en iyi 

değerin BRS çeşidinin natürel kurutma uygulamasında, en düşük değer de BC çeşidinde 

bandırılmış uygulamada tespit edilmiştir. a* ve b* değerleri açsından en yüksek değerler BRS 

çeşidinin bandırılmış uygulamasında belirlenmiştir.  

Kuru üzüm renk kriterleri açsından çeşitler tek tek ele alındığında; SS çeşidi için iyi bir 

renk özelliği gösterdiği, bandırılarak kurutulmasında renk açısından iyi sonuçlar alınabileceği, 

FS çeşidinin kuru üzüm rengi açısından tatmin edici bir özellik göstermediği, BS çeşidinin FS 

çeşidine göre biraz daha iyi ancak yine de diğer çeşitlerle rekabet gücü açısından zayıf 

göründüğü, BK çeşidinin kuru üzüm renk kalitesi açısından özellikle natürel kurutmada 
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oldukça kaliteli sonuçlar verdiği ve yüksek potansiyel gösterdiği, BRS çeşidinin bandırılmış 

uygulamasının iyi sonuçlar göstermekle beraber rekabet açsısından zayıf göründüğü, BC 

çeşidinin kendi alanında natürel kurutmada bandırılmışa nazaran daha yüksek kalite ve kabul 

edilebilir değerler gösterdiği kanaati oluşmuştur. Yapılan bir çalışmada natürel olarak kurutulan 

siyah kişmiş üzümlerinin renklerinin bandırılmış olarak kurutulanlara göre daha parlak ve açık 

olduğu, özellikle çerezlik tüketim açısından çok daha yüksek bir albeniye sahip olduğu 

bildirilmektedir (Güler ve İnan, 2011).  BK çeşidinde elde edilen sonuçlar bu çalışmaya benzer 

olarak elde edilmiş ve renkli çeşitlerin özellikle natürel olarak uygun şekilde kurutulduğunda 

oldukça yüksek kalitede kuru üzüm elde edildiği görülmüştür. Bandırma uygulaması renkli 

üzümlerin kurutulmasında renkte parlaklığı ve kırmızılığı azaltmakta, natürel olarak kurutmada 

oluşan kendine özgü renk karakteristiklerinin kısmen de olsa değişmesine yol açabilmektedir.  

Bu çalışmada, SÇ çeşidine ait tiplerin kuruma süresi, kuruma randımanı ve 100 g kuru 

üzümdeki tane sayısı da belirlenmiş ve Tablo 6’da verilmiştir. SÇ tiplerinde natürel kurutma 

gerçekleştirilmiş ve kuruma süresi bakımından T15, T16, Y2, Y3 ve S15 tipleri en iyi değeri 

göstermiş, bunları T9, T2 ve S4 takip etmiş geri kalanlarda en düşük değerleri göstermiştir. 

 

Tablo 6. SÇ Tiplerinin Kuruma Değerleri 

SÇ Tipleri 
Kuruma süresi 

(gün) 

Kuruma 

randımanı (%) 

100 gramdaki 

Tane Sayısı  (adet) 

S1 19 28,22 240 

S2 19 29,06 284 

S4 15 27,21 193 

S10 19 32,01 338 

S13 19 26,01 236 

S15 14 29,53 331 

T1 19 28,94 218 

T2 15 27,11 242 

T3 15 26,69 298 

T9 15 31,47 240 

T10 19 29,62 255 

T15 14 26,24 262 

T16 14 27,85 305 

Y2 14 28,19 313 

Y3 14 28,68 279 

 

Kuruma randımanı açısından bütün tipler % 25’in üzerinde değerler göstermiş,  en 

yüksek değer S10, en düşük değerde S13 tipinde gözlenmiştir. 100 gramdaki tane sayısı 338 ile 

193 arasında değişmiş, TS 3411 çekirdeksiz kuru üzüm standardına göre tane büyüklüğü 

açısından incelenen tiplere ait üzümlerden S1, S4, S13, T1, T2, T9 çok iri (Jumbo) ve geri 

kalanlarda iri (standart) grubunda yer almıştır. 

Kurutma uygulamaları neticesinde; T2, T3, T9, T15, T16, Y2 ve Y3 ile S1 tiplerinin 

natürel kurutma açısından oldukça yüksek bir potansiyel gösterdiği ve kaliteli natürel kuru 

üzüm üretiminde tercih edilebileceği düşünülmektedir. 

 

Kuru Üzüm Örneklerinde Mineral Madde Bileşimi 

Hem çeşitler hem de sultani çekirdeksiz tiplerinden elde edilen kuru üzüm örneklerinde 

mineral kompozisyon farklılıklarının belirlenmesi amacıyla analiz ve değerlendirmeler 

yapılmış, elde edilen veriler Tablo 7 ile Şekil 2 ve 3’de ayrıntılı şekilde verilmiştir.   
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Çeşitlerde bandırılmış ve natürel kurutulmuş üzümlerde analizler ayrı ayrı yapılmıştır. 

Örnekler arasında incelen minerallerden Mg, Ca, Cu, Mn ve Zn açısından istatiksel olarak 

farklılık belirlenirken (p≤0,05), K, Na, P ve Fe açısından bir farklılık tespit edilmemiştir 

(p>0,05). 

 

Üzüm ve üzüm ürünlerinde majör minerallerin başında gelen K, 12163 ile 5643 mgkg-

1 arasında tespit edilmiştir. En yüksek K içeriği 12163 mgkg-1 ile bandırılmış SS örneklerinde 

görülürken en düşük değer natürel kurutulmuş BK çeşidinde görülmüştür.  K açısından 

bandırılmış üzümlerin daha yüksek değerler göstermesinin bandırmada kullanılan K2CO3 ‘den 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

 

Tablo 7. Çeşitlerin Mineral Madde Bileşimi 

Kuru 

Üzüm 

K 

(mgkg-1) 
Mg 

(mgkg-1) 

Ca 

(mgkg-1) 

Na 

(mgkg-1) 

P 

(mgkg-1) 

Cu 

(mgkg-1) 

Fe 

(mgkg-1) 

Zn 

(mgkg-1) 

Mn 

(mgkg-1) 

SS-N 8508 82,7e 99,79b 26,55 31,88 5,25bc 42,07 12,32a 4,21bc 

FS-N 8284 274,43bc 94,87bc 36,15 39,28 7,71ba 45,17 3,99 5,85bc 

BS-N 7149 309,07ab 59,28ef 15,12 30,52 7,11abc 21,68 3,49 4,83bc 

BK-N 5643 80,99e 46,53f 23,01 24,81 5,03bc 49,63 11,77a 3,41c 

BRS-N 7372 76,29e 70,88cdef 24,21 31,3 4,25c 29,19 2,50b 4,54bc 

BC-N 8026 347,87a 152,8a 29,59 28,59 8,84a 51,09 4,51b 9,27a 

SS-B 12163 265,00bc 66,21def 18,66 32,6 5,89abc 39,18 2,68b 6,12b 

FS-B 11863 297,53bc 77,43ced 18,12 35,75 4,74bc 40,39 2,58b 4,23bc 

BS-B 11195 142,36d 77,75bced 27,78 32,2 6,76abc 51,02 3,56b 6,13b 

BK-B 10685 83,00e 89,31bcd 41,16 32,83 4,19c 39,31 9,01a 5,68bc 

BRS-B 9821 249,67c 71,23cdef 14,01 28,66 4,98bc 57,61 3,83b 5,67bc 

BC-B 11017 89,82e 59,85ef 24,42 26,48 5,34bc 78,72 4,30b 6,65b 

N: Natürel olarak kurutulmuş üzüm 

B: Bandırma işlemi uygulanarak kurutulmuş üzüm 

Her bir kriter için farklı harflerle gösterilen ortalamalar birbirinden farklıdır (p≤0,05). 

Mg, Ca, Mn ve Cu mineralleri incelendiğinde en yüksek değerler BC natürel 

örneklerinde, Na açısından en yüksek değerler BK bandırılmış örneklerinde belirlenmiştir. P, 

Fe ve Zn incelendiğinde ise en yüksek değerlerin sırasıyla FS natürel, BC bandırılmış ve SS 

natürel örneklerinde olduğu görülmüştür.  

Natürel olarak kurutulan SÇ tiplerinden elde edilen kuru üzümlerde, örnekler arasında 

incelenen minerallerden Ca, Cu ve Zn açısından anlamlı istatistiki farklılıklar tespit edilirken 

(p≤0,05), incelenen diğer mineral maddeler açısından bir farklılık tespit edilememiştir 

(p>0,05). Mineral maddeler açısından oldukça zengin bir  içeriğe sahip olduğu birçok 

çalışmada (Yağcı ve ark., 2007; Aras, 2006; Altındişli, 1997) belirtilen SÇ kuru üzümlerinin 

natürel olarak kurutulduğunda bu değerlerde çok fazla bir değişikliğin olmadığı 

düşünülmektedir. 

SÇ tipleri arasında K açısından en yüksek değeri T1,  Mg açısından T16, Ca, Cu ve Mn 

açısından S10, Na açısından Y3,  Fe açısından T10 ve Zn açısından T9 tip örnekleri en yüksek 

değerleri göstermiştir. Örneklerde; K içeriği 11,4-4,7 gkg-1, Mg içeriği 76,75-31,72 mgkg-1, Ca 

içeriği 109,27-19,67 mgkg-1, Fe içeriği 60,28-24,17 mgkg-1, Na içeriği 35,62-12,27 mgkg-1, Cu 

içeriği 6,66-1,63 mgkg-1, Zn içeriği 10,17-1,63 ve Mn içeriği de 5,37-2,71 mgkg-1 arasında 

tespit edilmiştir. Çekirdeksiz kuru üzümlerde önceki bazı çalışmalarda; K içeriği Yağcı (2007) 

tarafından 7978-6297 mgkg-1, Türemen (1992) tarafından 7590 mgkg-1 ve Kavas (1990) 673-

8860 mgkg-1 olarak, Mg içeriği sırasıyla 523-435 mgkg-1, 412 mgkg-1 ve 42-35 mgkg-1 olarak, 
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Ca içeriği 663-472 mgkg-1, 592 mgkg-1 ve 129-33 mgkg-1 olarak, Na içeriği 223-66 mgkg-1, 53-

9 mgkg-1 ve Zn içeriği de 5,7-2,2 mgkg-1, 2,32 mgkg-1 olarak ifade edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. SÇ Tiplerinin Mineral Madde 

Bileşimi-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. SÇ Tiplerinin Mineral Madde Bileşimi-II 

 

SÇ tiplerinde majör bazı minerallerde elde edilen sonuçlar yukarıda belirtilen geçmiş 

çalışmalarla kıyaslandığında; K içeriği açısından genelde yüksek değerler, Mg açısından Yağcı 

ve ark. (2007) ve Türemen (1992) de belirtilen değerlerden düşük ancak Kavas’ın (1990) 

belirlediği değerlerden yüksek sonuçlar elde edilmiştir. Zn açısından benzer sonuçlar 

gözlenmiş, Ca açısından ise Yağcı ve ark. (2007) ve Türemen’in (1992) ifade ettiği değerlerden 

düşük ancak Kavas’ın (1990) ifade ettiği değerler ile benzer sonuçlar elde dilmiştir. 

Üzüm örneklerinde mineral kompozisyon üzerine toprak, iklim ve ekolojik koşullar gibi 

birçok faktörün etkili olduğu düşünüldüğünde; SÇ tiplerinde mineral kompozisyon 

incelemelerinde elde edilen sonuçların diğer çalışmalarla kıyaslandığında, farklılık ve 

benzerliklerin olması normal karşılanmaktadır.  

SÇ ‘e göre erken dönemde olgunlaşan ve muhtemel potansiyele sahip olan çekirdeksiz 

çeşitlerin natürel ve bandırılıp kurutulması ile alternatif ve çeşitliliğin arandığı bu çalışmada; 

söz konusu incelenen çeşitler içerisinde BK çeşidinin kuru üzüm kalitesi açısından öne çıkan 

en önemli çeşit olduğu, BC, FS ve SS çeşitlerinin ürünün çeşitlendirilmesi açısından önemli 

olabileceği kanaati oluşmuştur.  Özellikle BK ve BC çeşitlerinden natürel kurutma ile çok iyi 

ve pazarlanabilir kalitede kuru üzüm elde edilebileceği ancak bu çeşitler ile ilgili verim ve 

kaliteyi artırıcı yetiştiricilik uygulamaları ile adaptasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesinin 

faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Kuru üzüm pazarında ürün çeşitliliğinin geliştirilmesinde farklı çeşitlerin gerekliliği 

yanında mevcut hakim çeşit SÇ ’nin farklı natürel ve ağartılmış olarak kurutulması, bu çeşide 
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ait klon ve tipler ile farklı kalitede kuru üzüm elde edilebilirliğinin irdelenmesinin de gerekli 

olduğu düşünülmektedir. 
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  8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 25-28 Eylül 2013 Konya 

ÜZÜM POSASI TOZU ÜRETİMİ VE ATIŞTIRMALIK ÜRÜNLERDE 

KULLANILABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ 

Ali GÜLER1 

1Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Manisa 

 

AMAÇ: 

Bu çalışmanın amacı; üzümün işlenmesi sonucunda arta kalan posanın potansiyel 

özelliklerinden yararlanmak ve kurutulup toz haline getirilerek atıştırmalık gıda ürünlerinde 

kullanılabilirliğini ortaya koymaktır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM:  

Bu çalışmada üzüm posası tozu (ÜPT) eldesi için Alicante Bouschet üzüm çeşidi 

kullanılmıştır. Hasat olgunluğundaki üzümler parçalanarak şaraba işlenmiş ve fermantasyon 

sonrası elde edilen cibre ayrılarak çalışmada posa olarak kullanılmıştır.  Üzüm posasının 

mevcut nemi sırasıyla bir tünel kurutucu ve etüvden geçirilerek % 5 seviyelerine getirilmiştir. 

Daha sonra posa parçalanmış ve elekten geçirilerek kullanılıncaya kadar soğuk şartlarda 

muhafaza edilmiştir.  Elde edilen ÜPT % 2 ile 12 arasında değişen oranlarda mısır cipsi 

üretiminde kullanılmış ve elde edilen yeni ürünün bazı fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri 

incelenmiştir. 

 

BULGULAR: 

Posadan üretilen ve cips üretiminde fonksiyonel katkı olarak kullanılan ÜPT’nin 

analitik kalite parametreleri (nem, pH, titrasyon asitliği, kül, majör ve minör mineraller), başlıca 

fenolik profilleri ve antioksidan aktivitesi saptanmış, mineraller ve antioksidan etkiye sahip 

fenolik bileşikler açısından zengin bir kaynak olduğu belirlenmiştir. Yeni geliştirilen 

fonksiyonel cips ürününde, ÜPT ilave oranı temel bileşime, bazı kalite unsurlarına (L*a*b* 

renk, duyusal özellikler, toplam fenolik madde (TFM), toplam antosiyanin (TA) ve antioksidan 

aktivite (AA)) etkileri ortaya konulmuş ve en uygun karışım oranı tespit edilmiştir. Yeni 

geliştirilen fonksiyonel ekstrüde üründe, ÜPT’nin artan ilave miktarlarının başta duyusal, renk 

ve diğer kalite parametreleri açısından olumlu etkileri belirlenmiştir. ÜPT’nin TFM, TA, ve 

AA düzeylerini arttırdığı, L* (aydınlık) ve b* (sarılık) değerlerini azaltıp a* (kırmızılık) 

değerini arttırdığı ve duyusal değerlendirmelerde % 7 oranının öne çıktığı ortaya koyulmuştur. 

 

SONUÇ: 

Sonuç olarak bu çalışmada; elde edilen yeni ekstrüde atıştırmalık cipslerin üretiminde 

ÜPT’nin kullanılabilirliği ortaya konulmuş, ÜPT ilavesi ile cips içeriğindeki kalite değişimleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Sağlıklı antioksidan özellikteki fenolik bileşikleri içeren ÜPT ilavesi 

ile cips içeriğinin kalite parametrelerinin zenginleştirilebileceği de tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, Üzüm Posası, Ekstrüde gıdalar, Cips 
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8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 25-28 Eylül 2013 Konya  

 

ÜZÜM ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİNDE OKRATOKSİN-A ÜZERİNE  

ETKİLİ FAKTÖRLER  

 

Ali GÜLER1 

1Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Manisa/Türkiye 

 

ÖZET 

Penicillium ve Aspergillus küfleri tarafından üretilen sekonder metabolitler olan 

Okratoksinler, Nefrotoksik, hepatotoksik, teratojen ve immunosupresif etkilere sahip 

bileşiklerdir. Tahıllar ve tahıl ürünleri, baklagiller, kuru meyveler, içecekler, baharatlar ve 

yerfıstığında sıklıkla görülebilmektedirler. Okratoksinler içerisinde  en yaygın bulunan, en fazla 

toksik özellik gösteren ve en fazla tespit edilen okratoksin-A’dır (OA) (Anon., 2006).  

Bağların gelişme dönemleri itibarıyla farklı yoğunluk ve türlerde olmak üzere patojenik küfler 

toprak, dallar, sürgünler, kökler ve üzümlerde infekte durumda bulunmaktadırlar (Pearson and 

Gohen, 1988). Uygun gelişme şartları oluştuğunda bu küfler hızla gelişerek beraberinde 

toksinleri de üretebilmektedirler. Küfler ve dolayısıyla OA ile bulaşık olan üzümlerin işlenmesi 

neticesinde elde edilen ürünlerde de OA riski son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle 

derleme kapsamında üzümlerin işlenmesi sırasındaki OA üzerine etkili faktörler ve sonuçları 

üzerinde durulmaya çalışılmıştır 

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, Küf, Okratoksin-A, Kuru Üzüm, Şarap, Pekmez 

 

EFFECTIVE FACTORS ON OCHRATOXIN-A DURING MANUFACTURING OF 

GRAPE PRODUCTS 

 

ABSTRACT 

Ocharatoxins are a group of mycotoxins and secondary metabolites produced by some 

Penicillium and Aspergillus species. They have nephrotoxic, hepatotoxic, teratogenic and 

immunsupresif effects. Ocharatoxins can be  frequently observed in cereals and ceraal products, 

leguminosae family, dried fruits, spices and peanuts. Ochratoxin-A (OA) is the most common 

observed, the most detected and highly hazardous in Ochratoxins (Anon., 2006). 

Soil, bunches, shots, roots and grapes have been infected with patogenic mould various density 

and species depend on vine vegetation periods at in vineyards (Pearson and Gohen, 1988). The 

mould rapidly reproduces and synthesizes OA at suitable conditions. OA risk is very important 

at using contaminated grapes with mould and OA in process stage.  For these reasons, in this 

review, influential factors on OA in processing of grapes and results have been investigated.  

 

Key words: Grape, Mould, Ochratoxin-A, Raisin, Wine, Molasses  
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GİRİŞ 

Okratoksinler,  Penicillium ve Aspergillus küflerince üretilen sekonder metabolitlerdir. 

Bu toksinler Nefrotoksik, hepatotoksik, teratojen ve immunosupresif etkilere sahip olmakla 

birlikte, tahıllar ve tahıl ürünleri, baklagiller, kuru meyveler, içecekler, baharatlar ve 

yerfıstığında görülebilmektedirler. Başlıca üretici küfler Aspergillus ochraceus, Aspergillus 

carbonarius, Aspergillus niger, Penicillium verrucosum ve Penicillium citrinum’ dur (Doyle 

et. al., 1997; Golob, 2007). 

Söz konusu toksinlerin kimyasal yapıları incelendiğinde farklı gruplardan oluştuğu 

gözlenmektedir. Okratoksinler kimyasal yapı itibarıyla birbirlerine göre çok az farklar bulunan 

A, B ve C gruplarından oluşmakta ve Okratoksinler içerisinde en yaygın bulunan, en fazla 

toksik özellik gösteren ve en fazla tespit edilen okratoksin-A (OA)   olarak ifade edilmektedir 

(Anon., 2006). OA düşük asidik özellikte,  polar organik çözücülerde iyi çözünen ancak suda 

az çözünmesi yanında sulu sodyum hidrojen karbonatlı çözeltilerde de çözünebilen bir bileşik 

olup renksiz ve kristalimsi yapıda bulunmaktadır (Ringot et al., 2006). OA’nın okratoksin B 

den daha toksik olmasının nedeninin dihidro-metil-izokumarin halka sistemindeki C5 üzerinde 

bulunan klor atomuna fenolik OH eklenmesi nedeniyle meydana geldiği belirtilmektedir. 

Fenilalanin ve dihidroizokumarin bileşiklerinin amid bağı ile birbirlerine bağlanmalarının 

Okratoksinlerin sıcaklığa ve hidrolize karşı dirençli bir yapı kazanmalarına neden olduğu 

bildirilmektedir (Petzinger and Ziegler, 2000). 

 
Şekil 1. Okratoksin Bileşiği 

Mikotoksinler ile ilgili üzüm ve üzüm ürünlerindeki çalışmaların Zimmerli ve Dick’in 

1996 yılında şaraplardaki OA varlığına yönelik araştırmaları ile birlikte başladığı 

söylenebilmektedir. Bundan sonraki süreçte başta şarap olmak üzere diğer üzüm ürünleri ile 

bağlardaki yetiştirme koşullarında OA oluşumuna etki eden etmenler ve sebep olan küfler 

üzerine değişik araştırma faaliyetleri sürdürülmüştür. 

 

 
Şekil 2. Okratoksin-A Bileşiği 

Dünyada 7.100.000 ha’a varan çok geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılan üzümün yıllık 

üretim miktarının 67 milyon ton civarında bulunduğu ifade edilmektedir (FAO, 2010). 

Üzümden elde edilen ürünlerden biri olan şarabın üretim miktarının 270 Mhl düzeyinde 

gerçekleştiği belirtilirken, üzüm suyu üretiminin ise ancak 10-11 Mhl civarında seyredebileceği 
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tahmin edilmektedir. Dünyada yıllık baz itibarıyla kuru üzümün 1,25 milyon,  sofralık üzümün 

ise 20,7 milyon ton civarlarında üretildiği söz konusu edilmektedir (OIV, 2007). 

Türkiye’deki toplam bağ alanlarının 482.700 ha toplam üzüm üretiminin 3,9 milyon ve 

kuru üzüm üretiminin de 392 bin ton (TÜİK, 2009) ayrıca şarap üretiminin ise 245 bin hl 

civarlarında gerçekleştiği belirtilmektedir. Söz konusu ürünlerin tüketimini incelediğimizde; 

162 bin tonluk kuru üzüm yanında 1,65 milyon ton sofralık yaş üzüm tüketiminin ortaya çıktığı 

görülmekle birlikte; bu sofralık tüketim değerleri kapsamında üzümün farklı geleneksel gıdalar 

şeklinde işlenerek tüketilen miktarlarının da dahil olabileceği ifade edilmektedir. Yıllık şarap 

tüketim miktarımızın ise 227 bin hl civarında gerçekleştiği belirtilmektedir. (OIV, 2007). 

Bağların gelişme dönemleri itibarıyla farklı yoğunluk ve türlerde olmak üzere patojenik 

küfler toprak, dallar, sürgünler, kökler ve üzümlerde infekte durumda bulunmaktadırlar 

(Pearson and Gohen, 1988). Uygun gelişme şartları oluştuğunda bu küfler hızla gelişerek 

beraberinde toksinleri de üretebilmektedirler. OA oluşumunun bağlarda hasat öncesinde başlıca 

A. Carbonarius tarafından üretildiği çeşitli araştırıcılar tarafından belirtilmektedir (Chulze et 

al., 2006; Leong et al., 2006; Leong, 2007).  Küfler tarafından mikotoksin üretimi üzerine 

fiziksel, kimyasal ve bazı biyolojik koşulların etkisinin söz konusu olduğu ifade edilmektedir. 

Çevrenin sıcaklığı, nisbi nem ve gıdanın nem içeriği gibi faktörler en önemli fiziksel 

faktörlerdir. Besinsel faktörler de önemli kimyasal faktörler olarak gösterilmekle birlikte, 

gıdanın pH değeri, su içeriği ve bileşiminin mikotoksin üretimi üzerine etkili olduğu söz konusu 

edilmektedir.  Mikotoksin üretimine etki eden en önemli biyolojik faktörler olarak küflerin 

toksijenik olup olmadığı, toksin üretme kabiliyetleri, ortamda bulunan diğer küflerle bir rekabet 

etme durumlarının varlıkları ve mikrobiyal deteksifikasyon gibi faktörler şeklinde 

sıralanabilmektedir (Sert, 1985). 

Bağların yetiştirildiği toprak ve topraktaki asma kalıntıları OA üreticisi küflerin başlıca 

kaynaklarıdır. Küfler, bazen yere düşen kuru tanelerden, ölü bağ çubuklarından, asmaların 

gövdelerindeki kabuklardan, kuru dallardan ve budama artıklarından ve nadir olarak da olsa 

yaprak, taze sürgün gibi yeşil aksamlardan da izole edilebilmektedir. Bağlarda bulunan yabancı 

otlar da inokulasyon kaynağı oluşturabilmektedir (Leong et al., 2006; Chulze et al., 2006; 

Hocking et al., 2007). Bağlarda OA üreticisi küflerden A. Carbonarius’ un toprak yüzeyinde 

bulunan kısımlarda derinlere nazaran daha yüksek konsantrasyonlarda mevcut olduğu (Leong 

et al.,2006) ve  bu durumun muhtemelen toprak yüzeyine düşen tanelerin burada şekerli bir 

ortam oluşturmasından kaynaklandığı belirtilmektedir (Hocking et al., 2007). Çürük, bozuk ya 

da zarar görmüş salkımların uzaklaştırılması, tane kopma kuvvetini azaltacak uygulamalardan 

kaçınılması ve tanelerde olgunlaşma sonrasında mekanik zararlanmalar meydana getirebilecek 

toprak işleme gibi kültürel uygulamalardan uzak durularak, OA üreticisi küflerin bir ölçüde de 

olsa azaltılabilmesini mümkün kılabilmektedir. 

Bağlarda OA oluşum riskini azaltmak için en önemli konu üzüm tanelerinin zarar 

görmesini önleyici tedbirlerin alınmasıdır. Bağlarda meydana gelen mantari hastalıklar ve 

biyolojik zararlılar ile etkin bir şekilde kimyasal ve kültürel mücadelenin yapılması, sulama 

dönemlerinin iyi takip edilmek suretiyle fazla sulamadan kaçınılması, olgunlaşma döneminde 

toprak işleme ve mekanik uygulamaların yapılmaması ve yetiştiricilik kültürel işlemlerinin 

etkin ve zamanında gerçekleştirilmesi bu riskleri azaltabilir. Bunun yanında kontaminasyon 

kaynaklarına da dikkat edilmesi ve hasat sonrasında kalan kötü ya da bozuk salkımların 
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ortamdan uzaklaştırılması önemli olarak sayılabilecek riski azaltıcı bazı farklı uygulamalar 

olarak görülmektedir. 

Ülkemizde Türk Gıda Kodeksinin Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maximum 

Limitleri Hakkında Tebliği (2008/26) uyarınca, Kuru Üzümlerde max.  OA değerinin 10,0 

μg/kg,  şaraplarda 2,0 μg/kg ve Üzüm suyu ve konsantrelerinde ise 2,0 μg/kg civarında 

bulunması gerektiği bildirilmektedir. Hem ülkemizde hem de yurt dışında yapılan 

araştırmalarda Çekirdeksiz kuru üzümlerdeki OA seviyelerinin belirlenen limitler üzerinde 

olabildiğini ifade etmektedir. Söz konusu olay gerek iç tüketim açısından, gerekse ülkemizin 

ihracatında sorunlar yaratabilmesi itibarıyla son derece önem arz etmektedir.  

 

Sofralık ve Kuru Üzüm Üretiminde Uygulanan İşlemlerin OA Üzerine Etkisi 

Sofralık üzüm üretiminde, üzüm ürünlerinden farklı olarak hasat sonrasında çok 

kapsamlı ve yapıyı değiştirici işlemler söz konusu olmamaktadır. Pazar açısından bozuk, çürük 

ve hastalıklı salkımlara sahip üzümlerin piyasada kabul görmesi oldukça zorlaşmaktadır. 

Sofralık üzümler hasat esnasında dikkatli bir şekilde görsel incelemeden geçmekte, hastalıklı, 

çatlamış, bozulmuş salkımlar ve taneler uzaklaştırılmaktadır. OA riski açısından 

değerlendirildiğinde bu uygulamaların riski azaltıcı etkileri olduğu ifade edilmekte ayrıca 

sofralık üzümlerin depolanması esnasında kullanılan kükürt dioksit jeneratörlerinin OA üreten 

bazı küflerin bulunma riskini azalttığı belirtilmektedir (Licther et al., 2005).  

Kuru üzüm üretimindeki risk diğer üzüm ürünlerine nazaran daha fazla bulunmakta 

olup, bunun nedeni üzümlerin kurutulması sırasında yapılan farklı işlemlerden 

kaynaklanmaktadır. Çekirdeksiz kuru üzüm, üzümlerin natürel olarak veya alkali çözeltisine 

(% 5 potasyum karbonat + % 1 zeytinyağı) daldırılarak güneşte kurutulması suretiyle elde 

edilmektedir. Güneşte kuruyan üzümler daha sonra işletmelerde kontrol, topan kırma, elekten 

geçirme, aspirasyon, yıkama, taş ayıklama, sap ayıklama, optik ayırma, manuel ayırma, metal 

ayırma ve paketleme aşamalarından geçmektedirler.  Üzümlerin kurutma metoduna bağlı olarak 

kuruma süresi ve bununla ilgili olarak da dış ortamda bekleme süreleri farklı olduğundan OA 

üreticisi küflerin farklı etkilerinin oluşabileceğini düşündürmektedir. Özellikle üzümün natürel 

olarak kurutulmasında diğer metoda oranla kuruma süresi iki katına çıkmaktadır. Corinth üzüm 

çeşidinin kurutulması esnasında 10-14 günlük periyotta mikotoksijenik bir küf olan A. 

Carbonarius kontaminasyonun arttığı, proses ve paketleme öncesinde ve kurumadan hemen 

sonraki üzüm örneklerinde kontaminasyonun % 50 ‘sinin A. Carbonarius’dan kaynaklandığı 

ve deniz seviyesinde, daha yüksek rakımlara nazaran Corinth üzümlerinde daha fazla OA 

kontaminasyonunun belirlendiği rapor edilmektedir (Dekanea, 2005). Küfler tarafından OA 

üretimi daha çok serin şartlarda oluşturulduğundan üzümlerin kurutulmasında, ürün sıcaklığı 

hızlı bir şekilde 30 °C‘nin üzerine çıkarıldığı zaman güvenli su aktivitesi aralığındaki oluşum 

potansiyelinin azaldığı belirtilmektedir (Leong et al., 2006; Hocking et al., 2007). 

Ülkemizdeki kuru üzümlerde OA varlığına yönelik olarak gerçekleştirilen  çalışmalar 

genellikle en fazla üretimin gerçekleştirildiği Ege bölgesinde yoğunlaşmıştır. Aksoy ve ark.  

(2007) tarafından yapılan 5 yıl süreli kapsamlı bir sörvey çalışmasında işlenmiş kuru üzüm 

örneklerinde OA varlığı araştırılmıştır. Örneklerin % 9,3‘ünde OA varlığı tespit edilemezken, 

% 90,3‘ünde 0,3–10 µg/kg ve % 0,6‘sında ise 10 µg/kg’ın üzerinde tespit edildiği 

bildirilmektedir. Meyvacı ve ark. (2005) tarafından işlenmemiş kuru üzüm örneklerinde yapılan 
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çalışmada; örneklerin % 32,2 ‘sinde OA tespit edilmediği, % 9,8 ‘inde 10 µg/kg‘ın üzerinde ve 

geri kalan örneklerde ise 0,026-10 µg/kg arasında OA varlığının tespit edildiği belirtilmektedir.  

 

Şarap Üretiminde Uygulanan İşlemlerin OA Üzerine Etkisi 

Şarap üretiminde gıda güvenliği açısından OA’nın başlıca risklerden biri olduğu ifade 

edilmekte ve bu toksinin oluşumuyla ilgili sistemli bir şekilde çalışılması gerekliliği üzerinde 

durulmaktadır (Delage et al., 2003). Şarap ve meyve suyu üretimindeki proses aşamalarında 

fungal gelişim engellediğinden OA üretiminin söz konusu olmadığı farklı araştırmacılar 

tarafından ortaya koyulmuştur (Roset, 2003; Fernandes et al.,2007). OA miktarında katı sıvı 

fazın ayrılması esnasında ciddi miktarlarda azalışlar meydana geldiği de yine aynı 

araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Üzümlerdeki OA üreten küfler daha çok tane ve 

salkımlar üzerine yerleştiğinden şıra ile posanın ayrılması sırasında toksin miktarındaki 

düşüşün söz konusu olması son derece önemlidir. OA oluşumunun proses aşamasında meydana 

gelmeyişinin, hasat ve üzümün olgunlaşma dönemlerinde dikkatli bir yetiştiricilik 

uygulamasının gerekliliğini ortaya koyması açısından üzerinde önemle durulması gereken bir 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Proses aşamaları gıdalarda mikotoksin ve kontaminasyon riskini azaltmada önemli rol 

oynayabilmektedir. Eğer toksin miktarı hasat sonrasındaki uygulamalarda iyi yönetilebilirse 

OA üzerine proses tekniğinin etkilerinin belirlenebileceği, proses aşamalarının tamamında OA 

riskinin sürekli ve düzenli bir şekilde gözlenebildiği takdirde şarabın güvenliğinin garanti 

edilebileceği ve uygun bir risk değerlendirmesine ihtiyaç duyulabileceği ifade edilmektedir. 

(Mantle,2002; Grazioli et. al, 2006).  

Şaraplardaki renk ve üzümün yetiştirildiği ortam ile OA varlığı arasında bazı 

korelasyonların oluştuğu belirlenmiştir. Bu korelasyonlarda kırmızı şaraplarda beyazlara 

nazaran daha fazla miktarlarda OA konsantrasyonunun gerçekleştiği vurgulanmaktadır. 

Avrupa’nın güney bölgelerinde daha fazla miktarda OA belirlendiği ve daha fazla 

konsantrasyonlarda rastlandığı bildirilmektedir (Otteneder and Majerus, 2000; Pietri et. al, 

2001; Grazioli et. al, 2006).  

Şarap üretim prosesinin OA varlığı üzerine etkilerini belirlemeye yönelik yapılan  

çalışmalardan birinde iki farklı üzüm çeşidinin şaraba işlenmesi esnasında; üzümlerin 

parçalanması, maserasyon sonrası, alkol fermantasyonu, malolaktik fermantasyon, şişelemeden 

önce ve şişelendikten 12 ay sonra gibi değişik işlem basamaklarında örneklemeler yapılarak 

OA konsantrasyonları test edilmiştir. OA varlığı ilk örnekleme aşaması olan üzümlerin 

parçalanması sonrasında alınan şıra örneklerinin tamamında tespit edilmiştir. Bu toksinin 

şıradaki varlığının üzümün parçalanması sebebiyle oluştuğu söz konusu edilmektedir (Grazioli 

et. al, 2006). Üzüm yetiştirilmesinin değişik aşamalarında toprak ve çevresel faktörlerden 

dolayı kontamine olan küfler uygun gelişme koşullarında taneler üzerinde gelişerek 

çoğalmaktadır. Daha çok yaralı, hastalıklı veya mekanik olarak zarar görmüş tanelerdeki 

çatlaklara yerleşmekle birlikte, üzümün olgunlaşma dönemi sonlarında hassas olan sapın tane 

ile bağlantılı olduğu noktalar riskli durum yaratmakta olup, kontamine üzümlerin parçalanması 

ile aktif hale geçen etmen, küfler vasıtasıyla OA şıraya bulaşmakta ve uygun şartlarda varlığını 

sürdürmektedirler. 
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Şarap prosesinde parçalanan üzümler şıra ile birlikte fermantasyon tanklarına 

aktarılarak burada maserasyon ve alkolik fermantasyona tabi tutulmaktadırlar. Maserasyon 

aşamasında bazı komponentler posadan şıraya ekstrakte edilmektedir.  Bu aşamada OA‘nın da 

bu maddelerle birlikte şıraya geçtiği ve şarap prosesinde toksinlerin serbest kaldığı ve ilk 

olumsuzlukların bu aşamada gerçekleştiği belirtilmektedir. Maserasyon aşamasından sonra 

yapılan ayırma işlemi sonucunda OA miktarında az miktarda da olsa bir düşme görüldüğü tespit 

edilmiştir. Tortu alma işlemi sonrasında OA konsantrasyonunda çok düşük veya değişmeyen 

miktarda bir azalma söz konusu olabileceği ifade edilmektedir. Alkol fermantasyonundan sonra 

malolaktik fermantasyonda da OA miktarında önemli miktarda azalmalar meydana geldiği, bu 

azalmalarda şaraplardaki biyolojik deasidifikasyondan sorumlu olan laktik asit bakterilerinin 

pozitif yöndeki dekontaminasyonuyla ilgili etkisinden kaynaklanabileceği söz konusu 

edilmektedir. Şarap proses aşamaları OA üzerinde azaltıcı etkiye sahip olmakla birlikte 

toksinler tamamen elemine edilememektedir(Grazioli et. al, 2006). Şarap proses aşamalarının 

OA varlığı üzerine etkisi Şekil 3’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Şarap İşlem Süreçlerinin OA Varlığı Üzerine Etkisi 

 

Leong et. al (2006) Semillon ve Shiraz üzümlerinin şıra ve şaraplarında bazı proseslerin 

etkileri üzerine çalışmışlar, pektolitik enzimleri Semillon çeşidinin bulanık ve berrak olan 

şıralarına uyguladıktan sonra OA değerlerinin bulanık şıra içeriğinde çok daha yüksek 

düzeylerde bulunduğunu tespit etmişlerdir. Değişik pektolik enzimlerin bulanık ve 

berraklaştırılmış şıralardaki OA miktarları itibarıyla farklı bir etkisi görülmemiştir. Shiraz 

üzümündeki şıranın fermantasyonunda ise farklı şeker konsantrasyonlarında elde edilen 

örneklerdeki OA miktarları test edilerek stabil fermantasyonun 10 ºBriks derecesinde en yüksek 

OA miktarı belirlenmesine karşın daha sonrasında düşüşlerin meydana geldiği ifade edilmiş, 

rotatif fermantasyonda ise böyle bir farklılığın ortaya çıkmadığı belirlenmiştir. Şarap sektörü 

üretim esnasında oluşan tortuları gidermek amacıyla çeşitli ajanları yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Yapılan çalışma itibarıyla Semillon şaraplarında bentonit uygulamalarının 

hem düşük hem de yüksek konsantrasyonlarda OA varlığı üzerine önemli düzeylerde azaltıcı 

etkiye sahip bulunduğu belirtilmektedir. K-kazeinat ilavesinin de OA varlığı üzerine ilave 

edilen oranlara bağlı kalmaksızın sınırlı düzeyde azaltıcı etki oluşturduğu ortaya koyulmuştur. 

Ayrıca jelatin, yumurta akı, PVPP (Polyvinylpoly-pyrrolidone) gibi durultma ajanlarının OA 

konsantrasyonu üzerinde bir etkisinin bulunmadığı belirtilmektedir. Bununla birlikte şarapların 

şişelerde 12-14 ay süre ile bekletilmesinin hem beyaz hem de kırmızı şaraplarda OA 
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konsantrasyonu üzerinde azaltıcı bir etki oluşturduğu ve etki oranının beyazlarda %22 

kırmızılarda %29 civarında görüldüğü tespit edilmiştir (Leong et. al,2006). 

Hasat edilen üzümlerin soğuk şartlarda depolanma ve taşınması ile şarap üretimindeki 

hijyen ve sanitasyon uygulamalarının OA riskini azaltabileceği, preslemede basıncı 

yükseltmenin OA konsantrasyonunu da arttırabileceği belirtilmektedir (Gambuti et al., 2005). 

 

Pekmez ve Sirke Üretiminde Uygulanan İşlemlerin OA Üzerine Etkisi 

Pekmez üzümden elde edilen geleneksel gıdalar içerisinde en önemlilerinden biri 

durumunda olması nedeniyle, ülkemizin hemen hemen her bölgesinde az veya çok miktarlarda 

üretimi yapılmaktadır. Daha çok geleneksel metotlar kullanılmakla birlikte sanayi üretimi de 

oldukça önemli düzeylerde gerçekleşmektedir. Pekmez de diğer üzüm ürünlerinde olduğu gibi 

OA açısından riskli gıdalar içerisinde yer almaktadır. Arıcı et al.(2004) pekmez üretiminde OA 

varlığı üzerinde çalışmışlar ve doğal olarak bulaşık olan üzümleri (2,1-9,8 µg/L) kullanarak 

geleneksel metotlarla pekmez üretmişler ve üretimin farklı aşamalarında örneklemeler yaparak 

OA miktarlarındaki değişmeleri takip etmişlerdir. Üzümlerin preslenme sonrasındaki asit 

giderme aşamalarında OA varlığı açısından pek bir farklılık görülmediği, kaynatmanın 

başlangıcı, kaynatma başlangıcı ile sonu arası ve son ürün aşamalarında kademeli olarak OA 

varlığının arttığı ve bu artışın başlangıçtaki üzüm şırasına oranla 5-6 kat daha fazla 

belirlendiğini ifade etmişlerdir. 

Farklı araştırmacılar tarafından üzüm sirkesinde yapılan çalışmalarda da, değişik 

düzeylerde OA varlığı tespit edilmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmada üzüm sirkelerindeki OA 

miktarlarının 1,24 ile 2,25 ng/mL arasında tespit edildiği belirtilirken (Kurtbay, 2007), Markaki 

ve ark.,(2001) tarafından yapılan ayrı bir çalışmada ise yine sirkede 0,2 μg/L civarında OA 

varlığından söz edilmektedir. Sirkede OA varlığı ve işlem koşullarına bağlı olarak değişimleri 

üzerine yapılan çalışmaların sayısı oldukça sınırlı kaldığından prosesin etkileri üzerinde pek 

durulamamıştır. 

Üzümün sağlıklı, hastalık ve zararlanmalar ile kontaminasyonlardan uzak bir şekilde 

yetiştirilmesi sağlandığında; hammadde olarak kullanıldığı ürünlerdeki OA riskinin oldukça 

azaltılabileceği düşünülebilir. Bununla birlikte üzümün değişik yetiştirilme aşamalarındaki 

tanelerinde oluşması muhtemel hasarları en aza indirecek, kontaminasyon kaynakları ve 

etkenlerini minimize edecek uygulamalar üzerine çalışmalar yapılması gereği de ifade 

edilebilir. Dünyada OA etmeni olan küflerin toksin üretme yetenekleri ve etkileyen faktörler 

hakkında araştırma faaliyetleri bulunmakla birlikte, ülkemizin farklı ekolojik ve iklimsel 

şartlarında bu konularla ilgili değişik çalışmalar yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
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ABSTRACT 

Sultana is among the most important products in Turkish economy in terms of being a 

principal export crop and many producers’ occupations. Although sultana’s share in export is 

high, Turkey aims having a sustainable place in the international competition. In this 

framework; common attitude of all the actors and institutions in the sector towards attaining 

competitive advantages are required both in national and international markets. A sustainable 

competition power calls for paying a special attention to producer preferences. It is of 

importance to reveal and analyze that sultana producers’ preferred market and particularly the 

reasons for those preferences. 

This study deals with analyzing tendencies of the conventional and organic sultana 

producers to supply their products to domestic and international markets with respect to some 

alternatives such as high price, guaranteed payment and marketing easily by means of 

Analytical Hierarchy Process. Data of the study was gathered from randomly chosen 300 

sultana producers in Manisa where sultana production is very widespread. Scores from 

Analytical Hierarchy Process are analyzed by Tobit for doing a deeper analysis of the producer 

preferences.  

 

Keywords: Analytical Hierarchy Process, Conventional Sultana, Market Preference, Organic 

Sultana, Tobit. 

 

INTRODUCTION 

Turkey is one of leading countries in the world at viticulture due to the advantages such 

as ecological conditions and richness of gene sources. Grape has always played an important 

social and commercial role in Western Anatolia. In the Aegean Region of Turkey, like Izmir 

and Manisa since the 18th century the major grape production is sultana, which is a variety of 

seedless type. 

Sultana is the most important among the other traditional varieties. Raisin known as 

Sultana or Sultanina in the world is produced by drying under sunshine after dipping harvested 

grapes into a solution Altindisli and Isci (2005).   

Turkey is the biggest Sultana producer and exporter in the world as well as the biggest exporter 

of raisins and ranks among the top 5 largest grape grower countries.  Turkey provides %31 of 

raisins exportation of the world and exported to 87 countries in 2009 FAO (2012).  

Both the conventional and organic raisins have big proportion in exportation of 

agricultural products.  A sustainable competition in both conventional and organic sultana 

requires a special attention to producer preferences. The main purpose of this study is to reveal 

and analyze the market preferences of sultana producers particularly the reasons for those 
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preferences. In this framework, both conventional and organic raisins farmers are examined. 

This research is to be considered original for the raisin farmer’s preferences for domestic and 

foreign markets in Turkey.  

In a sector or international market, some firms or countries may have a significant 

market share in production, exportation or importation of some products (Hatirli et al., 2010). 

It is known a few countries are competing for the world Sultana raisin market. Turkey is the 

top Sultana raisin exporter in the world and has power in some extent to affect world sultana 

raisin market. This study examines how to keep Turkey’s leading position in the international 

market with the contribution of raisin farmers, not purely the market power of Turkey in 

Sultana. In other words, the study attempts to establish a link between the market power and 

farms in terms of sustainable market power.  

Sultana raisin is grown in the vineyard area on the fertile ground of Gediz basin that is 

in Manisa province in the western Anatolia. Thus this study was carried out in Manisa which 

has the largest vineyard areas and grape production in Turkey. Main data of the study was 

collected by survey from 300 conventional and organic grape growers who are settled in Manisa 

province. 

We considered that raisin producers prefer domestic and foreign markets for their 

products. In this context, we offered producers three alternatives for these markets; high price, 

guaranteed payment and marketing easily. In the study area, Analytical Hierarchy Process 

(AHP) model is used to determine domestic and foreign market preferences of farmers. AHP 

model assessed farmers’ market preferences in terms of high price, guaranteed payment and 

ease of marketing 

. 

DATA AND METHODOLOGY 

The study was conducted in Manisa province that is biggest sultana producer province 

of Turkey. The total vineyard area was 73 191 hectares in 2011. 22 563 families were involved 

with grape production in the province. In the same year, the total grape production was 1 336 

194 tons. Of the total grape production; 985 456 tons were raisins (246 364 tons of raisins) and 

350 738 tons were table grapes. 87.49 percent of the raisins and 15.46 percent of the table grapes 

produced in Turkey were produced in the Manisa province (Manisa Directories of Food, 

Agriculture and Livestock, 2011). 

In the study, three district of Manisa which were most important in conventional and 

also organic sultana production were selected. The survey population of this study was 

composed of conventional and organic sultana producers separately in these three districts. At 

the second stage, thirteen villages were selected on the basis of conventional and organic sultana 

production potential after interviewing some people and institutions who were expert of this 

subject. 

  Farmers preferences are based on the data collected in the study area. The data used in 

this study come from a survey of 300 farmers in Manisa province of Agean Region. 155 of 

these are growing conventional sultana, 140 of these are growing organic sultana and 5 

producers have both of them. Survey was based on a standardized and pre-tested questionnaire. 

A pre-tested questionnaire consists of both open ended and closed ended questions and was 

used to collect data in face to face interviews. The survey questionnaire had subsections: The 

demographic and socioeconomic information, farm and marketing information and also the 
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perceptions of the farmers. Data collection is conducted out from October through December 

2012. 

Then, the AHP was applied to determine domestic and foreign market preferences of 

farmers related to high price, guaranteed payment and marketing easily. The Kruskal Wallis 

test was used for comparing the means of the priorities of criteria and preferences. 

The AHP was developed by Thomas L. Saaty (1980). This model is one of the most 

commonly applied multi-criteria decision making techniques Thomas (2011). The AHP is a 

decision-support tool to cope with complex multi-criteria problems. The method helps to 

structure and analyze decision problems by breaking down the complex problem in a hierarchic 

order and by employing pair-wise comparisons of its elements to determine the preferences 

among the set of alternatives. The first stage of AHP is problem structuring. The AHP decision 

problem is structured hierarchically at different levels, each level consists of a finite number of 

decision elements. A basic hierarchical model consists of a goal, criteria and alternatives. The 

top level of the hierarchy represents the overall goal, while the lowest level is composed of 

criteria and all possible alternatives. The second stage is assessment of local priorities. The 

relative importance of the decision elements is assessed indirectly from comparison judgments 

during the second step of the decision process. The third stage is calculation of global priorities. 

The last step of the AHP aggregates all local priorities from the decision table by a simple 

weighted sum. 

The AHP model was built by taking into account the current domestic marketing 

structure in sultanas and policies to keep Turkey’s leading position in international market. The 

AHP model for the farmers’ preferences is explained in Fig.1. In this study, two markets criteria 

were analyzed. The first criterion was domestic market. The second criterion was foreign 

market. The alternatives of the hierarchy were the factors affecting the preferences, which are 

high price, guaranteed payment and marketing easily. 

According to the law of demand, if the price of a product is high, normally more of a 

product will be supplied. Hilmi (2006) stated that the higher price would also encourage the 

farmer to extend the area under cultivation and provide the crop with more or better quality 

inputs so that a higher yield can be obtained. Especially value-added products such as raisin 

can bring a better price to farmers. Thus high price is an important alternative for raisin farmers.  

Correspondingly farmers want to sell their products immediately and easily because of 

characteristic of agricultural product. Sultana farmers also want to sell their sultana 

immediately. So storage facility is costly and risky especially for small farmers. Thus marketing 

easily is also an important alternative for raisin farmers. 
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Figure 1: Problem Definition of AHP Model. 

            

Because payment mechanism is so different for farmers, sometimes farmers are not paid 

for their products or payment is not made immediately after selling. Even the price is low, 

guaranteed payment still can be preferred by farmers to reduce market uncertainty. It is stated 

in some studies that farmers prefer cash and immediate payment Blandon et al. (2009). 

According to Westlake (2005), farmers normally sell for cash because they do not trust traders 

to pay them at a later date. In the case of small-scale producers, traders know that farm 

households usually have an urgent need for cash and can be persuaded to accept a reduced price 

in return for immediate payment.  

Farmers face payment problems in Turkey also. Some buyers do not pay the farmers for 

their products. Sometimes raisin producers also are not paid for their products or paid delayed. 

This problem is also stated in some studies: Sahin (2006), Sayılı and Civelek (2012), Aydin 

(2007).  Guaranteed payment for our model is thought as an appropriate alternative.  

Furthermore, in this study, scores calculated for farmers’ preference were separately 

regressed using a censored Tobit model with farm and farmer-specific explanatory variables in 

order to identify the sources of preference. The reason for using the Tobit model is that the 

preference measures are censored regression model Greene (2003) and Ramanathan (1997). 

AHP yields continuous scores between 0-1. In Tobit models it is possible to estimate with left 

and right censoring. We used Tobit model in which AHP scores for each criterion and option 

lying between 0 and 1 which are censoring values are depending variables. 

 

RESULTS  
The demographic characteristics of the sultana farmers who participated in the study are 

summarized in Table 1. While the average age of the farmers surveyed is approximately 50; 

average education is seven years and also household member is four. Duration of the 

engagement to the agriculture of farmers is 30 years and grape growing experience is 26 years 

(Table 1). While average of farm size is 10.4 hectares, average farm sizes in conventional and 

organic vineyards are approximately 10.3 and 10.0 respectively. Average sizes of vineyard are 

also 4.9 hectare and 3.8 hectare in conventional and organic vineyards. 

Goal 

Criteria 

Alternative 

Domestic Market Foreign Market 

High Price Guaranteed Payment Marketing Easily 

Determining farmers’ preferences for markets  
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Table 1. Characteristics of farmers and farms surveyed 

  Mean Minimum Maximum Std. Deviation 

Age 50.07 22.00 83.00 12.575 

Education (year) 6.59 2.00 18.00 2.615 

Household member 4.31 1.00 12.00 1.859 

Farming experience (year) 30.09 2.00 61.00 13.332 

Experience in grape growing (year) 26.22 2.00 61.00 13.263 

 

Dealer and exporting firms have big shares in marketing channel of sultana for both 

conventional and organic. Raisins Agricultural Sales Cooperatives Union (Taris) follows these 

middlemen. Selling of commodity exchange set the selling of dealer and exporting firms. Raisin 

has traded in both domestic and export markets. Some dealer is also dealing with export 

markets. Taris Sultana Raisins Union, which is one of the most long-established agricultural 

cooperatives of Turkey, is sultana buyers and exporters of Turkey. About half of all raisin 

producers are members of Taris production (USDA Foreign Agricultural Service, 2012). 

However, in general, Taris purchases around 15-20 percent of total. Raisin is traded in 

commodity exchange. Taris is required to buy raisins from its members but members are free 

to sell to other buyers and they often do. 

The organic sultana producers work with contract farming. Kenanoglu (2003) stated that 

raisin producers market their products to the firms which they have signed a contract with. 

Moreover, within the scope of this contract the organic raisin producers are not obliged to give 

their products to the firm with which they have an agreement and the firm does not have to get 

all of the products. When the firm does not but all or some of the products, the producer will 

have to market his product like a conventional product. As can be seen above expression, 

notwithstanding organic sultana producers work under contracted farming, they have same 

problems with the conventional producers in marketing. Therefore it is not so big difference 

between conventional and organic producers’ preferences and the factors influencing these 

preferences. 

The preferences of farmers with regards to factors such as high price, guaranteed 

payment and marketing easily affecting export and domestic market were determined. Table 2 

shows the AHP results. Last column in Table 2 indicates the farmers’ average preferences for 

each criterion.  This notation of results is also used in a similar study by Thomas (2011).  

According to the model results, there is no statistically significant difference between domestic and 

foreign markets preferences of conventional producers. However organic sultana producers prefer 

the domestic market (0.5141) by a small margin and there is a statistically significant difference 

between domestic and foreign markets. Results for alternatives are shown on the last row Table 

2. When it is assessed in terms of domestic and foreign market alternatives, guaranteed payment 

is preferred as the best alternative. The average scores of guaranteed payment are 0.4940 in the 

conventional sultana and 0.5293 in the organic sultana. High price and marketing easily were 

assigned preference scores very close for both conventional and organic producers. There is a 

statistically significant difference between these alternatives. 
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As mentioned before, sultana producers are not paid for their product or paid delayed. 

Then model results strengthen this situation.  

 

Table 2. Average priorities of AHP alternatives by criteria  

 

A Tobit model was used to reveal the factors influencing farmers’ preferences regarding 

places to sell sultana. Table 3 and Table 4 show the results of the Tobit model for conventional 

and organic sultana respectively.    

In conventional grape growers, total farm size has significant negative impact on 

marketing easily. Big farms can market their products anyways. Number of plots has significant 

negative impact on high price and significant positive impact on marketing easily. Number of 

vineyard plots has significant negative impact on marketing easily. These producers consider 

the high price and marketing easily as less important factors. While age has significant negative 

impact on foreign market and high price, has also significant positive impact on domestic 

market and marketing easily. This result shows us that old conventional raisin producers prefer 

domestic market and marketing easily. They want to feel safe and do not want to take any risks 

in marketing. While farming experience has significant positive impact on foreign market and 

high price, has also significant negative impact on domestic market and marketing easily. 

Experienced producers prefer foreign market and high price. 

 

In organic grape growers, plot size has significant negative impact on guaranteed 

payment and significant positive impact on marketing easily. These organic sultana producers 

consider the guaranteed payment and marketing easily as less important factors. While age has 

significant negative impact on foreign market and has significant positive impact on domestic 

market. Older organic raisin producers like conventional producers prefer domestic market for 

more familiar. Experience in grape growing has significant negative impact on guaranteed 

payment. It can be said that experienced producers in grape growing do not have such problems 

related paying. 

 

 

 

 

 

 

 

Conventional Sultana 

 High Price Guaranteed Payment Marketing Easily Average 

Domestic Market 0.2429 0.4801 0.2770 0.5085 

Foreign Market 0.2189 0.5204 0.2607 0.4915 

Average 0.2377 0.4940 0.2683  

Organic Sultana 

 High Price Guaranteed Payment Marketing Easily Average 

Domestic Market 0.2529 0.5165 0.2306 0.5141 

Foreign Market 0.2114 0.5460 0.2427 0.4859 

Average 0.2346 0.5293 0.2360  
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Table 3. AHP Tobit estimates for conventional sultana  

 

Variable 

Dependent variable 

Domestic M. Foreign M. High Price Guaranteed Payment Marketing Easily  

Const 0.3366   0.6634** 0.3446** 0.4681** 0.1873*  

 (0.2268) (0.2268) (0.1163) (0.1292) (0.1095) 

Pilot size -0.0007481   0.0007481   -0.0001906   -0.0004228   0.0006134   

 (0.001040) (0.001040) (0.0005335) (0.0005924) (0.0005021) 

Total farm size -0.0002185   0.0002185   0.0002816   0.0001820   -0.0004636** 

 (0.0003986) (0.0003986) (0.0002045) (0.0002270) (0.0001924) 

Number of plots 0.003182   -0.003182   -0.009997*  -0.001781   0.01178** 

 (0.01028) (0.01028) (0.005274) (0.005856) (0.004964) 

Total vineyard area 0.0008964   -0.0008964  -0.0002947  -7.749e-05  0.0003721  

(0.001229) (0.001229) (0.0006307) (0.0007003) (0.0005936) 

Number of vineyard 

plots 

-0.03110   0.03110   0.007624   0.01427   -0.02190** 

(0.02072) (0.02072) (0.01063) (0.01180) (0.01000) 

Age 0.006546*  -0.006546*  -0.003159*  8.339e-05   0.003076*  

 (0.003716) (0.003716) (0.001906) (0.002117) (0.001794) 

Education -0.001916   0.001916   0.001444   -0.008017   0.006574   

 (0.01197) (0.01197) (0.006143) (0.006821) (0.005782) 

Household member 0.02145   -0.02145   -0.0002117   0.003092   -0.002881   

(0.01810) (0.01810) (0.009288) (0.01031) (0.008742) 

Farming experience  -0.007863*  0.007863*  0.001593   0.002653   -0.004246** 

(0.004285) (0.004285) (0.002198) (0.002441) (0.002069) 

Experience in  grape 

growing 

0.003979   -0.003979   0.0006953   -0.002322   0.001627   

(0.003441) (0.003441) (0.001765) (0.001960) (0.001661) 

N 160 160 160 160 160 

lnL -58.2 -58.2 48.59 31.84 58.28 

Standard errors in parentheses 

* indicates significance at the 10 percent level 

** indicates significance at the 5 percent level 
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Table 4. AHP Tobit estimates for organic sultana  
 

Variable 

Dependent variable 

Domestic M. Foreign M. High Price Guaranteed Payment Marketing Easily   

const 0.2166   0.7834** 0.2467** 0.6265** 0.1268   

 (0.2196) (0.2196) (0.1207) (0.1328) (0.1025) 

Plot size 0.001452   -0.001452   1.831e-05   -0.001652** 0.001633** 

 (0.001195) (0.001195) (0.0006568) (0.0007226) (0.0005575) 

Total farm size -0.0001580   0.0001580   -0.0002392   -1.648e-07   0.0002394   

 (0.0003337) (0.0003337) (0.0001835) (0.0002019) (0.0001557) 

Number of plots 0.003428   -0.003428   0.008020   -0.002342   -0.005678   

 (0.009103) (0.009103) (0.005005) (0.005507) (0.004248) 

Total vineyard area -0.001755   0.001755   -0.0006219   0.0009771   -0.0003552   

(0.001681) (0.001681) (0.0009244) (0.001017) (0.0007846) 

Number of vineyard 

plots 

0.004333   -0.004333   0.002171   -0.0008336   -0.001337   

(0.01954) (0.01954) (0.01074) (0.01182) (0.009116) 

Age 0.006135*  -0.006135*  -0.0003807   -0.002045   0.002426   

 (0.003621) (0.003621) (0.001991) (0.002190) (0.001690) 

Education 0.004019   -0.004019   0.001658   -0.006930   0.005273   

 (0.01388) (0.01388) (0.007631) (0.008396) (0.006477) 

Household member 0.009355   -0.009355   0.004339   -0.006382   0.002043   

(0.01708) (0.01708) (0.009388) (0.01033) (0.007968) 

Farming experience -0.005489   0.005489   0.0007537   -0.0004804   -0.0002733   

(0.003417) (0.003417) (0.001879) (0.002067) (0.001594) 

Experience in  grape 

growing 

0.003466   -0.003466   -0.002159   0.004183** -0.002024   

(0.003231) (0.003231) (0.001776) (0.001954) (0.001508) 

N 145 145 145 145 145 

lnL -43.94 -43.94 42.79 28.94 66.57 

Standard errors in parentheses 

* indicates significance at the 10 percent level  

** indicates significance at the 5 percent level 

 

CONCLUSIONS 

Analysis of producer preferences and their priorities regarding any part of supply chain 

gives rise to an opportunity of having clues to diagnose the shortcomings and how to improve 

them. For this aim, sultana producers’ preferences for domestic and foreign from the standpoint 

of some characteristics were probed. An AHP model was built and scores obtained from this 

model were analyzed by Tobit model. The analysis revealed that sultana producers have no 

specific preference between domestic and foreign market. They peculiarly pay much attention 

to selling their sultana with guaranteed payment due to bad experience with this in the past. 

Particularly older farmers would like to be confident of the money which should be paid. This 

implies that some deterrent regulations are needed for such kind frauds by the buyers. Sultana 

producers need to be informed of the market conditions such as domestic and export prices, 

competitors, dealer composition and level of domestic consumption so that they can increase 
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their sultana production. In this manner old producers with bad experience may gain back their 

trust and young producers will be encouraged to produce more for foreign market.  

As stated by Meer and Cornelis (2005), there are market failures that bear relatively 

heavily upon small-scale producers and that can put them in a disadvantageous position for 

participating in coordinated supply chains. Small-scale farmers are often poorly organized, and 

risks and transaction costs of involving them in coordinated supply chains are relatively high. 

Markets that provide small-scale farmers with information and technology are often incomplete 

and inefficient. Fairbairn also highlighted (2003) that the new farmer, like the new economy, 

will have to be more knowledgeable and information-savvy, more networked and interlinked 

than before, and certainly more vertically coordinated along the value chain. 

Sultana raisins are generally grown on small farms. It is strengthened the role of 

producer organizations like Taris or independent producer’ organizations for these small-scale 

sultana growers. 
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ÖZET 

  Bu çalışmanın ana amacı 1980 yılından günümüze Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığına bağlı bağcılık üzerine çalışan araştırma kurumlarınca geliştirilen araştırma 

sonuçlarından bazılarının üreticilerce benimsenme ve memnuniyet düzeylerinin 

belirlenmesidir. Çalışma Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde bağcılığın önde gelen 

illerinden Manisa, İzmir, Denizli, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale ve Mersin ilindeki 

üreticilerle anket yapılarak yürütülmüştür. Araştırma kapsamında gayeli örnekleme ile 

seçilen toplam 205 üzüm üreticisi ile görüşülmüştür. Üreticiler yenilikçilik indeksi 

oluşturularak yenilikçilik düzeyi yüksek ve düşük olmak üzere iki kategoriye ayrılmış ve 

değerlendirmeler bu şekilde yapılmıştır. Araştırma kuruluşları tarafından geliştirilen yeni 

üzüm çeşitleri ve yüksek terbiye sistemleri temel yenilikler olarak ele alınmıştır. 

Oluşturulan yenilikçilik indeksine göre üreticilerin %80’i yenilikçilik düzeyi yüksek 

grupta %20’si ise düşük grupta yer almışlardır. Üreticilere ait yaş, eğitim, tarımsal 

deneyim, aile işgücü gibi demografik verilerin yanı sıra ve işletmelere ait toplam alan, 

bağ alanı ve parsel sayıları hakkında veriler derlenmiştir. Araştırma kuruluşlarınca 

yapılan çalışmalar sonucu geliştirilen üzüm çeşitlerinin ve telli terbiye sistemlerinin 

üreticilerce kabul gördüğü ancak özellikle iç ve dış pazarlarda talep görecek kalitede yeni 

üzüm çeşitlerine ihtiyacın devam ettiği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bağcılık, yeniliklerin benimsenmesi, tarımsal yayım 

ACCEPTATION OF NOVELTIES AND SATISFACTION LEVEL OF GRAPE 

GROWERS IN AEGEAN, MARMARA AND MEDITERRANEAN REGIONS 

 

ABSTRACT 

 Main aim of this study determination and acceptation of the research projects which are 

developed Ministry of Turkish Food, Agriculture and Livestock research foundations from 

1980 to present. This research was conducted by surveying with the growers in Manisa, İzmir, 

Denizli, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale and Mersin where the prominent provinces of viticulture. 

In the scope of the research, it was interviewed with 205 growers. By creating a novelty index 

the growers were divided by two categories as high and low novelty level and the assessments 
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were done according to this approach. Newly developed grape varieties and high trellis systems 

were accepted as the basic novelties. While there was no statistical relationship between novelty 

level and newly developed grape varieties, a statistical relationship was observed between 

novelty level and migration to high trellis system viticulture. It has been concluded that the new 

grape varieties developed by the research institutions and the trellis systems were accepted by 

the growers but the needs for new varieties which would meet the demands of internal and 

external markets have been continued. 

 

Key Words: Viticulture, acceptation of novelties, agricultural extension 

 

GİRİŞ 

  Dünyada 7.086.027 ha alanda bağcılık yapılmakta olup 69.654.926 ton yaş üzüm 

üretilmektedir. Türkiye 462.296 hektarlık bağ alanı ile İspanya, Fransa, İtalya ve Çin’den sonra 

5. sırada, 4.185.126 ton üzüm üretimi ile de Çin, İtalya, ABD, Fransa ve İspanya’nın ardından 

6. sırada yer almaktadır (FAO, 2011). Türkiye’de üretilen üzümün %38,6’sı kurutmalık ve 

%51,9’u sofralık olarak değerlendirilirken %9,5’i şıralık-şaraplık olarak kullanılmaktadır 

(TUİK, 2012). 

  Türkiye tarım bölgeleri itibariyle üzüm üretimi ve bağ alanlarına ait istatistiklere 

bakılacak olursa Ege ve Akdeniz Bölgeleri hem üretim alanı hem de üretim miktarı bakımından 

birinci ve ikinci sırada yer almaktadırlar. Ege Bölgesi üretim alanı açısından Türkiye’nin 

%31,38’ine sahiptir ve üretim miktarı olarak da %49,15’ini üretmektedir. Bu açıdan Karadeniz 

ve Kuzey Doğu tarım bölgeleri ise son sıralarda yer almaktadırlar bu bölgelerde çok sınırlı 

miktarda üretim yapılmaktadır (TUİK, 2012). 

  Bu çalışmada da Türkiye’nin en önemli bağ bölgelerinden Ege, Akdeniz ve Marmara 

bölgeleri seçilmiştir. Bu tarım bölgeleri toplam Türkiye bağ alanlarının yaklaşık %57’sini ve 

üzüm üretiminin de %73’ünü karşılamaktadır. Bu bölgelerden de en önemli üretim 

potansiyeline sahip Ege bölgesinden Manisa, Denizli ve İzmir, Akdeniz Bölgesinden Mersin, 

Marmara Bölgesinden Bursa, Tekirdağ ve Çanakkale illeri çalışma kapsamına alınmıştır. 

  Türkiye’de bu denli önemli ve yaygın yetiştiriciliği yapılan bir ürün ile ilgili olarak 

birçok araştırma çalışması yürütülmüş ve hem yayımcılar, araştırmacılar eliyle üreticilerle 

buluşturulmuştur. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren araştırma 

kuruluşlarının geliştirdiği araştırma sonuçlarının değerlendirmelerini değişik ürünler için farklı 

araştırma kuruluşlarında görev yapan araştırmacılar yapmışlardır (Kiraz, Erik, Elma, Kivi, 

incir, Kayısı, Fındık, Zeytin, Antep fıstığı) ve bu amaçla yeni araştırma çalışmaları 

yürütülmektedir. Bu çalışmada da; 

  Ege (Manisa, İzmir, Denizli), Marmara (Tekirdağ, Bursa, Çanakkale) ve Akdeniz 

(Mersin) Bölgelerinde bağcılık alanında yeniliklerin ve araştırma sonuçlarının üreticiler 

tarafından benimsenmeleri üzerine etkili olan faktörlerin, değişkenlerin neler olabileceğinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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MATERYAL VE METOD 

Materyal 

 Araştırmanın ana materyalini, Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde bağcılığın önde gelen 

illerinden Manisa, İzmir, Denizli, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale ve Mersin ilindeki üreticilerden 

anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmuştur. Ayrıca bu konuda yapılmış araştırma sonuçları, 

çeşitli kuruluşların kayıtları ve istatistiki verilerden de yararlanılmıştır.  

 

Metod 

Örnekleme yöntemi 

İlçe, Köy ve İşletmelerin Seçimi 

  Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde çalışma yapılacak illerden ekonomik ve 

ekolojik ölçütler dikkate alınarak eğer o ilde ekonomik olarak üzüm yetiştiriciliği yapılan 3 ilçe 

varsa seçilmiştir. Eğer 3 ilçe yoksa 1 veya 2 ilçede çalışma yürütülmüştür. Seçilen ilçelerden 

de aynı kriterlerle 3 köy seçilip bu köylerde anket uygulanacak işletme sayıları gayeli olarak 

seçilmiştir.  

  Anket formları işletmelere gidilerek araştırmacı tarafından yüz yüze yapılan 

mülakatlarla doldurulmuştur. Üreticilerden elde edilen veriler SPSS paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Üzüm üreticileri ile ilgili yeniliklerin yayılmasını ve 

benimsenmesini ortaya koymak amacıyla öncelikle yenilikler belirlenmiş, daha sonra her 

üreticiye uygulamış olduğu yenilikler doğrultusunda puanlar verilmiştir (Tablo 2). Bu 

puanlama indeks haline getirildikten sonra bütün üreticiler “yüksek düzeyde yenilikçiler” ve 

“düşük düzeyde yenilikçiler” olmak üzere iki alt gruba ayrılmıştır (Özkaya, T., 1996). 

 

Tablo 1. Araştırma alanı ve seçilen üretici sayıları 

 

İl Adı 

İlçe Adı Anket Sayısı (Adet) 

Manisa Merkez, Alaşehir, Sarıgöl, Salihli 40 

Denizli Buldan, Çal, Güney 30 

İzmir Menemen, Kemalpaşa 15 

Tekirdağ Merkez, Şarköy 30 

Bursa Osmangazi, Mudanya, Orhangazi 30 

Çanakkale Bozcaada, Bayramiç 30 

Mersin Akdeniz, Tarsus 30 

TOLAM   205 

 

 Yenilikçilik indeksi %50’den az olan üzüm üreticilerinin sayısı 41’dir ve bu grup düşük 

düzeyde yenilikçiler olarak kabul edilmiştir; yenilikçilik indeksi %50’den büyük olan üzüm 

üreticilerinin sayısı 164’dür. Bu grup da yüksek düzeyde yenilikçiler olarak kabul edilmiştir. 

Bu iki alt grubun ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır (Tablo 3). 
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Tablo 2. Yenilikçilik indeksi değerleri 

TOPRAK ve YAPRAK ANALİZİ  

Toprak ve yaprak analizi yaptıranlar 5 P 

Yaptırmayanlar 0 P 

SERTİFİKALI FİDAN KULLANIMI  

Sertifikalı fidan kullananlar 5 P 

Kullanmayanlar 0 P 

YENİ GELİŞTİRİLEN ÇEŞİTLERİ TANIMA  

Yeni geliştirilen çeşitlerden en az üçünü tanıyanlar 5 P 

Tanımayanlar 0 P 

YENİ GELİŞTİRİLEN ÇEŞİTLERDEN ÜRETME DURUMU  

Üretenler 5 P 

Üretmeyenler 0 P 

TELLİ TERBİYE ŞEKİLLERİNİ KULLANMA DURUMU  

Telli terbiye şekillerinden herhangi birini kullananlar 5 P 

Kullanmayanlar 0 P 

ORGANİZASYONEL YENİLİK   

Herhangi bir kooperatifine üye olanlar 5 P 

Herhangi bir kooperatifine üye olmayanlar 0 P 

TOPLAM PUAN 30 P 

 

Yenilikçilik indeksi şu şekilde hesaplanmıştır: 

 

Yenilikçilik indeksi = (ÜATP*ÜAMP-1)*100 

ÜATP: Üreticinin aldığı toplam puan 

ÜAMP: Üreticinin alabileceği maksimum puan  

 

Tablo 3. Yenilikçilik düzeyine göre yenilikçilik indeksi değerleri 

Yenilikçilik Düzeyi Puan Sayı % Standart Sapma Min. Maks. 

DÜŞÜK 8,29 41 20,0 2,40 5,00 10,00 

YÜKSEK 20,06 164 80,0 4,53 15,00 30,00 

TOPLAM 17,70 205 100,0 6,31 5,00 30,00 

 

 
Şekil 1. Bağ İşletmelerinin Yenilikçilik Düzeylerine Göre Dağılımı 

 

 Üreticilerin, yeni teknikler konusundaki bilgileri hangi kanallar aracılığıyla öğrendikleri ve 

üreticilerin kimler tarafından ikna edildiği, yeniliklerin yayılması ve benimsenmesi açısından 

ayrı bir önem taşımaktadır. Bu bakımdan yeri geldikçe, yenilikçilik düzeyi ile bu iletişim 

kanalları arasındaki ilişkiler incelenecektir. Bu iletişim kaynakları kozmopolit kaynaklar (ziraat 
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mühendisleri ya da teknisyenleri, ilaç bayileri vb.) ve yerel kaynaklar (komşu, akraba, diğer 

üreticiler) olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca araştırmanın amacını yerine getirebilmek amacıyla 

tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bu amaçla frekans ve % dağılım tabloları hazırlanmış ve 

bunlarla ilgili açıklamalar yapılmıştır. 

 

 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

 

Üzüm Üreten İşletmelerin Bazı Sosyo- Ekonomik Özellikleri 

İşletmelerde nüfus, işgücü ve eğitim durumu 

 

Tablo 4. Üzüm üreticilerinin demografik yapısı 

 N Min. Maks. Ortalama Standart Sapma 

YAŞ 205 25,0 78,0 49,0 11,23 

TARIMSAL DENEYİMİ 205 5,0 65,0 30,0 12,11 

BAGCILIK DENEYİMİ 205 4,0 65,0 27,8 12,05 

EGİTİM DURUMU 205 0,0 18,0 6,5 2,95 

AİLEDEKİ BİREY SAYISI 205 1,0 12,0 4,5 1,73 

  

 Üreticilerin yaşları incelendiğinde en düşük üretici yaşının 25, en yükseğinin 78 ve ortalama 

yaşlarının 49 olduğu görülmektedir. Ülke genelinde genç nüfusun tarımdan uzaklaşması ve 

ayrıca işletme sahibi olarak aile reislerinin görülmesinden dolayı yaş ortalaması yüksektir. 

Ailelerin çoğunda arazilerin paylaşımı işletme sahibi aile reisinin ölümünden sonra 

gerçekleştiğinden dolayı da gençlerin işletme sahibi olarak görülmeleri mümkün olmamaktadır.  

 

 Tarımsal deneyimlerine bakıldığında en yüksek 65 en düşük 5 ve ortalama tarımsal 

deneyimin 30 yıl olduğu ayrıca bağcılık deneyimlerinin de 27,8 yıl olduğu görülmektedir. 

Tablo 4 incelendiğinde üreticilerin eğitim yılı ortalamaları 6,5 yıldır. Genelde tarımsal nüfusun 

eğitim düzeyindeki düşüklük burada da kendisini göstermektedir. Toplam rakamlar üzerinden 

yapmış olduğumuz bu değerlendirmeyi iller bazında da yapmamız mümkündür, İncelenen 

bütün illerde eğitim açısından büyük benzerlikler vardır.  

  Yenilikçilik düzeyi açısından ve üreticilerin demografik yapıları incelendiğinde 

yenilikçilik düzeyi yüksek olan üreticilerin eğitim seviyeleri yenilikçilik düzeyi düşük olan 

üreticilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca yenilikçilik düzeyi düşük olan 

üreticilerin yaş, tarım tecrübesi ve bağcılık deneyimlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Genelde tarım kesiminde iş ve aile yaşantısı bir aradadır ve bir bütünlük arz etmektedir. Tablo 

4. ve 5’de araştırma kapsamındaki üreticilerin ailelerindeki birey sayıları da verilmiştir. Ankete 

katılan üreticilerin ailelerinde 4 ve 5 birey sayısı çoğunlukta bulunmaktadır. İller arasında bir 

farklılık görülmezken, yenilikçilik düzeyi düşük olan üreticilerin ailesindeki birey sayısı 4, 

yenilikçilik düzeyi yüksek olan üreticilerin ise ailelerinde ortalama 4,6 birey olduğu tespit 

edilmiştir.  
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Tablo 5. Üzüm üreticilerinin yenilikçilik düzeyine göre demografik yapısı 

İL 
YENİLİKÇİLİK 

DÜZEYİ 
YAŞ 

ÜRETİCİNİN 

TARIMSAL 

DENEYİM 

(Yıl) 

ÜRETİCİNİN 

BAGCILIK 

DENEYİMİ 

(Yıl) 

ÜRETİCİNİN 

EGİTİM 

DURUMU 

(Yıl) 

ÜRETİCİNİN 

AİLESİNDEKİ 

BİREY SAYISI 

(Adet) 

MANİSA 

DÜŞÜK 43,2 23,0 22,5 6,0 4,0 

YÜKSEK 48,4 27,9 26,9 6,9 4,7 

TOPLAM 47,6 27,2 26,20 6,8 4,6 

DENİZLİ 

DÜŞÜK 48,4 29,0 27,0 5,6 2,6 

YÜKSEK 48,0 25,5 23,8 6,2 4,7 

TOPLAM 48,0 26,1 24,3 6,1 4,3 

İZMİR 

DÜŞÜK 50,7 30,0 29,0 8,3 5,3 

YÜKSEK 49,7 31,5 26,5 5,9 4,3 

TOPLAM 49,9 31,2 27,0 6,4 4,5 

TEKİRDAĞ 

DÜŞÜK 53,4 38,8 35,4 4,4 4,2 

YÜKSEK 54,2 36,7 33,3 6,3 4,9 

TOPLAM 53,9 37,5 34,2 5,6 4,6 

BURSA 

DÜŞÜK 60,0 45,0 45,0 5,0 5,0 

YÜKSEK 45,5 31,4 28,2 6,4 5,4 

TOPLAM 46,0 31,9 28,8 6,3 5,4 

ÇANAKKALE 

DÜŞÜK 48,0 28,8 27,7 5,8 3,8 

YÜKSEK 53,9 30,9 30,6 9,2 3,6 

TOPLAM 51,4 30,0 29,3 7,7 3,7 

MERSİN 

DÜŞÜK 69,0 50,0 45,0 5,0 5,0 

YÜKSEK 46,5 27,2 24,3 6,7 4,2 

TOPLAM 47,3 28,0 25,0 6,6 4,3 

TOPLAM 

DÜŞÜK 50,0 31,9 30,0 5,5 4,0 

YÜKSEK 48,8 29,6 27,2 6,8 4,6 

TOPLAM 49,0 30,0 27,8 6,5 4,5 

 

   

İşletme genişliği ve arazi kullanım durumu 

  Araştırma kapsamında görüşülen üreticilerin toplam işletme genişlikleri Tablo 6’da 

verilmiştir. Ortalama işletme genişliği 65,7 dekar olarak belirlenmiş olup Türkiye ortalaması 

61 dekara yakın bir değerdir (Miran, 2006).  Araştırmada yer alan illerden Manisa ilinde 

ortalama işletme arazisi 103,03 dekar ile en yüksek ve Mersin’de 35,95 dekar ile en düşük 

bulunmuştur.  

 

Tablo 6. Bağcılık işletmelerinin arazi kullanım durumu 

 N Minimum. Maksimum. Ortalama 

Standart 

Sapma 

TOPLAM İŞLETME ARAZİSİ 205 5,0 1100,0 65,7 103,56 

TOPLAM PARSEL SAYISI 204 1,0 35,0 6,1 4,96 

TOPLAM BAĞ ARAZİSİ 205 2,0 500,0 36,5 54,86 

BAĞ PARSEL SAYISI 205 1,0 30,0 3,7 3,57 
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  Yenilikçilik düzeyine göre toplam işletme arazi arazilerine bakıldığında yenilikçilik 

düzeyi yüksek olan üreticilerin işletme arazilerinin yenilikçilik düzeyi düşük olan üreticilere 

göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Yine ortalama bağ arazisi açısından da aynı durum söz 

konusudur yenilikçilik düzeyi yüksek olan üreticilerin ortalama bağ arazileri 40,88 dekar iken 

yenilikçilik düzeyi düşük olan üreticilerin ortalama bağ arazileri 19,13 dekardır. Ortalama 

parsel sayısı en yüksek Bursa ilinde 7,79 ile görülürken Denizli ilinde ise 3,63 ile en düşük 

olarak tespit edilmiştir. Ortalama bağ parsel sayılarına bakıldığında ise Çanakkale ilinde 6,27 

ile en yüksek İzmir ilinde ise 2 ile en düşük olduğu görülmektedir. 

 

Üreticilerin yenilikleri tercih durumları 

Araştırma kapsamında incelenen işletmelerde Araştırma kapsamında incelenen 

işletmelerin üretim şekillerinde herhangi bir değişim yapıp yapmadıkları ve özellikle yeni 

geliştirilen üzüm çeşitleri ile yüksek telli terbiye sistemlerini kullanıp kullanmadığı konusunda 

tespitler yapılmaya çalışılmıştır. Türkiye genelinde bakıldığında bağcılık üretiminde son beş 

yıl içerisinde değişiklik yapan üreticilerin oranı %71,7 olarak görülmektedir. Bu değişiklikler 

yeni çeşitlerin devreye sokulması, yüksek terbiye sistemlerine geçiş, damla sulama 

sistemlerinin uygulanması ve alan arttırma olarak özetlenebilir. Denizli, Bursa, Mersin ve 

Çanakkale illerinde bu oran diğer illere göre daha yüksek görülmektedir. Bunun nedeni bu 

illerimizde geçmişten bu güne gelen bağcılık tekniklerinin ancak günümüzde değişmeye 

başlamasıdır. 

 

Tablo 7. Bağcılık işletmelerinin yenilikçilik düzeyine göre arazi kullanım durumu 

İL 
YENİLİKÇİLİK 

DÜZEYİ 

TOPLAM 

İŞLETME 

ARAZİSİ 

TOPLAM 

PARSEL 

SAYISI 

TOPLAM 

BAĞ ARAZİSİ 

BAĞ PARSEL 

SAYISI 

MANİSA 

DÜŞÜK 62,17 6,50 29,33 4,00 

YÜKSEK 110,24 5,29 58,38 3,76 

GENEL 103,03 5,48 54,03 3,80 

DENİZLİ 

DÜŞÜK 20,20 3,40 15,90 2,40 

YÜKSEK 48,80 3,68 39,08 3,24 

GENEL 44,03 3,63 35,22 3,10 

İZMİR 

DÜŞÜK 61,67 5,00 15,33 1,67 

YÜKSEK 76,67 3,75 37,00 2,08 

GENEL 73,67 4,00 32,67 2,00 

TEKİRDAĞ 

DÜŞÜK 51,50 9,75 18,00 4,58 

YÜKSEK 66,89 8,56 24,47 4,00 

GENEL 60,73 9,03 21,88 4,23 

BURSA 

DÜŞÜK 35,00 13,00 5,00 1,00 

YÜKSEK 55,83 7,61 15,34 2,45 

GENEL 55,13 7,79 15,00 2,40 

ÇANAKKALE 

DÜŞÜK 37,46 4,31 19,38 2,69 

YÜKSEK 110,65 10,18 98,00 9,00 

GENEL 78,93 7,63 63,93 6,27 

MERSİN 

DÜŞÜK 25,00 6,00 10,00 2,00 

YÜKSEK 36,33 4,45 25,74 3,28 

GENEL 35,95 4,50 25,22 3,23 

TOPLAM 

DÜŞÜK 44,49 6,41 19,13 3,27 

YÜKSEK 71,01 6,05 40,88 3,81 

GENEL 65,70 6,12 36,53 3,70 
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Manisa, Tekirdağ gibi illerimizde ise bağcılık açısından daha oturmuş bir yapı 

olduğundan ve diğer illere göre bu gün için yenilik sayılabilecek bazı değişiklikler yıllar önce 

yapılmasından dolayı bu oran nispeten düşüktür. 

Araştırma kuruluşlarımızda ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen birçok üzüm çeşidi 

mevuttur bu çalışmada piyasada en çok bilinen Yalova İncisi, Ata Sarısı, Trakya İlkeren gibi 

üzüm çeşitlerini üreticilerin ne oranda ürettikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Türkiye 

genelinde araştırma kuruluşları tarafından geliştirilen üzüm çeşitlerinin üretim durumlarına 

baktığımızda üreticilerin %56,6’sı bu çeşitlerden üretmezken geri kalan %43,4’ü ise 

üretmektedir. Yenilikçilik düzeyi düşük olan üreticilerin %4,8’i bu yeni çeşitlerden üretirken 

yenilikçilik düzeyi yüksek olan üreticilerin ise %53’ü üretimlerinde bu çeşitlere yer 

vermektedirler. 

  

Tablo 8. İl bazında üreticilerin üretim şekillerinde değişiklik yapma durumu  

 

BAĞCILIK ÜRETİMİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPMA DURUMU 

TOPLAM HAYIR EVET 

İL 

 Sayı % Sayı %  

MANİSA 17 42,5 23 57,5 40 

DENİZLİ 5 16,7 25 83,3 30 

İZMİR 5 33,3 10 66,6 15 

TEKİRDAĞ 10 33,3 20 66,6 30 

BURSA 6 20,0 24 80,0 30 

ÇANAKKALE 8 26,6 22 73,3 30 

MERSİN 7 23,3 23 76,6 30 

TOPLAM 58 28,3 147 71,7 205 

 

 

Tablo 9. İller bazında üreticilerin yeni geliştirilen üzüm çeşitlerinden üretme durumları 
 YENİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDEN ÜRETİM 

DURUMU 

TOPLAM 

HAYIR EVET 

Y
E

N
İL

İK
Ç

İL
İK

 

D
Ü

Z
E

Y
İ 

D
Ü

Ş
Ü

K
 

İL MANİSA 6 0 6 

DENİZLİ 5 0 5 

İZMİR 2 1 3 

TEKİRDAĞ 12 0 12 

BURSA 1 0 1 

ÇANAKKALE 13 0 13 

MERSİN 0 1 1 

TOPLAM 39 2 41 

Y
E

N
İL

İK
Ç

İL
İK

 

D
Ü

Z
E

Y
İ 

Y
Ü

K
S

E
K

 

İL MANİSA 28 6 34 

DENİZLİ 18 7 25 

İZMİR 9 3 12 

TEKİRDAĞ 10 8 18 

BURSA 4 25 29 

ÇANAKKALE 6 11 17 

MERSİN 2 27 29 

TOPLAM 77 87 164 

 

Bağcılık alanında çalışan araştırma kurumları tarafından değişik üzüm üretim 

şekillerine göre farklı telli terbiye şekilleri önerilmektedir. Modern bağcılık işletmelerinde 

yüksek telli terbiye şekillerinin uygulamalarını ülkemizin birçok yerinde görmekteyiz. 
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Araştırma alanında yenilikçilik düzeyi düşük olan üreticilerin %70,7’si telli terbiye sistemlerini 

kullanmazken yenilikçilik düzeyi yüksek olan üreticilerin %89,6’sı bu sistemleri 

kullanmaktadırlar. Önerilen ve kullandıkları sistemlerden memnuniyet durumlarına 

bakıldığında yenilikçilik düzeyi yüksek olan üreticilerin %87,4’ü kullandığı destek sisteminden 

memnunken %12,6’sı memnun olamadığını belirtmişlerdir (Tablo 11). 

Çalışmada işletmelerin değişken masrafları ve brüt karları hem yenilikçilik düzeyine 

göre hem de il bazında hesaplanmıştır. Yenilikçilik düzeyine göre yapılan değerlendirmede 

yenilikçilik düzeyi düşük olan işletmelerin brüt karı 374,63 TL dekar-1, yenilikçilik düzeyi 

yüksek olan üreticilerin brüt karı ise 745,31 TL dekar-1 olarak belirlenmiştir (Tablo 12). 

 İl bazında yapılan değerlendirmeye göre en yüksek brüt karı Manisa ilinde bağcılık 

yapan işletmelerin ortalama 1201,65 TL dekar-1 ile elde ettikleri görülmektedir. Manisa’yı 925 

TL dekar-1 ile İzmir, 906 TLdekar-1 ile Bursa, 791 TL dekar-1 ile Denizli illerinin izlediğini; en 

düşük brüt karın ise 182,17 TL dekar-1 ile Çanakkale ilinde elde edildiğini görmekteyiz. 

 

Tablo 10. İller bazında üreticilerin yüksek telli terbiye şekillerini kullanma durumları 

 YÜKSEK TELLİ TERBİYE 

SİSTEMLERİNDEN KULLANIM 

DURUMU 

TOPLAM 

HAYIR EVET 

Y
E

N
İL

İK
Ç

İL
İK

 

D
Ü

Z
E

Y
İ 

D
Ü

Ş
Ü

K
 

İL MANİSA 0 6 6 

DENİZLİ 2 3 5 

İZMİR 1 2 3 

TEKİRDAĞ 12 0 12 

BURSA 1 0 1 

ÇANAKKALE 13 0 13 

MERSİN 0 1 1 

TOPLAM 29 12 41 

Y
E

N
İL

İK
Ç

İL
İK

 

D
Ü

Z
E

Y
İ 

Y
Ü

K
S

E
K

 

İL MANİSA 0 34 34 

DENİZLİ 2 23 25 

İZMİR 1 11 12 

TEKİRDAĞ 7 11 18 

BURSA 1 28 29 

ÇANAKKALE 6 11 17 

MERSİN 0 29 29 

TOPLAM 17 147 164 

  

Tablo 11. İller bazında üreticilerin yüksek telli terbiye şekillerinden memnuniyet durumları 

  

KULLANILAN 

DESTEK 

SİSTEMİNDEN 

MEMNUNİYET 

DURUMU 

TOPLAM   HAYIR EVET 

İL MANİSA 9 31 40 

DENİZLİ 4 22 26 

İZMİR 4 9 13 

TEKİRDAĞ 2 9 11 

BURSA 1 27 28 

ÇANAKKALE 0 11 11 

MERSİN 0 30 30 

TOPLAM 20 139 159 

% 12,6 87,4 100,0 
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 Brüt karların bu denli farklılaşmasının ana nedeni araştırma kapsamında ele alınan 

illerin iklim koşullarına bağlı verim farklılıklarının yanı sıra üretim şekillerinden de 

kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada yetiştirilen üzüm çeşitleri veya yapılan bağcılığın yapısına 

göre bir sınıflama yapılmamış olsa da bunu rahatça ifade edebiliriz. Şöyle ki örneğin Çanakkale 

ilinde görüşülen işletmelerin büyük çoğunluğu goble şeklinde eski sistem bağlarda şaraplık 

olarak üretim yapmaktadırlar. Manisa ilinde ise işletmelerin tamamı yüksek telli terbiye 

sisteminde kurutmalık veya sofralık üzüm üretimi yapmaktadırlar. Yine Tekirdağ ilinde brüt 

kar oldukça düşük olarak elde edilmiştir burada da şaraplık üretim yapılmakta verim seviyeleri 

ve fiyatlarda düşük olarak seyretmektedir. 

 

Tablo 12. Yenilikçilik düzeyine göre bağcılık işletmeleri için değişken masraflar, brüt üretim 

değeri ve brüt kar 

YENİLİKÇİLİK DÜZEYİ 

DEĞİŞKEN 

MASRAFLAR (TL 

da-1) 

BRÜT ÜRETİM 

DEĞERİ 

 (TL da-1) 

BRÜT KAR 

 (TL da-1) 

DÜŞÜK Ortalama 297,54 672,17 374,63 

Minimum 25,00 91,00 10,00 

Maksimum 650,00 1944,00 1369,00 

Standart Sapma 176,95 485,57 378,76 

YÜKSEK Ortalama 478,92 1224,23 745,31 

Minimum 28,00 162,00 13,00 

Maksimum 1323,00 6118,00 5471,00 

Standart Sapma 236,06 842,76 737,55 

GENEL Ortalama 442,64 1113,82 671,18 

Minimum 25,00 91,00 10,00 

Maksimum 1323,00 6118,00 5471,00 

Standart Sapma 236,54 814,09 696,32 

Mann-Whitney U 1843,000 1788,000 2108,000 

Z -4,471 -4,634 -3,691 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 

  

Tablo 13. İl bazında bağcılık işletmeleri için değişken masraflar, brüt üretim değeri ve brüt kar 

İL 

ORTALAMA 

DEĞİŞKEN 

MASRAFLAR  

(TL da-1) 

ORTALAMA BRÜT 

ÜRETİM DEĞERİ  

(TL da-1) 

ORTALAMA 

BRÜT KAR  

(TL da-1) 

MANİSA 556,53 1758,18 1201,65 

DENİZLİ 543,17 1334,77 791,60 

İZMİR 443,80 1369,20 925,40 

TEKİRDAĞ 344,13 530,50 186,37 

BURSA 564,63 1471,16 906,53 

ÇANAKKALE 204,10 386,26 182,17 

MERSİN 404,77 859,56 454,80 

GENEL 442,64 1113,82 671,18 
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ABSTRACT 

The amount of land under organic production worldwide is increasing rapidly. 

Currently, certified organic agricultural products are produced in 160 countries around the 

world. According to latest FIBL-IFOAM data total organic agricultural area in the world is 37.1 

million hectares. Turkey is one of the best situated countries for organic farming due to its 

ecological and climatic conditions. While total organic agricultural production was 310,125 

tons in 2002, this figure has reached to 1659,543 tons in Turkey in 2011. The first organic 

production was performed in the Aegean Region with dried figs and raisins. Raisin is one of 

the most important organically grown crops in Turkey. Organic raisin production activities have 

started in Turkey in 1985. The aim of this study is to evaluate the developments of organic 

raisin production and trade in Turkey. Therefore, some recommendations are made to improve 

the organic raisin production and market in Turkey 

Keywords: Organic raisin marketing, production, Turkey 

 

INTRODUCTION 

Organic farming was the original type of agriculture and had been used for thousands 

years. Organic farming aims to preserve the soil and ecosystem health by forgoing intensive 

artificial fertilizers and pesticides. In addition to these potential beneficial effects on the 

environment, consumers are attracted to organic foods because of the positive health effects 

claimed, presumably due to the absence of artificial pesticides or hormones (Shepherd, 2011). 

Organic farming gained a commercial value in early 1980 as an alternative to the conventional 

system. It has become one of the most dynamic agriculture sectors, in the world. The growth 

rate in the trade of organic products is increasing at all over the world. Consequently, the 

production and consumption of organic products have grown in recent years. Today, in a study 

made by IFOAM in 2010, the global organic agriculture area of 37.1 million hectare of 

agricultural land is managed organically. More than one-third (1/3) of the world's organic land 

is in Oceania (33 percent), followed by Europe (27 percent), Latin America (23 percent), Asia 

and Africa at 8 percent and 3 percent, respectively. The countries with the most organic 

agricultural land are Australia, Argentina, and the United States. There were 1.6 million 

producers in 2010. 34 percent of the world’s organic producers are in Africa, followed by Asia 

(29 percent) and Europe (18 percent). The countries with the most producers are India (400551), 

Uganda (188625) and Mexico (128862). About one third of the world’s agricultural land 12.5 

million hectares and more than 80 percent of the producers are in developing countries.   

The organic farming in Turkey is still in progress and Turkey has important advantages 

in organic farming in terms of unpolluted soils, favorable ecological and climatic conditions. 

The first organic production was performed in the Aegean Region with dried figs and raisins. 
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Raisin is the first organically grown crop in Turkey. The main objective of this paper is to 

evaluate the developments of organic raisin production and trade in Turkey.  

 

MATERIALS AND METHODS 

In this study all needed materials have been derived from some sources such as FIBL-IFOAM, 

FAO, Ministry of Food, Agriculture and Livestock, IGEME (Export  Promotion Center of 

Turkey), Aegean Exporters Union. The data set on organic production covers the period of 

2002-2010. The data have been analyzed with the use of percentages. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Organic Raisin Production in Turkey 

In Turkey, over the last 10 years, the share of the organic agriculture has increased 

considerably. Although there is still a small percentage (2,88%) of the total agricultural area. 

First regulation on organic farming issued in 1994. In December 2004 Turkey enforced its own 

Organic Farming Law, which has been prepared according to the European Commission 

format. Since then, organic production expanded to all regions and various crops are being 

grown all over the country.  Between 2002-2012 organic farming area rose 89,827 hectare to 

702,909 hectare. According to TUIK data 54,635 organic producers are practicing organic 

agriculture in Turkey. Most of these producers produce dried fruits, hazel nuts, apples, dried 

figs and raisin. While total organic agricultural production was 310,125 tons in 2002, this figure 

has reached to 1,750,127 tons in Turkey in 2012 (Table 1).  In Turkey during the initial phase 

(1985-1990), the organic production was devoted only to raisins and dried fig; by 1990, 

apricots, pine and hazelnut, sesame seeds and cotton were added. After then the number of 

organic crops increased in 12 years from 150 to 204 in 2012. These 204 kinds of products are 

categorized in 9 groups: dried fruits, edible nuts, spices and herbs, fresh /processed fruits and 

vegetables, pulses, cereals, industrial crops, oil seeds and other raw /processed products 

(Nardalı and Gençler, 2011). Organic raisin production makes up 5.3% of the total organic 

production in Turkey (Table 2).  

At least 218,000 hectares of organic grapes are grown, constituting 2.9% of world’s grape 

area (7.6 million hectares in 2009 according to FAOSTAT) (FIBL-IFOAM, 2012). In Turkey 

(approximately 4112 hectares), 0.9 % of the harvested grape area is organic. Organic grape 

production has been realized in limited countries in the world. Among these countries, USA, 

Turkey and some EU countries such as France, Italy and Germany have the most important 

place. Especially in EU countries and the USA, organic grapes are produced towards wine 

production. Turkey, which have produced and exported organic raisins since 1985, is the world 

leader in organic raisin production. Organic raisin has been experiencing steady growth in 

Turkey. Sultani grape is the main variety for organic raisin. In 1999 the area where organic 

raisin was produced 2452 hectare, whereas in 2010 it increased to 67% and reached 4112 

hectare. Organic raisin productions mostly concentrate in the Aegean Region. The largest area 

under organic raisin is located in Manisa (2655 ha) then İzmir (580 ha) in the Aegean Region. 

1432 producers are producing organic raisin In Turkey (Ministry of Food, Agriculture and 

Livestock records, 2010).   
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Organic raisin production is increasing in Turkey based on the demand of both domestic 

and foreign markets. The production amount of organic raisin in 2002 was 10469 tons whereas 

in 2010 it increased 115.2% and reached 22,532 tons (Table 2).  

Table 1. Organic Crop Production and Rate of Change in Turkey (Transition Period Included) 

  

Number 

of crops 

Number of producers Total Organic Area(1) Production 

Number (%) Hectares  (%) Ton  (%) 

2002 150 12428 - 89827 - 310125 - 

2003 179 13016 4.73 103500 15.2 359131 15.8 

2004 174 12806 -1.6 209573 102.5 378803 5.5 

2005 205 14 401 12.5  203 811 -2.7  421 934 11.4 

2006 203 14 256 -1  192 789 -5.4  458 095 8.6 

2007 201 16 276 14.2  174 283 -9.6  568 128 24.0 

2008 247 14 926 -8.3  166 883 -4.2  530 224 -6.7 

2009 212 35 565 138.3  501 641 200.6  983 715 85.5 

2010 216 42 097 18.4  510 033 1.7 1 343 737 36.6 

2011 225 42 460 0.9  614 618 20.5 1 659 543 23.5 

2012 204 54 635 28.7  702 909 14.4 1 750 127 5.5 

Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock 

(1) Wild production areas are included. 

 

Organic raisin producers produce raisin under contracts that agreed upon by mainly 

private firms. Ministry of Food, Agriculture and Livestock is the designated competent 

authority for organic agriculture in Turkey. It where legislation was enacted with an EU 

recognition agreement objective, the requirement is similar to the EU minimum of "at least two 

years" for annual crops and "at least three years" for perennial crops (FAO, 2012). Final revision 

of Turkish regulation on organic farming that is in line with the newly adopted EU regulation 

(EC 834/2007) is issued on August 18, 2010 and came into force on November 18, 2010 (27676 

dated Official Gazette). 

Table 2. Production of Organic Raisin in Turkey (Ton) 

Years Production Total 

2002 10469 310124 

2003 9505 291876 

2004 13988 278388 

2005 14485 289082 

2006 16687 309522 

2007 15510 431203 

2008 22012 415380 

2009 19013 318165 

2010 22532 331361 

Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock 

 

The organic raisin production must be certificated by the certifying firms before 

production. The certification firms inspect the production areas and products and they then 

inform these activities to Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Altındişli, 2001). There 

are a total of 29 certification bodies in Turkey in 2012. All certification firms have to be 

accredited by Ministry of Food, Agriculture and Livestock in order to operate in Turkey. 

Ministry of Food, Agriculture and Livestock does regular and random checks on these 
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companies. There are two laboratories in Izmir and Ankara that were accredited by TURKAK, 

Turkish Accreditation Agency. According to international standards these laboratories have to 

be recognized internationally in order to officially analyze organic agricultural products (Gain 

Report, 2006).  

 

Organic Raisins Trade in Turkey  

Domestic consumption of organic raisin is very limited in Turkey. This is mainly due to 

high price of organic raisins. On the other hand the domestic market is developing rapidly, with 

organic raisin appearing in markets and hypermarkets. Organic raisins in Turkey are mainly 

destined for export. European Union countries (such as Germany, France, Netherlands and 

United Kingdom) and USA are the most important markets. The export quantities and values 

of organic raisin in Turkey are provided Aegean Exporters Union (Table 3). Total export 

volume and values of organic products decreased from 30.8 million $ to 15.9 million $ during 

the last nine years (Table 3). At the same period the total export volume of organic raisin has 

decreased and export value has increased in Turkey. In 2010 the largest export value of raisin. 

In 2010 nearly 1190 tons of organic raisins were exported an 8 percent decrease from 2009. 

Reduced export kept prices for organic raisins strong; they averaged a record 2956 $ per ton. 

As a result the value of export reached 3,518,000 $ in 2010. Following low prices in the early 

2000s, export prices for organic raisins have held strong, averaging 2956 $ per ton in 2010. 

Prices averaged 2399 $ per ton in 2009. The higher prices can be attributed to reduced 

exportation in Turkey.  

Table 3. Organic Raisin Export of Turkey 

Years Export (ton) 

Value (1000 

$) 

Price 

($/ton) 

Total 

Export Value 1000$ 

2002 6115  5718  935 19183 30877 

2003  5677 7056  1243 21083 36933 

2004 3316 5258 1586 16093 33076 

2005 1978 3152 1594 9319 26230 

2006 1247 2226 1785 10374 28237 

2007 1375 2618 1904 9347 29359 

2008 554 1233 2226 8629 27260 

2009 1296 3109 2399 7566 27505 

2010 1190 3518 2956 3593 15879 

Source: Aegean Exporters Union, İzmir. 

 

Turkish exporters are aware of the health and environmental considerations of customers 

and satisfy these customer needs by offering products which comply with both legislative and 

market requirements. Instruments such as ISO 9001: 2000, ISO 22000 and HACCP are positive 

arguments for quality and food safety. Turkish exporters have been successfully following these 

developments which affect world trade (Subaşı, 2009).  

Turkey is not an importing country of organic raisin. However, Turkey imports some 

organic inputs that are used production, protection and preservation. 
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All over the world, the demand for organic products appears to have expanded quickly in 

the past decade stimulated by consumer perceptions that organic products are safe and healthy. 

In Turkey organic products are not in high demand yet. 

Turkey has some advantage for organic agriculture. For example, the use of fertilizer and 

pesticides per area unit is several times lower than in the EU countries, ecological conditions is 

very suitable for production, cost of labour is very low in rural areas etc. There are many farmers 

who would like to shift from conventional system to the organic farming, but they are afraid to 

risk their tiny capital. The volume of organic raisin export is decreasing year by year.  

Main problems in organic raisin farms have small production area, while the consumer 

price of organic raisin is high; the income of the producers is low. Transition costs to organic 

raisin production are high due to reduced yields at the beginning. Government support for 

producers should be expanded and a better coordination between public and private 

organizations and a long-term planning for the organic sector. The establishment of a network 

or an organization of organic farmers, traders, consumers etc. will be useful for the development 

of organic raisin. Sultana grape variety, which is resistant to pest and suitable to local 

conditions, must be developed. 
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RAISIN PRODUCTION AND MARKETING IN TURKEY 

 

Hülya UYSAL 

 

ABSTRACT 

         Turkey is located in the most suitable climate conditions for growing grape. Turkey is the 

second largest producer and the first exporter for the dried grapes in the world. The aim of this 

study is to evaluate the developments of raisin production and marketing in Turkey. In this 

study all needed materials have been derived from some sources such as FAO, IGEME, Aegean 

Exporters Union, during the period 2007 to 2011. The data have been analyzed with the use of 

percentages. SWOT analysis has been used to identify the strengths, weaknesses, opportunities 

and strengths for raisin sector in Turkey. The number of raisin processing units has been 

increased rapidly after 1990. Producers are not unconscious of using pesticides and fertilizers. 

Good Agricultural Practices and traceability in production of raisin grape is necessary to protect 

present market and to find new export market. 

 

Key Words: Raisin, Production, Marketing, Turkey 

 

INTRODUCTION 

Grapes are the most widely grown commercial fruit crop in the world. Though grapes are 

adapted to a wide range of climates the best production occurs in regions that meet certain 

specific climatic conditions. Turkey’s climate is suitable for production of high-quality raisin. 

Turkey is situated between 36'-42' north latitudes and 26'-45' east longitudes, one of the most 

favorable areas for viticulture, which has an old past in the cradle of great civilization, and one 

of the main fruit production centers of the world (Kara, 2007). Turkey is one of the world’s 

largest grape producers. According to FAO 2010 statistics’, Turkey has the 5th-largest area of 

land devoted to vineyards, with 478.000 hectares. And it is the 6th-largest world grape producer 

with 4.2 million tons annually. Turkey has 1200 different types of grapes. Sultani grape is the 

main variety for raisins. Most of the grapes are used as raisins. World raisins production is 

estimated at 1.1 million tons for the 2011/12 season the raisin production for Turkey is 260,000 

tons in 2011. The export volume is 215.000 tons in 2011. Approximately 70-80% of the annual 

production goes to exporting. 

This study deals with an analysis of the raisin sector in Turkey during the period 2007 to 

2011.  SWOT analysis has been done for raisin sector in Turkey. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Data for this study were obtained from secondary sources such as FAO, IGEME, Aegean 

Exporters Union, during the period 2007 to 2011. The data have been analyzed with the use of 

percentages. SWOT analysis has been used to identify the strengths, weaknesses, opportunities 

and strengths, (SWOT) for raisin sector in Turkey. 
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RESULTS  

Raisin Production in Turkey and Selected Countries 

The global raisin production was 1,140,000 tons for the 2011, a slight increase compared 

to the previous years. The United States is the largest raisin producer, accounting for nearly 

30% of total world raisin production. Turkey is the second largest producer with 260,000 tons, 

in the world. Turkey, United States, China and Iran are the world’s largest raisin producers. 

Combined, these four countries account for about 81% of global production (Table 1). 

Turkey is an important role in raisin production in the world because of its favorable 

ecological conditions. Raisins production differs from year to year due to weather conditions.  

In 2008 Turkish raisin production has reached the high level of 310,000 tons (Anonymous, 

2011). The raisin growing area is 85,000 ha. It is mainly produced in the Aegean region, 

especially in Manisa, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Menemen, Kemalpaşa, Çal and Çivril.  

Sultani grape is the main variety for raisin. Major production of raisin (90 per cent) in the world 

is from this variety. Sultani is a white, thin skinned grape, which produces the best raisins 

available today. Its small berries are oval and elongated. It does not contain seeds and has high 

sugar content. One kilogram of raisins requires about four to five kilograms of fresh grapes.  

Seedless grape production expanded significantly in Turkey in the 1990’s due to more 

intensive cultivation and better irrigation techniques. Seedless grapes generally are grown on 

small farms averaging about 1.3 hectares. It is estimated that nearly 65,000 growers produce 

seedless grapes in Turkey (Anonymous, 2009). Growers sell their raisins to cooperative 

(TARIS) or exporter. After harvesting, Sultani grapes are dipped to alkali emulsion with olive 

oil for accelerating drying. Then grapes spread on concrete floors or trellis systems. When the 

top layer of berries browned and shriveled nearly one week later, the grapes are turned upside 

down. After 2 weeks light coloured (golden coloured) raisins are obtained (Uzun, 2008). 

Processing generally includes: size grading, washing, and sorting to discard any unwanted 

material and ensure that the final product meets exacting standards. After final inspections, the 

raisins are weighed and packed for distribution. Turkish companies using the latest technology 

of the sector work in compliance with international quality standards and most of them have 

ISO 9000 and HACCP system certificates. The sector has intensely invested to develop final 

quality of their products and has substantially improved the quality of Turkish raisins through 

better growing, harvesting and drying techniques. Thus there is a big potential of raisin industry 

in Turkey in terms of the marketing of this product in domestic and international market. 
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Table 1: Raisin Production in Selected Countries (tons) (2007-2011) 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Quantit

y 
% 

Quantit

y 
% 

Quantit

y 
% 

Quantit

y 
% 

Quantit

y 
% 

United 

States 

326,60

0 

29.1

8 

354,10

0 

32.0

0 

304,40

0 

27.2

4 

347,80

0 

31.2

4 

335,00

0 

29.3

9 

Turkey 250,00

0 

22.3

4 

310,00

0 

28.0

2 

260,00

0 

23.2

7 

250,00

0 

22.4

6 

260,00

0 

22.8

1 

China 150,00

0 

13.4

0 

150,00

0 

13.5

6 

185,00

0 

16.5

6 

160,00

0 

14.3

7 

175,00

0 

15.3

5 

Iran 166,00

0 

14.8

3 
75,000 6.78 

145,00

0 

12.9

8 

147,00

0 

13.2

0 

150,00

0 

13.1

6 

Chile 67,350 6.02 80,000 7.23 65,000 5.82 67,000 6.02 70,000 6.14 

Afghanis

tan 
24,500 2.19 26,000 2.35 28,000 2.51 30,000 2.69 34,000 2.98 

South 

Africa 
40,200 3.59 24,000 2.17 43,000 3.85 27,000 2.43 30,000 2.63 

Argentin

a 
28,000 2.50 26,000 2.35 27,000 2.42 26,000 2.34 27,00 2.37 

Uzbekist

an 
37,000 3.31 25,700 2.32 26,000 2.33 26,000 2.34 25,00 2.19 

Australia 11,000 0.98 17,100 1.55 13,600 1.22 14,000 1.26 15,000 1.32 

Other 18,500 1.65 18,500 1.67 20,300 1.82 18,500 1.66 19,000 1.67 

Total 1,119,1

50 

100.

00 

1,106,4

00 

100.

00 

1,117,3

00 

100.

00 

1,113,3

00 

100.

00 

1,140,0

00 

100.

00 

Source: http://www.fas.usda.gov/ Raisins: World Markets and Trade 

 

Raisin Exports in Turkey and Selected Countries 

Raisin has traded domestic and export markets in Turkey. A great majority of total raisin 

production has been exported. Wholesaler, cooperatives (TARIS) and exporting firms have big 

shares in marketing channel in Turkey. Wholesalers are located in the Aegean Region, where 

raisins are cleaned, sorted, graded, and packaged for domestic and export markets. Like the 

wholesalers, exporters that process raisins for cleaning, sorting, grading, and/or packaging for 

export markets. TARIS (Sultana Raisins Union), is one of the longest established agricultural 

cooperatives in Turkey and is raisin buyers and exporters of Turkey. It has approximately 

15,000 member growers. 

 Raisin consumption in domestic market in Turkey is low. It is estimated at approximately 

0.6 kg/capita compared to consumption in the United Kingdom (roughly, 2 kg/capita); Canada 

(1.20kg/capita); and Germany and the U.S. (about 1 kg/capita). Mainly raisins are consumed as 

a snack food in Turkey. The domestic consumption for raisin is around 45,000 tons.  

Around 83% of Sultani production is exported. The top raisin exporters are Turkey, 

United States and Iran. In calendar year (CY) 2011, Turkey exported 215,000 tons, while the 

United States exported 155,000 tons. Turkey provides 29% of raisin exportation of the world. 

World exports were 731,000 tons, a 4% increase in 2011 (Table 2). 
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Table 2: Raisins Exports Amount From Selected Countries (tons) (2007-2011) 
  2007 2008 2009 2010 2011 

Quantity % Quantity % Quantity % Quantity % Quantity % 

Turkey 205,900 28.53 274,900 40.04 213,200 28.86 212,000 30.22 215,000 29.41 

USA  152,400 21.11 144,300 21.02 168,100 22.76 146,700 20.91 155,000 21.20 

Iran 138,000 19.12 58,700 8.55 122,000 16.52 122,600 17.47 125,000 17.10 

Chile 65.600 9.09 78,300 11.40 63,600 8.61 65,000 9.26 68,000 9.30 

China 31,900 4.42 27,500 4.01 48,000 6.50 50,000 7.13 55,000 7.52 

Afghanistan 20,700 2.87 21,500 3.13 23,700 3.21 26,300 3.75 30,000 4.10 

S. Africa 38,800 5.38 23,200 3.38 40,200 5.44 22,000 3.14 25,000 3.42 

Argentina 23,950 3.32 22,200 3.23 23,250 3.15 22,000 3.14 23,000 3.15 

Uzbekistan 29,700 4.11 21,100 3.07 21,900 2.96 21,600 3.08 21,000 2.87 

EU-27 7,500 1.04 7,600 1.11 9,000 1.22 8,700 1.24 9,000 1.23 

Other 7,350 1.02 7,300 1.06 5,700 0.77 4,700 0.67 5,000 0.68 

Total 721,800 100.00 686,600 100.00 738,650 100.00 701,600 100.00 731,000 100.00 

Source: IGEME, 2011 

 

Raisin is one of the traditional agricultural export items of Turkey, which exports to 

approximately 100 countries on five continents depending on changing market conditions. 

Traditionally the EU countries have been the top export destinations for Turkey. United 

Kingdom, Germany and Holland continued to be the top three importers of Turkish raisins. 

Exports to UK alone accounted for 137 million $ in 2010.  Apart from EU countries, Russian 

Federation, Australia, New Zealand and Canada are the other important destinations for raisin.  

Raisin exports to Australia increased from 19 million $ in 2007 to 22 million $ in 2010 (Table 

3). As shown in table 3, while prices of raisins have constantly increased. The export prices of 

raisins have increased by %37 from 2007 to 2011 in Turkey. The average export price for raisins 

in 2011 is 2363 $/ton. 
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Table 3: Major Export Destinations for Raisin (2007-2011) 

Country 

2007 2008 2009 2010 2011* 

Quantity 

(tons) 

Value 

(000$) 

Quantity 

(tons) 

Value 

(000$) 

Quantity 

(tons) 

Value 

(000$) 

Quantity 

(tons) 

Value 

(000$) 

Quantity 

(tons) 

Value 

(000$) 

United King. 53,160 92,600 58,380 92,054 52,587 99,713 59,853 136,962 30,171 71,551 

Germany 29,979 51,843 46,489 72,034 35,568 67,427 36,495 88,588 21,490 51,790 

Holland 29,056 48,588 33,110 48,464 28,611 52,373 26,154 59,354 13,313 30,845 

Italy 17,233 28,733 17,689 28,357 16,809 31,686 16,238 36,437 11,634 27,209 

France 14,132 24,158 16,059 24,153 14,821 27,984 14,827 34,153 6,495 15,729 

Belgium 7,074 12,264 11,823 17,102 8,839 16,533 10,559 23,541 5,123 11,618 

Ireland 4,952 8,310 5,817 8,678 3,780 6,565 4,050 9,285 2,534 5,636 

Spain 2,903 5,078 4,036 5,945 3,369 6,102 3,272 7,694 2,362 5,567 

Russia Fed. 2,760 4,994 6,154 9,415 3,444 7,180 2,642 6,663 1,308 3,504 

Australia 11,528 19,341 17,252 25,872 11,140 19,981 9,530 21,534 7,857 17,598 

New Zealand 3,705 6,628 4,888 7,415 4,291 8,047 3,598 7,977 1,675 3,870 

Japan 1,865 3,268 1,502 2,806 1,309 2,763 1,111 2,654 588 1,491 

Canada 3,863 6,418 11,451 17,488 4,908 8,842 4,573 10,392 3,655 8,572 

Other 13,009 23,501 39,637 59,668 18,114 34,660 12,228 29,155 7,917 19,452 

TOTAL 195,219 335,724 274,287 419,452 207,589 389,857 205,130 474,391 116,122 274,432 

* As of 01/09/2011 - 04/02/2012 Source: Aegean Exporters Union records, 2012, Izmir. 

 

Raisin Imports in Selected Countries 

Today dried fruit consumption is widespread. Nearly half of the dried fruits sold are 

raisins. Raisins may be eaten snack, raw or used in cooking, baking.  EU was the leading import 

market for raisins, importing 340,000 tons in 2011. The major EU countries importing raisins 

were United Kingdom, Germany, and the Netherlands. Turkey is the main supplier to the EU 

market. Other important raisin import markets included Russia, Canada and Japan, whose 

imports totaled 131,000 tons accounted for 17.14% of the total imports (Table 4).  

Table 4: Raisins Imports Amount From Selected Countries (tons) (2007-2011) 
  2007 2008 2009 2010 2011 

Quantity % Quantity % Quantity % Quantity % Quantity % 

EU-27 349,900 49.58 325,000 49.04 338,600 47.77 338,000 49.37 340,000 48.16 

Russia 70,500 9.99 64,500 9.73 71,700 10.12 54,000 7.89 60,000 8.50 

Canada 32,500 4.61 31,300 4.72 29,300 4.13 32,800 4.79 32,000 4.53 

Japan 32,300 4.58 27,300 4.12 29,700 4.19 29,300 4.28 29,000 4.11 

Australia 28,900 4.10 26,500 4.00 22,700 3.20 25,000 3.65 25,000 3.54 

Brazil 22,700 3.22 19,500 2.94 27,000 3.81 23,000 3.36 25,000 3.54 

Ukraine 20,100 2.85 16,000 2.41 17,600 2.48 19,000 2.78 20,000 2.83 

USA 21,600 3.06 19,300 2.91 21,100 2.98 19,400 2.83 20,000 2.83 

China 13,600 1.93 11,300 1.71 13,300 1.88 16,200 2.37 19,000 2.69 

UAE 12,300 1.74 6,300 0.95 16,900 2.38 17,800 2.60 18,000 2.55 

Iraq 6,000 0.85 14,400 2.17 15,900 2.24 16,000 2.34 16,000 2.27 

Mexico 13,100 1.86 15,500 2.34 16,900 2.38 14,300 2.09 15,000 2.12 

Other 82,200 11.65 85,800 12.95 88,100 12.43 79,800 11.66 87,000 12.32 

Total 705,700 100.00 662,700 100.00 708,800 100.00 684,600 100.00 706,000 100.00 

Source: http://www.fas.usda.gov/ Raisins: World Markets and Trade 
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SWOT Analysis of Raisin Sector in Turkey 

The SWOT analysis is used as a diagnostic tool for identifying the strengths, (sectors’ 

areas that need further development, and area that could seriously impact the ability to stay 

competitive), and the problematic area, which, need further adjustment to the market 

conditions. The SWOT analysis is as follows in terms of raisin sector in Turkey. 

 

Strengths  

 Suitable ecological conditions and good climate for raisin production  

 Turkey’s strategic location, particularly in relation to Asia and Europe 

 Low labour costs of the grape production 

 Increase in investments related to processing plants of raisin 

 

Weaknesses  

 Production depending of the natural conditions 

 Lack of capital investments 

 Low income for the grape growers 

 Small farm size 

 Highly fragmented farm structure  

 Weak grape growers’ organization 

 It is not planned according to the market needs 

 Producers are not unconscious of using pesticides and fertilizers 

 Weak government support 

 

Opportunities 

 Existence of scientific and research institutions 

 Turkey’s strategic geographical position offers significant opportunities for trade  

 Competitive labor prices  

 Increased interest in organic farming due to the rising focus on health issues  

 Adoption of good agricultural practices for the production availability of new 

markets taking the necessary measures, 

 

Threats  

 Lack of traceability in production  

 Inadequate consultant service 

 Lack of keeping records by growers 

 High competition at the world market 

 Pressure on the government to reduce agricultural subsidies 

 

CONCLUSION 

Turkey has good ecological conditions for growing raisin grapes. It has strategic 

geographical position offers significant opportunities for trade. The relatively cheap and 

abundant labor force puts Turkey in an advantageous position compared to other countries. 

Turkey will continue to acting important roles in raisin production and marketing in the world. 

Good Agricultural Practices and traceability in production of raisin grape is necessary to protect 

present market and to find new export market.  
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ASMA FİDANI ÜRETİMİNİN TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN MEVCUT DURUMU 

Yüksel SAVAŞ1, Ferit ÇOBANOĞLU2, Selçuk KARABAT1 

1Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

2Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 

ÖZET 

Bu çalışmada asma fidanı üreticisi 28 işletmeden anket yolu ile toplanan 2011-2012 

üretim dönemine ait veriler kullanılmıştır. Bu işletmeler den 21’i aşılı fidan üretirken 2 işletme 

amerikan fidanı, 5 işletme ise yerli fidan üretmektedir. Üretilen toplam asma fidanı sayısı 4,2 

milyondur. Bunun %27,3’ü aşısız fidandır. Amerikan çeliği kullanan 23 işletmeden 14’ünde 

toplam 838 dekar anaçlık vardır ve sadece 3’ü ihtiyaç duyduğu çeliğin tamamını kendi 

anaçlığından karşılayabilmektedir. Bir adet aşılı asma fidanının üretim maliyeti 0,94 TL ve satış 

fiyatı ise 2,73 TL bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma fidanı üretimi; bağcılık 

 

CURRENT SITUATION OF GRAPEVINE NURSERIES IN TERMS OF TECHNIC 

AND ECONOMICLLY 

 

ABSTRACT 

In this study, surveyed data from 28 grapevine nursery farms for the period 2011-2012 

were used. From those nurseries 21 nurseries produced grafted vine sapling, 2 nurseries produce 

only rootstocks cuttings and 5 nurseries produced own rooted vine sapling. The total number 

of sapling production is 4.2 millions. 27.3% producing vine sapling is ungrafted. A part of 14 

to 23 nursery farms use rootstock has a total of 83.8 hectares area and only 3 nurseries provided 

rootstocks demands from own rootstocks plantation.  One grafted vine sapling cost was 

calculated TL 0.94 and marketing price was TL 2.73. 

 

Key Words: Vine sapling production, viticulture 

 

GİRİŞ 

19. Yüzyılın son çeyreğinde Türkiye topraklarına da bulaşan filoksera zararlısı tüm Avrupa 

bağlarında büyük tahribatlar yapmıştır.Filokseraya karşı amerikan asmalarının dayanıklı 

olduğu belirlenmiş ve bu asmaların anaç olarak kullanıldığı yeni bir döneme 

girilmiştir.Türkiye’de filoksera zararlısına karşı gösterilen ilk resmi reaksiyon 1887 yılında 

İstanbul Göztepe’de Amerikan Asma Fidanlığı, Numune Bağı ve Aşı Ameliyat Mektebi’nin 

kurulması olmuştur. Yine 1900 yılında İzmir Seydiköy Bağcılık Aşı Ameliyat Mektebi ve 

Kızıltoprak Bağcılık Mektebi’nin kurulması (Kadıoğlu, 2005) ve 1911 tarihinde çıkarılan 

Filoksera kanunu ve nizamnamesi (amerikan asma fidanlıkları ile bağcılık mektepleri 

kurulması hakkında yasal mevzuat), bağcılıktaki bu yeni döneme uyum çabalarındandır. 

20. Yüzyıl başlarında Türkiye bağcılığının filoksera ile mücadelesinde, Amerikan 

asmalarının üretiminin yetersizliğinden ve bu asmaların iklim ve toprak isteklerinin 
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bilinmemesinden ve/veya gözardı edilmesinden dolayı başarısızlıklar yaşanmıştır (Ali, 

1931).Konu ile ilgili literatür incelendiğinde, asma fidanı üretiminin miktar ve kalite olarak hiç 

bir zaman arzu edilen seviyeye gelemediği görülmektedir. 

Hüseyin Kazım 1912 tarihinde basılan Bağcılık kitabında bağcılığın o dönemde ki durumu 

hakkında bilgiler vermektedir. Adı geçen eserde yer alan 1899 tarihli ilk baskının önsözünde o 

yıl (1899) Manisa’da Avrupa’dan bir çok köklü ve köksüz amerikan asması getirilip 

dikildiğinden bahsetmekte ve amerikan fidanlarının kullanımı hakkında asılsız endişelere gerek 

olmadığını ve bu endişeler yüzünden filokseranın bağcılığı tamamen bitirme noktasına 

getirdiğini ifade etmektedir.Yine bu eserde Richter’in aşılı asma fidanı yetiştirme usulünden ve 

gerek kamu gerekse özel sektörden henüz kimsenin aşılı fidan üretemediğinden esefle 

bahsedilmektedir. Adı geçen eserin basımından 14 yıl sonra ise artık en azından Halkalı Ziraat 

Mektebi Alisi’nde aşılı fidan üretimi yapıldığını Ahmet Hamdi‘nin (1926) kitabından 

anlıyoruz. 

Cumhuriyet dönemine Osmanlı’dan 80 dekar büyüklüğündeki Erenköy Amerikan Asma 

Fidanlığı intikal etmiştir. 1930’ lu yıllarda Ankara, Bilecik, Halkalı, Kırklareli, Tekirdağ ve 

Manisa’da toplam alanı 1307 dekarı bulan amerikan asma fidanlıkları kurulmuştur. Üreticiye 

1924’ te 6725 fidan dağıtılmışken bu sayı 1938’de 3 milyona ulaşmıştır (Toprak, 1988).Bahsi 

geçen yerlerden Manisa ve Tekirdağ’da bulunan 2 kuruluş Bağcılık Araştırma İstasyonu olarak 

faaliyetlerine devam etmektedir.Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonunda ilk aşılı fidan üretimi 

ise 1973 yılında 330 adet ile başlamıştır (Anonim, 1983). 

1950’li yılların sonunda, asma fidanı üretimin 2,5-3 milyon civarında gerçekleştiği ve bu 

sayının 18-20 milyon olması gerektiği Oraman (1959) tarafından ifade edilmiştir. 

1977 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın düzenlediği planlama toplantısı 

kararlarına gore, Türkiye’nin yıllık fidan ihtiyacı, 30-35 milyonu amerikan asma fidanı olmak 

üzere toplam 55 milyon adettir. Asma fidanı üreten mevcut 27 kamu kurumunun toplam 

amerikan asma anaçlığı 1633,4 dekar alandır. Yıllık 4-5 milyon adet fidan talebi olduğu 

belirtilen bu kuruluşlara ilk beş yıl için toplam 5,27 milyon amerikan fidanı, ikinci 5 yıllık 

süreçte ise 6,29 milyon amerikan fidanı üretme hedefi belirlenmiştir.Ayrıca ilk 5 yılda amerikan 

fidanı üretiminin %10’unun aşılı fidan ile gerçekleştirilmesi öngörülmüştür (Anonim 1977).  

Ağaoğlu ve Çelik (1981) modern bağcılığa geçişin arzulanan hız ve etkinliğe 

kavuşmamasında en büyük etkenin aşılı köklü asma fidanı kullanılmasına gereken önemin 

verilmemesi olduğu ve yeni bağ tesisinde %95 oranında bağda aşılama yolunun tercih edildiğini 

ifade etmişlerdir.  

Çelik (1985) aşılı köklü fidan üretiminin çok yetersiz olduğunu, özellikle resmi kuruluşlarda, 

dikime elverişli fidan randımanlarının çok düşük gerçekleştiğini bildirmektedir. 5 milyon 

civarında olan fidan ihtiyacına karşın 3,25 milyon adet üretim gerçekleştirildiğini ve bu üretim 

içerisinde aşılı fidanın payının %2,5-5 gibi oldukça düşük oranlarda kaldığını bildirmektedir.  

Çelik ve Gider (1991) Türkiye bağcılığının gelişememesinin en önemli nedenleri arasında 

aşılı köklü asma fidanı üretimindeki yetersizlik olduğunu belirterek, 1985-1986 yıllarında 400 

bin aşılı olmak üzere 4,5 milyon asma fidanı üretildiğini ifade etmişlerdir. 

Çelik ve ark (1991) tarafından yapılan bir çalışmada, amerikan fidanı üreten 13 kamu 

kuruluşundan 10’unda hem aşılı hem de aşısız fidan üretildiği 1986 yılı itibariyle toplam 1456 

da anaçlık bulunan 15 kamu kuruluşunda 248 bin adet aşılı ve 1,94 milyon aşısız fidan 

üretildiğini bildirmişlerdir. Tüm kuruluşlarda ayaktan hareketli mekanik, omega kesiti açan aşı 

244



makineleri kullanıldığı bildirilmektedir. Kuruluşların aşılı fidan randımanları %39 dolayında 

olduğu belirtilmektedir. 

1990’lı yıllarda Bakanlıkca fidan üretiminin özel sektöre kaydırılması görüşü 

benimsenmiştir. Bu bağlamda Türkiye asma fidanı üretiminde kamunun oranı 1993 yılında 

%64 ilen 1999 yılında ise % 46 olarak gerçekleşmiştir. Bu yıllarda kamunun aşılı fidan oranı 

yıllar itibariyle % 27 ile % 39 arasında değişmektedir. 1999 yılında   10 kamu kuruluşunun 

fidan üretiminde bulunduğu görülmektedir. Özel sektörün üretimi 25 civarında işletme 

tarafından gerçekleştirilmektedir ve üretimin % 90’ı aşılı fidandır. Bu yıllarda kamu ve özel 

sektör fidan üretim toplamının yıllık ortalaması 4,25 milyon adettir (Anonim 1994-1999).  

2000’li yıllara gelindiğinde asma fidanı üretiminde kamunun payının artık sembolik 

düzeylere indiği görülmektedir. Aşılı asma fidanı üretiminde kamunun payı 2004 yılında, % 

2,5, 2005’te %5,6 ve 2006’da %1,8 olarak gerçekleşmiştir.  Kamu ve özel sektör kuruluşları 

tarafından üretilen aşılı ve aşısız asma fidanı (Sertifikalı + Sertifikasız) sayısı 2004 yılında 8,6 

milyon, 2005 yılında 5,9 milyon ve 2006 yılında ise 8,5 milyon civarındadır. Bu dönem 

içerisinde üretilen toplam asma fidanı (aşılı ve aşısız) üretim miktarının 2004 yılında %5’inin, 

2005 yılında %38,2’sinin ve 2006 yılında ise %74,3’ünün sertifikalı fidana ait olduğu 

görülmektedir. 2008 yılında sertifikalı olarak üretilen yaklaşık 2,94 milyon adet fidanın 

%14’ünü aşısız (anaç) asma fidanı oluşturmuştur. (Söylemezoğlu ve ark. 2010). 

2010 yılında 11 ilde toplam 4,2 milyon standart sertifikalı asma fidanı üretilmiştir. Manisa 

ili üretimin % 66,5’ ini gerçekleştirken Denizli (%9,5), Adıyaman (%7,6), Şanlıurfa (%5,5), ve 

Bilecik (%5,4) diğer önemli asma fidanı üreten illerdir. Bu beş ilde sertifikalı ve sertifikasız 

fidan üreten 27 özel sektör kuruluşu faaliyet göstermektedir (Anonim 2011).  

Görüldüğü üzere 100 yıllık zaman zarfında yapılan bir çok yayında asma fidanı üretiminin 

bağcılığın en önemli sorunlarından biri olduğu vurgulanmıştır. Bağcılığın sürdürülebilir 

geleceği sayıları pek de fazla olmayan fidan üreticilerine bağlıdır ve fidan üretimi bağcılık 

sektörünün en klasik ve en güncel sorunu olmaya devam etmektedir. Bu çalışma ile fidan 

üreticilerinin mevcut durumu ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

MATERYAL VE METOD 

Türkiye’ de asma fidanı üretiminin yapıldığı belirlenen illerde yürütülen bu çalışmada, 

Manisa’dan 22, Adıyaman’dan 2, Denizli’den 3 ve Şanlıurfa’dan 1 işletme olmak üzere toplam 

28 işletmeden toplanan, 2011-2012 üretim dönemine ait veriler kullanılmıştır.  

Bunun yanında yapılan önceki çalışmaların verileri yanında konu ile ilgili yayın ve 

istatistiklere de yer verilmiştir. Manisa ilinde faaliyet gösteren 22 işletme ile yüzyüze 

görüşülerek anketler yapılırken diğer illerdeki işletmelere anketler posta yolu ile gönderilmiş 

ve bu işletmelerden 6’sından geri dönüş sağlanmıştır. 

Elde edilen veriler Excel formatında, kodlanarak bilgisayar ortamına girilmiştir. İşletme 

yapısı ve üretim tekniğine ait bilgilerde daha çok kapalı uçlu sorular sorulmuş, bazı sorularda 

ise açık uçlu cevaplar istenmiştir. Kapalı uçlu sorulara verilen cevaplar basit aritmetik 

ortalamalar ve yüzdeler şeklinde ifade edilmiştir. Açık uçlu sorulara verilen benzer cevaplar 

gruplandırılarak yüzdeler ile ifade edilmiştir.  

Pazarlama faaliyetleri ve işletmelerin başarısına etki edebilecek faktörlerin belirlenmesinde 

likert ölçeği kullanılmıştır. Likert ölçeği, tutum ve davranış ölçmek için yaygın olarak 
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kullanılan bir ölçek türüdür. Buna göre kişilerin bir tutumu ifade eden cümleye ne düzeyde 

katıldıkları, tümüyle katılma veya hiç katılmama arasında, tercihen beşli bir seçeneğe göre 

cevap alınarak belirlenir (Susskind ve ark., 2000). Likert ölçeğinde; 1: hiç önemli değil, 5: 

kesinlikle çok önemli değerlendirmesi esas alınmıştır. 

Tarım işletmelerinde üretim maliyetlerinin hesaplanması oldukça karmaşık ve güç bir 

çalışmayı gerektirmektedir. Tarım işletmelerinde maliyet bölgeden bölgeye ve hatta işletmeden 

işletmeye de farklılıklar gösterebilmektedir. Diğer taraftan halen tarım işletmelerinde muhasebe 

kayıtlarının tutulmayışı, maliyet hesabını daha da zorlaştırmaktadır. Üretim maliyetleri, fiilen 

yapılan ödemelerden ve hesaben bulunan masraflardan oluşmaktadır. (TEAE, 2009). Bu 

araştırmada, üreticiden gerçekleştirdikleri faaliyetler konusunda, yapmış oldukları fiili giderler 

toplanarak, gerçek usulde maliyet hesaplanmaya çalışılmıştır. 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

İşletmelerin sosyo ekonomik özellikleri 

Bu çalışmada Manisa’dan 22, Adıyaman’dan 2, Denizli’den 3 ve Şanlıurfa’dan 1 olmak 

üzere 28 işletme ile anket yapılmıştır.  

İşletmecilerin yaş ortalaması 47,5 olarak hesaplanmıştır. İşletmecilerin eğitim 

durumları incelendiğinde, 6’sının ilkokul mezunu olduğu diğerlerinin ise lise ve üzeri düzeyde 

eğitim aldığı görülmektedir. İşletmecilerden 4’ü fidancılık dışında geliri olmadığını 

belirtmiştir. Fidancılık dışında gelir olarak 6 işletmeci emekli maaşı, 9 işletmeci bağcılık, 5 

işletmeci çiftçilik, 1 işletmeci zirai ilaç bayiliği, 1 işletmeci experlik, 1 işletmeci esnaflık 1 

işletmeci işci aylığı geliri olduğunu belirtmiştir. Kaç yıldır asma fidancılığı yapıyorsunuz? 

Sorusuna 1 ile 50 yıl arasında cevaplar verilmiş olup ortalama 11 yıllık iş tecrübesi 

hesaplanmıştır. 

İşletmelerin fidan üretiminde kullandıkları arazi miktarı 1 dekar ile 1.000 dekar arasında 

değişmektedir. Toplam kullanılan arazi 4.376 dekar olup bunun %27’si kiralık arazi kalanı ise 

özmülk arazi olduğu beyan edilmiştir. 14 işletme amerikan anaçlığı sahibi olduğunu 

belirtmiştir. İşletmelerin anaçlık parselleri toplamı 838 dekardır (Tablo 2). 

Manisa ilinde faaliyet gösteren işletmelerden 5‘i Salihli İlçesi Poyrazdamları 

Beldesinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tüzel kişiliği çatısı altında aşısız yerli fidan üretimi 

yapmaktadır. Çalışmanın yapıldığı 2012 yılında bu kooperatif üyesi 20 kadar asma üreticisi 

toplam 1.250.000 adet fidan üretimi gerçekleştirirken 2013 yılında bu sayıların 70 üretici ve 3 

milyon adet fidana kadar çıkacağı kooperatif yetkilisi tarafından ifade edilmiştir. Aşısız yerli 

fidan üretimi için özel altyapı yatırımı ve teknik bilgi gereksinimi olmaması sebebiyle 

bağcılıkla iştigal eden üreticilerin artan fidan talebi ve yükselen fidan fiyatlarına çok çabuk 

karşılık verdiği ve fidan üretim faaliyetine başladıkları görülmektedir.  

İşletmelerin ürettikleri fidan sayısı ile oluşturulan grafik Şekil 1’de görülmektedir. Şekil 

1’de ilk 18 veri Manisa ilinde faaliyet gösteren işletmelere aittir. 18 no’lu veri Manisa ili 

Poyrazdamları Kooperatifi çatısı altında yerli fidan üreten işletmelerin toplam üretim miktarını 

göstermektedir.  

Manisa’ da aşılı asma fidanı üretimi gerçekleştiren 17 işletmenin 3’ü sadece örtüaltında 

tüplü fidan üretirken 4’ ü ise sadece arazi fidanı üretmektedir. Bu işletmelerin fidan üretim 
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miktarları 5.500 adet ile 890.000 adet arasında değişmektedir. 4 işletme 10.000 adedin altında 

üretim yaparken 100.000 adedin üzerinde üretim yapan 6 işletme bulunmaktadır.  

Manisada aşılı fidan üreticisi 17 işletmeden birisi Bağcılık Araştırma İstasyonu Döner 

Sermaye İşletmesi iken 12’si bir dönem bu kurumda çalışmış kişilerce kurulmuş yada 

yönetilmektedir. 

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren (şekil 1’de 19 numarada gösterilen) işletme 120.000 

adet aşılı asma fidanı üretimi gerçekleştirmektedir. Bu işletmenin asma fidanı dışında elma, 

armut, kiraz gibi muhtelif çeşitlerden toplam 300.000 adet fidan üretimi yaptığı belirtilmiştir. 

İşletmenin 6 farklı çeşitten oluşan 44 da amerikan asması anaçlığı vardır. 

Denizli ilinde bulunan 3 işletmeden 2’sinde 41 B anacına ait toplam 27 da anaç damızlık 

parseli bulunmaktadır. Bu işletmeler sadece 41 B anacını kullanmaktadırlar. İşletmelerin 

toplam asma fidanı üretimi toplam 500.000 adet olup bu miktarın %16’sı aşılı fidandır. 

Adıyaman ilinde faaliyet gösteren (şekil 1’de 23 ve 24 nolu) işletmelerden birinde 99 R 

ve 1103 P çeşitlerinden oluşan 26 da anaç damızlık parseli bulunmaktadır. Diğer işletme ise 

kullandığı çeliğin 99 R olduğunu ve 5 kuruş/adet fiyat ile dışarıdan satın aldığını belirtmiştir. 

Bu iki işletme %98‘i aşısız olmak üzere 215.500 adet fidan üretimi gerçekleştirmektedir. 

 

 
Şekil 1. İşletmelerinin Fidan Üretim Miktarları

 

Üretim tekniğine ait bilgiler 

İşletmelerin toplam asma fidanı üretimi 4.238.745 adettir. Bu miktarın % 27,34‘i ise aşısız 

fidandır. Sadece aşısız asma fidanı üreten 7 işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerden 5’i Manisa 

İli Poyrazdamları beldesinde yerli fidan üretirken diğer iki işletme Denizli ve Adıyaman 

İllerinde amerikan asma fidanı üretmektedir. Aşılı fidan üreten 17’si Manisa ilinde, 2’si 

Denizli’de ve birer adet Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde olmak üzere 21 işletme bulunmaktadır 

ve bunların 11’inde sadece aşılı fidan üretilmektedir. 

Aşılı fidan üretiminin esası, aşılanan iki asma parçasının kaynaşmasını sağlamak için kasalar 

içerisinde yosun, talaş gibi materyaller ile katlanması olup ilk defa Frantz Richter tarafından 

19. Yüzyılın son çeyreğinde uygulanmıştır. Richter usulüyle aşılı fidan üretimi Hüseyin 

Kazım’ın 1912 tarihli Bağcılık kitabında bağ tesisisini çok kolaylaştıracağından bahisle 

önerilmekle beraber henüz o tarihlerde kimse tarafından gerçekleştirilemediği esefle 

bildirilmektedir. Ahmet Hamdi’ nin 1926 tarihli Mufassal ve Ameli Bağcılık isimli kitabunda 

ise Halkalı Ziraat Mektebi’nde gerçekleştirilen aşılı fidan üretimine ait ayrıntılı bilgiler 

fotograflar eşliğinde verilmektedir.  
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Üretim materyallerinin hazırlanması 

İşletmelere aşılama zamanına kadar çelik ve kalemleri nasıl muhafaza ettikleri 

sorulmuştur. 12 işletme demetler halinde açık kum havuzunda nemli kum içerisinde, 14 işletme 

ise soğuk hava deposunda muhafaza ettiklerini belirtmişlerdir. 4 işletmenin her iki yöntemi de 

kullandığı görülmektedir.   

15 işletme çelik ve kalemlere kimyasal ilaçlama yaptığını belirtmiştir. Bunlardan 2’si 

bakırlı ilaç kullandığını belirtirken diğerleri fungusit kullandığını ifade etmiştir.  

Aşılama öncesi çelik ve kalemlerin suda bekletilmesi uygulamasının çeliklerin 

yumuşaklık kazanıp kolay aşılanmalarını sağlaması yanında aşı yerinde kallus oluşumuna 

yardımcı olduğu da bilinmektedir. İşletmelere bu husus da sorulmuştur. Bütün işletmeler çelik 

ve kalemleri aşılama öncesi suda bekletmektedirler. Kalemlerin suda bekletilme süresi 30 

dakika ile 1 gün arasında değişirken çeliklerin bekletilme süresi 2 saat ile 4 gün arasında 

değişmektedir. En yaygın kullanılan suda bekletme süresi ise kalemler için 1 gün çelikler için 

2 gündür. Bağ kanseri adı verilen Agrobacterium vitis etmenine karşı çeliklerin 50 C derece 

sıcak suda 30 dakika bekletilmesi işlemi bilinen bir uygulamadır. Bu uygulamayı yaptığını 

belirten işletme sayısı  5’dir.  

  

Aşılama işlemleri 

Asma fidanı, bu amaç için makinelerin geliştirilmesinden önce elle yapılıyordu. Aşı bıçağı 

kullanılarak çelik ve kalem üzerinde dilcik açılıp iki parça birbirine takılırdı. Bu aşı usulüne 

ingiliz aşısı da denilmektedir. Aşılama makinelerinin geliştirilmesiyle aşılama işlemlerinde 

büyük kolaylık ve verimlilik gerçekleştirilmiştir. Bunlardan günümüzde en çok tercih edileni 

çekme ve itmelere karşı dayanıklılık sağlayan ve omega (Ω) şeklinde aşı kesiti oluşturan 

makinelerdir.  

Bu çalışmada İşletmelere sahip oldukları aşı makineleri sayısı sorulmuştur. İşletmeler 

toplam 130 adet aşı makinesi sahibi olduklarını beyan etmişlerdir. 10 adet ve üzeri makinesi 

olan ise 5 işletme vardır. İşletmelerin belirttikleri günlük aşılama kapasitesi ile sahip oldukları 

makine sayısı oranlandığında 3200 adet/makine-gün sonucuna ulaşılmıştır.  

Aşılama işleminden sonra aşı yerinin parafin ile kaplanması yaygın bir uygulamadır. Aşı 

yerinden su kaybını önleyen, sekonder enfeksiyonlardan koruyan, kallus oluşumuna kadar 

gözün sürmesini engelleyen bu uygulama ile ayrıca fidanlıkta yapılan kümbetleme işlemine de 

gerek kalmamaktadır (Çelik ve ark, 1998). Çalışmada İşletmelerin parafin uygulaması 

sorgulanmıştır. 16 işletmede toplam 30 adet parafin kazanı  (benmari usulü parafin eriten çift 

cidarlı kazan) bulunmaktadır. 

 

Kaynaştırma odası 

Aşılı asma fidanı üreten 21 işletmenin kaynaştırma odasında kullandığı katlama materyali 

incelendiğinde 2 işletmede su, 1 işletmede perlit, 18 işletmede ise talaş kullanıldığı, talaş 

kullanımında ise ağırlıklı olarak çam talaşı tercih edildiği görülmektedir.  
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İşletmelere kaynaştırma odasının nem ve sıcaklık değerlerinin ne kadar olduğu sorulmuştur. 

İşletmelerin 5’i başlangıçta daha yüksek olan kadameli sıcaklık kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Bu işletlemeler kaynaştırma odası sıcaklığını 28-30 C derecelerde 3-7 günlük başlangıçtan 

sonra 24-27 C derecelere düşürmektedirler. Diğer işletmeler ise sabit olarak 26-28 C dereceleri 

kullanmaktadırlar. Kaynaştırma odası bağıl nem değeri olarak işletmeler 70-85 dereceleri 

kullanmaktadırlar. 1 işletme ise 60-70 derece ve son hafta ise 40 derece nem düzeyini tercih 

etmekte olup bu işletmede kaynaştırma işleminden kayıpların oransal olarak çok olduğu 

görülmüştür.  

Kaynaştırma odasında çeliklerin tutulma süresinin 15 gün ile 45 gün arasında olduğu ifade 

edilmiştir. Gruplandırma yapılırsa 15-20 gün arası 3 işletme, 4 haftadan fazla süre bekleten 2 

işletme bulunmaktadır. Diğer işletmeler ise aşılı çelikleri 3-4 haftalık zaman zarfında 

kaynaştırma odasında tutmaktadırlar. Çeliklerin kaynaştırma odasında bekletilme süresi 

çeşitlere göre değişiklik arz ettiği ve 1103 P, 5 BB gibi nispeten kolay köklenen çeşitlerin daha 

kısa süreler bekletildiği belirtilmiştir.  

Kaynaştırma odasının sıcak ve kontrollü ortamından doğrudan fidanlıklara dikimin yanlış 

olduğu ve aşılı çeliklerin dış ortama alıştırılması gerektiği konu ile ilgili yayınlarda ifade 

edilmektedir. Çeliklerin kaynaştırma odasından sonra uygun ortamda alıştırma için bekletilip 

bekletilmediği işletmelere sorulmuş, 17 işletme evet cevabını vermiştir. İşletmelerin çelikleri 

bekletme süreleri 3 ile 7 gün arasında değişmektedir. 10 işletme 4 gün beklettiğini ifade 

etmiştir.  

Asma fidanı üretiminde çeliklerin köklenmesini teşvik etmek için oksin adı verilen 

hormonlar kullanılmaktadır. Bu uygulama çeliklerin dikim öncesinde yoğun çözeltiye kısa 

sureli yada seyrek çözeltiye uzun sureli daldırılması şeklinde uygulanmaktadır. İşletmelerden 

13’ü köklendirmeyi uyaran hormon (IBA) uygulaması yaptığını belirtmiştir. Bu işletmelerden 

2‘si 25 ppm‘lik çözelti içerisine 12-24 saat sürelerde yavaş daldırma yaparken diğerleri 1000-

3000 ppm’lik değerlerde ve hızlı daldırma yöntemini tercih etmektedir. 

 

Örtüaltında üretim bilgileri 

Örtüaltında kaplı (tüplü) fidan üretiminin açık arazi üretimine göre bazı avantajları 

bulunmaktadır. Bu üretim şeklinde fidanlar daha kısa sürede satışa arz edilirler ve üretim 

randımanları daha yüksektir. Açık köklü asma fidanlar gözleri uyanmadan dikilmelidir. Kaplı 

fidanlar ise yılın her zamanı dikilebilmektedirler. 

İşletmelerden 14’ü örtüaltında fidan üretimi yaptığını belirtmiştir. Bu işletmelerin örtüaltı 

tipi incelendiğinde bir işletmede cam sera, bir işletmede plastik örtülü çatı tipi sera bulunduğu, 

diğer işletmelerde ise plastik tünel kullanıldığı görülmektedir.  

İşletmeler fidan kabı olarak genellikle plastik torbaları kullanmaktadır. Kullanılan plastik 

torbaların derinliği en az 15 cm ve genişliği an az 12 cm olmalı ve ağız seviyesinden en az 4 

cm aşağıya kadar köklendirme materyali ile dolu olmalıdır (TS 3981). İşletmelerin bu 

standartlara genellikle uydukları görülmüştür. Fidan harcı olarak torf, kum çiftlik gübresi, 

perlit, çam kabuğu gibi materyallerin bulunduğu karışımlar kullanılmaktadır.  

İşletmelere örtüaltı alanda yetiştirilen fidanlarda teslimat öncesi alıştırma işlemi yapıp 

yapmadıkları sorulmuştur. 9 işletme fidanları yarı gölge ortamda beklettiklerini ifade etmiştir.  
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Tedarik faaliyetleri hakkında bilgiler 

İşletmelerin anaç çeliğini nereden temin ettikleri sorgulanmıştır. 14 işletme kendisine ait 

anaç damızlık parselinden, 16 işletme hazır çelik satın alarak, 9 işletme ise anaçlık parsel 

kiralama yolu ile çelik temininde bulunduğunu ifade etmiştir. Kullandığı çeliği tamamen yalnız 

kendi anaçlığından temin eden işletme sayısı 3’tür. 4 işletme ise her üç yolla da çelik temini 

etmektedir.  

İşletmelerin ihtiyaç duydukları çeşit kalemlerini temin etme durumları incelendiğinde 14 

işletme kendisine ait damızlık parselden, 18 işletme ise başkasına ait bağdan kalem aldığını 

belirtmiş olup bunlar arasında 6 işletmenin her iki yol ile kalem temin ettiği görülmektedir.  

İşletmelerin hangi anaç çeşitlerini tercih ettikleri sorgulanmıştır. Bu amaçla belirtilen 

çeşitlere üretimde tercih etme durumlarına göre likert ölçeğinde 1 ile 5 arası puan vermeleri 

istenmiştir (1: hiç tercih etmem, 5:çok tercih ederim). İşletmelerin verdikleri puanlar ile ilgili 

veriler aşağıda belirtilmiştir (Tablo 1). Buna göre en çok tercih edilen çeşitler sırasıyla 1103P, 

1613, 41 B ve 5 BB çeşitleridir. 

 

 

 

Tablo 1. İşletmelerin anaç çeşitlerini tercih etme durumu (N=23) 
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Ortalama 1.6 2.0 2.8 3.2 4.3 3.3 3.4 1.2 1.4 1.7 1.3 1.6 

Medyan 1 1 3 3 5 4 4 1 1 1 1 1 

Mod 1 1 3 5 5 5 4 1 1 1 1 1 

 

 

Tablo 2. Standart sertifikalı fidan üretilen illerde anaç kullanımı (Anonim 2011) 

    Çeşitler 

İller 

41 B 1103 P 5 BB 99 R 110 R 140 Ru. Diğer 

adet % adet % adet % adet % adet % adet % adet % 

Adıyaman 24450 6 24200 6   265800 68 74000 19     

Ankara 26000 26     74000 74       

Bilecik 10600 6 55150 33 68500 40   5000 3 10000 6 *20000 12 

Denizli 398800 100             

İstanbul   41000 63 24000 37         

Manisa 289500 25 217775 19 298740 26   114500 10 182500 16 **65100 6 

Şanlıurfa 9100 4 61900 25 22000 9 38250 16 114100 47     

Toplam 758450 30 400025 16 413240 16 378050 15 307600 12 192500 8 85100 3 

*SO4; ** (1613=57500, Ramsey =5100, 420 A= 2500) 

 

Fidan bakımı ile bilgiler 

Fidanlıkta malç naylonu kullandığını belirten 10 işletme vardır. Fidanlıkta sulama yöntemi 

olarak 9 işletme salma sulama uygulanmakta iken 17 işletmede damla sulama sistemi 
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bulunmaktadır. Bu yöntemleri kullanan ikişer işletme ise yağmurlama sulama yöntemini de 

kullanmaktadır. 

 

Tablo 3. İşletmelerin sahip oldukları anaçlık varlığı 

          İller 

Çeşitler  

Manisa Denizli Şanlıurfa Adıyaman                Toplam 

İşletme 

sayısı 

Ala

n/da 

İşletme 

sayısı 

Alan 

/da 

İşletme 

sayısı 

Alan 

/da 

İşletme 

sayısı 

Ala

n/da 

İşletme 

sayısı 

Alan 

da % 

1103P 9 196     1 25 1 16 11 237 28.3 

140 Ru 3 158     1 4     4 162 19.3 

41 B 7 91 2 27 1 3     10 121 14.4 

5 BB 8 116     1 4     9 120 14.3 

110 R 4 84     1 4     5 88 10.5 

1613 C 6 72             6 72 8.6 

99 R 1 0.5     1 4 1 10 3 15 1.8 

Ramsey 1 12             1 12 1.4 

Fercal 2 6             2 6 0.7 

420 A 1 5             1 5 0.6 

SO4 1 0.5             1 1 0.1 

 

İşletmelerde fidanlığın sulanma sıklığı haftada 2 kez ile 20 günde 1 kez arasında değişkenlik 

göstermektedir. İşletmelerin %86’sında fidanlıkta gübreleme yapılırken hastalıklara karşı 

ilaçlama yapan işletme oranı %79’dur.  

Yabancı ot mücadelesinde 24 işletmede el ile çapalama, 10 işletmede herbisit uygulaması 

ve 7 işletmede ise çapa makinesi kullanımı görülmektedir.  

Fidan üretim maliyetinin hesaplanması  

Tablo 4. Manisa İlinde aşılı asma fidanı üreten işletmelerin üretim maliyeti (n=17) 

Masraf Unsurları Ortalama maliyeti/TL 

TL(TL) 

Toplam üretim masrafları içindeki payı (%) 

Çelik 9.780 6,1 
Kalem 1.324 0,8 

Toplam erkek işgücü ücreti 9.909 6,2 

Toplam kadın işgücü ücreti 45.647 28,5 
Makine işgücü ücreti 2.104 1,3 

Gübre 2.391 1,5 
Zirai ilaç 797 0,5 

Akaryakıt 12.362 7,7 

Elektrik 8.037 5,0 
Su 312 0,2 

Damla sulama borusu gideri  486 0,3 
Aşı-parafin  16.578 10,3 

Malç-naylon 1.814 1,1 
Fidan torba gideri 2.262 1,4 

Sertifikasyon 3.972 2,5 

Diğer giderler 8.855 5,5 

Toplam masraflar 126.631 79,1 

Döner sermaye faizi 6.332 4,0 

Toplam değişken 

masraflar 

132.963 83,0 

Genel idare giderleri 3.989 2,5 

Amortisman giderleri 12.847 8,0 
Arazi kirası 10.388 6,5 

Toplam sabit masraflar 27.224 17,0 

Toplam üretim masrafları 160.187 100,0 
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 Çalışmada Manisa ilinde faaliyet gösteren aşılı fidan üreten işletmelerden girdilere ait ayrıntılı 

veriler alınabilmiştir. Bu sebeble fidan maliyetleri bu üreticiler için hesaplanmıştır. Bu işletmelere ait 

masraf unsurları Tablo 4’de verilmiştir. 

Aşılı asma fidanı üreten işletmelerde, işletme başına ortalama 464.201 TL toplam gelir elde 

edilirken, net gelirin ise 304.014 TL olduğu belirlenmiştir. İşletme başına 170.250 adet fidan üretildiği 

de tespit edilmiş olmakla birlikte, bir adet asma fidanı başına düşen üretim maliyeti, toplam gelir ve net 

gelirin sırasıyla, 0,94 TL, 2,73 TL ve 1,79 TL olduğu belirlenmiştir.   İşletmelere sizce ürettiğiniz fidan 

maliyeti nedir? Sorusu yöneltilmiştir. Aşılı fidan üretimi yapan 19 işletmenin belirttiği fidan maliyeti 

ortalaması 1,50 TL, aşısız fidan üreten 7 işletmenin ortalama fidan maliyeti öngörüsü ise 0,34 TL olduğu 

belirlenmiştir. 

İşletmelerin başarısında etkili olan faktörlerin belirlenmesi 

İşletmelerden başarılarına etki eden faktörlere (1= önemsiz, 5= çok önemli) 1 ile 5 arası puan 

vermeleri istenmiştir (Tablo 5). 

 

Tablo 5. İşletme başarısına etkili faktörler 

 

İşletme  başarısında etkili olabilecek etmenler 

medya

n 

          

mod  

        

ortalama 

İşletmenin damızlık anaç parselinin olması 5 5 4,9 
Üretimde kullanılan kalemin kalitesi 5 5 4,7 
Üretimde kullanılan çeliğin kalitesi 5 5 4,6 
Kaynaştırma odası sıcaklık ve nemi 5 5 4,6 
Çelik ve kalemlerin muhafazası 5 5 4,4 
Çeliklerin Kaynaştırma odasında kalma süresi 4 5 4,3 
Kullanılan asma çeliğinin çeşidi 4 4 4,3 
Aşılama zamanı 4 4 4,3 
İşletmede istihdam edilen işgücünün niteliği 4 5 4,2 
Kullanılan parafinin vasfı 4 4 4,2 
Dikim zamanı 4 5 4,0 
İşletmenin sahip olduğu tesis, bina varlığı 4 4 4,0 
Fidanlıkta yapılan ot mücadelesi 4 5 4,0 
Müşteriye teknik destek sağlanması 4 4 3,9 
Fidanlıkta ilaçlama yapılması 4 5 3,9 
Kaynaştırmada kullanılan katlama materyali 4 4 3,9 
Fidanlıkta yapılan sulamanın şekli 4 4 3,9 
Fidanlıkta gübreleme yapılması 4 4 3,8 
Dikim şekli 4 4 3,8 
İşletmenin sahip olduğu aşı makinesi 4 5 3,8 
Kullanılan fidan harcı 4 4 3,6 
Dikim esnasındaki hava durumu 4 4 3,7 
Siparişte müşteriden avans alınması 4 4 3,6 
Söküm zamanı ve şekli 4 4 3,5 
İşletmede teknik personel istihdam etmek 4 4 3,5 
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Pazarlama faaliyetleri ile ilgili bilgiler 

İşletmelerin fidan satış fiyatını belirlemelerinde etkili olan faktörler için 1 ile 5 arası verdikleri 

puanlar sonucu oluşan değerlere göre 3 faktörde etkilidir (Tablo 6). Yıl içerisinde farklı fiyatlarda satış 

yapabildiğini belirten 7 işletme vardır. Düşük fidan randımanlı çeşitlerde farklı fiyatlama yaptığını 

belirten 6 işletme vardır. İşletmelerin ortalama satış fiyatları hesaplanmıştır. Aşılı asma fidanı fiyatı 2.66 

TL, aşısız asma fidanı fiyatı 0,56 TL bulunmuştur.  

 

 

Tablo 6. Fidan satış fiyatının belirlenmesinde etkili olan faktörler 

Fidan satış fiyatı belirlemede etkili faktör medyan mod ortalama 

Fidan üretim maliyetleri 4 4 3,43 

Diğer fidancıların fidan fiyatı 4 5 3,32 

Fidan talebi şiddeti, alınan siparişler 3 3 ve 5 3,21 

 

Fidan üretiminde karşılaşılan sorunlar 

İşletmelere fidan üreticiliğinde karşılaştıkları sorunları önem derecesine göre likert ölçeğinde 1 den 

5’ e kadar kodlamaları istenmiştir (1= önemsiz, 5= çok önemli). İşletmelerin verdikleri cevaplarla oluşan 

değerler aşağıda verilmiştir. Buna göre çelik temini ve fidan üretim randımanlarının düşük olması 

sorunları göreceli olarak daha önemli bulunmuştur. 

 

Tablo 7. Fidan üretiminde karşılaşılan sorunlar 

Karşılaşılan sorunlar medyan mod ortalama 

Çelik temini 3 5 3,8 

Fidan randımanlarının düşük olması 4 4 ve 5 3,8 

Fidan satış fiyatının düşük olması 3 2 ve 4 3,4 

İşgücü temini 3 3 2,9 

Sermaye temini 2 1 2,3 

Pazarlama 1 1 2,2 
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ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Dr. Fadime ATEŞ1 

1Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü 

Manisa/TURKEY 

GİRİŞ 

Dünya nüfusunun hızlı artışı ve sanayileşmedeki bilinçsiz ve denetimsiz gelişme 

insan ve çevre sağlığı konusunda bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Sorunların en 

önemlilerinden birisi; tarımda üretim artışını sağlamak amacıyla çok çeşitli kimyasalların 

yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış olmasıdır. Yapılan uygulamalar tarımsal 

verimliliği artırırken; kullanılan sentetik kimyasal ilaçların tarımsal ürünlerde neden 

olduğu kalıntılar ve sentetik mineral gübrelerin yer altı sularına karışarak içme sularında 

meydana getirdiği olumsuzluklar insan sağlığı için tehdit oluşturmaya başlamıştır. 

Görülen olumsuzluklar karşısında, özellikle gelir seviyesi yüksek gelişmiş ülkeler, 

yüksek gelir grupları ve bilinçli üreticiler doğal dengeyi bozmayan insanlarda ve diğer 

canlılarda toksik etki yapmayan ürünleri talep etmeye ve tüketmeye yönelmişlerdir. Bu 

amaçla; yeni bir üretim tarzı konvensiyonel tarıma alternatif olarak ortaya konmuş ve 

değişik ülkelerde Organik (syn. ekolojik, biyolojik) tarım ismiyle anılmıştır.  

Organik tarım felsefesinde güdülen amaç öncelikle kötü gidişi durdurmak ve 

mümkün olduğunca çevreyi ve insan sağlığını tehlikeye düşürmeyen ve sağlıklı ürünlerle 

besleyen bir hale getirmektir (İlter, ve Ark.1999). 

Organik Tarım; Üretimde kimyasal girdi kullanmadan yönetmelikler çerçevesinde 

yapılan, üretimden tüketimine kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim 

yöntemidir. 

Organik bağcılık, yanlış uygulamalar sonucu bozulan ekolojik dengenin bilinçli 

tarım teknikleri ve doğal girdilerin kullanılarak yeniden tesisini ve canlı sürdürülebilir 

agro-ekosistem yaratmayı hedefler. 

Organik bağcılık lüks değildir. Birçok kişinin düşündüğü gibi uygulanamaz bir 

tarım değil, bilgi ve analiz gerektiren tarımsal üretim şeklidir. 

Organik bağcılık, konvansiyonel üretimin alternatifi değil ülkemiz coğrafyasının az 

kirlenmişliğinin ve iklim özelliklerinin bizlere tanıdığı bir fırsattır. 
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DÜNYA VE TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM 

1970’li yıllara kadar dünyada devam eden gelişme çalışmaları, 1972 yılında 

IFOAM’ın (International Federation of Organic Agriculture Movement) kurulması ile 

yaygınlaşmıştır Organik tarım alanları Avrupa ülkelerinde tüm tarımın %2-3’ünü 

oluşturmaktadır. 

Ülkemizde organik tarım 1984-1985’li yıllarda geleneksel ihraç ürünlerinden olan 

kuru üzüm ve incirin organik olarak talep edilmesi ile başlamıştır. 1990’a kadar sadece 8 

üründe organik üretim yapıldığı halde; 1999 yılında ürün yelpazesi 11.5 katına çıkarak 

92 ye ulaşmıştır. Ürün yelpazesindeki çeşitlenme, tamamen yurt dışından gelen taleplere 

göre olduğu için en büyük üretim miktarı kuru ve kurutulmuş ürünlerde olmuştur (Aksoy, 

1999). 

 

TÜRKİYE’DE YASAL DÜZENLEMELER 

Organik üretim, öncelikle ithalatçı ülkelerin bu konudaki mevzuatına uygun olarak 

yapılan üretim ve ihracata, 1991 yılından sonra Avrupa Topluluğunun 24 Haziran 1991 

tarihinde organik tarım faaliyetlerini düzenleyen 2092/91 sayılı yönetmeliği 

doğrultusunda devam etmiştir (Kaya, 1999). 

Avrupa Topluluğu’ndaki bu gelişmelere uyum sağlamak üzere Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı organik tarım ile ilgili mevzuatlar sırası ile şunlardır; 

- 24 Aralık 1994 tarih ve 22145 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Bitkisel ve Hayvansal ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik” 

- Düzeltme Metni 29 Haziran 1995 gün ve 22328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

- 03 Aralık tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5262 sayılı 

“Organik Tarım Kanunu” 

- 10 Haziran 2005 tarih ve 25841 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“organik Tarım Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” 

 

ORGANİK TARIMDA KONTROL VE SERTİFİKASYON  

Bir ürünün organik olarak yetiştirilmesi veya projelendirilmesi düşünüldüğünde 

- Çevre, yetiştiricilik ekolojisinin ve şartların uygun olduğu bir yöre seçilmelidir. 

- Organik tarım   faaliyetine   bireysel  olarak   yapabildiği   gibi  proje  dahilinde  de 

başvurabilir. Proje sahibi gerçek veya tüzel kişi, üretici adına bir kontrol ve sertifikasyon 

kuruluşuna başvurur.  

- Uygun bulunan üretici veya proje başvurduğu kontrol sertifikasyon kuruluşu ile 

sözleşme yapar. 

- Sözleşmesi yapılan üreticinin bağı organik tarım geçiş süresine alınmış olur. 

- Anlaşma sonrası başlayacak kontrollerin zamanı saptanır.  

- Kontrol yılda en az bir kez yapılmalıdır.  

- Çiftçi, ürün ve arazi bilgilerinden oluşan dokümanlar doldurulur ve şartlar uygun olması 

halinde karşılıklı anlaşma yapılır.  
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- Bağda geçiş süresi 3 yıldır. 

- Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu geçiş süresini uzatabilir veya kısaltabilir.Bu süre geçiş 

için gerekli sürenin yarısından fazla olmaması gerekir.Bu sürenin hesaplanmasında hasat 

tarihi baz olarak alınır. 

-“Organik Tarım Geçiş” sürecindeki ürünler geçiş ürünü olarak değerlendirilir.“Organik 

Tarım Geçiş” etiketi ile pazarlanma imkanı vardır.  

- Ürünün işleme aşamasında işletme kontrolleri muhasebe kayıtları ile birlikte yapılır. 

- Üründen alınan numuneler akredite bir laboratuarda analiz yapılır. 

- Uygun bulunan ürünlere ait sertifikasyon verilir (Ayan, 1999). 

Organik tarıma geçişte bazı yeni yatırım ihtiyaçları ortaya çıkabilir. Daha çok toprak 

işleme ve işgücüne ihtiyaç vardır.Genellikle ilk yıl üretimde düşüş söz konusudur. Geçiş 

süresinden sonra ise, toprak mikrobiyolojisi dengeye girerek verimlilik normale seviyeye 

ulaşmış olur. 

Ürünün organik ürün olarak tanımlanması için yönetmelik gereğince Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı tarafında yetki verilmiş olan kontrol ve sertifikasyon kuruluşları üretimin her 

aşamasında kontrol edilerek adı geçen kuruluşlardan “organik ürün” belgesini almak 

zorundadır. 

 

ORGANİK TARIMIN ÖZELLİKLERİ 

- Planlı,  

- Sözleşmeli,  

- Her aşaması kayıt altına alınmış, 

- Tarladan tüketiciye ulaşıncaya kadar kontrollü, 

- Sertifikalı, 

- Karşılıklı güven esasına dayanan bir üretim sistemidir (İlter ve Altındişli, 1998). 

 

ORGANİK BAĞCILIĞI 

Organik bağcılığı başlangıç aşamasını dikkate aldığımızda üçe ayrılır. 

Organik fidan dikimiyle başlayıp organik üretime devam eden, 

Organik olmayan fidanın dikimi ile başlayan ve 3 yıllık geçiş döneminden sonra organik 

üretime devam eden, 

Mevcut bağlarda, 3 yıllık geçiş döneminden sonra organik üretim olarak devam eden 

şeklindedir. 

Üç başlangıç noktasından sonra bağcılıkta yapılan kültürel işlemlerin hepsi organik 

tarımın esasları dikkate alındığında hemen hemen aynı şekildedir. 

 

HASTALIKLAR İLE MÜCADELE 

Zirai mücadele açısından geleneksel üretim ve organik tarım arasında önemli farklar 

vardır. Organik tarım, doğadaki biyolojik çeşitliliği azaltan, kalıntı sorunu yaratacak 

sentetik kimyasal kullanmayı yasaklamaktadır. Zararlıların kontrolünde biyolojik 

mücadeleye, yararlı faunanın korunması ve biyoteknolojik yöntemlere önem verilir.  
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Organik bağcılıkta bu hastalıkları iyi tanımak başarının ilk koşuludur. Kültürel önlemleri 

önemsemek gerekmektedir. 

 

Külleme Yönetimi 

Ege bölgesinde en çok görülen hastalık külleme (Uncinula necator)’dir. Bu hastalıkla 

mücadele yapılmadığında % 80'lere varan ürün kayıplarına neden olmaktadır. 

- Salkımın çevresinde yaprak alarak havalanma temin edilir. 

- Kışın iyi bir toprak işlemesi ile yerdeki yapraklar toprağa karıştırılır. 

- Bulaşık  budama   artıklarını  bağdan  uzaklaştırılır.  Çünkü  etmen  başka  bir spor 

formunda buralarda kışlayabilir. 

Islanabilir (WP) Kükürt :  

 % 73……….. 500 g/ 100 l suya 

 % 80…………400 g/ 100 l suya 

Toz Kükürt: 

 % 80, % 92, % 98,5………2 kg/dekar 

- İçme Sodası [NaHCO3 (2000 gr/ 100 l su)] külleme hastalığı (U. necator) mücadelesinde 

kükürt (WP)’ye alternatif olarak kullanılabilmektedir. 

 

Mildiyö Yönetimi 

-Yaprak alma işlemi yapılarak bağın iyi havalanması sayesinde yapraklar çabuk kurur ve 

etmen yapraklara yerleşemez. 

- Yabancı otlarla düzenli mücadele edilmelidir. 

- Bölgede “Erken Uyarı sistemi” varsa ilaçlama zamanı bu sistem tarafından bildirilir. 

- Bu sistem yoksa, sürgünler 25-30 cm boy aldıklarında, hava sıcaklığı 18 °C, orantılı 

nem % 70-80 olduğunda ilk ilaçlama yapılır. Diğer ilaçlamalara hava durumu- nem 

dikkate alınarak devam edilir. 

- Mayıs ayında çiçekten önce 1-2, çiçekten sonra 1-2 ilaçlama gerekebilir. 

- İlaçlamada bordo bulamacı veya hazır bakırlı preparatlar kullanılır. 

- Bordo bulamacı: %1 (1000 g bakır sülfat+500 g sönmüş kireç)  

 

Ölükol Yönetimi 

- Kış budaması sırasında hasta sürgünleri çıkarmak ve bunları bağdan uzaklaştırmak çok 

önemlidir. 

- Kış İlaçlaması : Bordo Bulamacı :  % 2 – 4  

- İlkbaharda sürgünler henüz 2- 3 cm iken ve bundan 2 hafta sonra ilaçlama gerekebilir, 

- Bu nedenle zorunlu olarak bakırlı ilaç kullanılabilir. 

 

Kurşuni Küf Yönetimi 

- Özellikle yağışlı yıllarda ve sonbaharda hasadı henüz yapılmamış sofralık üzüm 

bağlarında sorun yaratabilir bu nedenle hasat geciktirilmemelidir. 

-  Organik tarımda ruhsatlı ilacı yoktur. 
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- Bağda geçen yıldan kalmış bulaşık salkımların temizlenmesi önemlidir. 

- Aşırı sulama hastalığı arttırır. 

- Salkımların havalanması sağlanmalıdır. 

 

Kav Yönetimi 

- Hasta omcalar verimden düşmüş ise, bunlar  tüm kök aksamı ile birlikte sökülmelidir. 

- Çukura toz kireç dökülmeli ve birkaç yıl oraya asma dikilmemelidir. 

- Sağlıklı omcalar toprak işleme sırasında zedelenmemeli, büyük budama yaraları uygun 

bir macunla kapatılmalıdır. 

- Budama sırasında hasta omcalar için ayrı testere, bıçkı kullanılmalıdır. 

- İlaçlı savaşımı yoktur.  

 

Armillaria Kök Çürüklüğü Yönetimi 

- Hastalık orman açmalarında çok görülür. Çünkü orman ağaçları da konukçusudur.  

- Buralarda birkaç yıl buğday v.s. yetiştirilmeli, kök parçaları toplanmalıdır. 

- Set yapılarak ormandan gelen yağmur suyunun bağa girmesi önlenmelidir. 

- Hasta omcalar sökülüp kendi çukurunda yakılır. Açılan çukura kireç dökülür. 

- Hastalık yeni başlamışsa kökler açılır, ince kökler kesilir, ana köklerde hasta kabuk 

kazınır, % 5’ lik bordo bulamacı veya % 2’ lik göztaşı sürülür. 

 

ZARARLILARLA MÜCADELE 

Salkım Güvesi (Lobesia botrana Den.-Schiff.) Yönetimi 

Ege bölgesinde başta Salkım güvesi (Lobesia botrana), olmak üzere Bağ maymuncukları 

(Otiorhynchus spp., Megamecus shevketi), Bağ tripsleri (Anaphotrips  vitis, Haplothrips 

globiceps, Drepanothrips reuteri), Bağ yaprak uyuzu (Eriophyes vitis), Bağ yaprak 

pireleri(Empoasca spp.), Bağ üvezi (Arboridia (=Erythroneura) adanae), Unlubit 

(Planococcus (=Pseudococcus) citri) ve İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus 

urticae) ile mücadele yapılacaktır. 

 

Kültürel Önlemler 

- Asmayı askıya almak,  

- Aralama ve uç almayı asmanın iç kısmını havadar tutacak şekilde  yapmak, 

- Bağı otlu bırakarak  sıcaklık ve nisbi nemi düşürmek sayılabilir. 
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İlaçlama 

Etkili madde adı ve % Form. Doz/100 l Ticari adı 

Bacillus thuringiensis  

(10000 IU/mg)+Şeker 

S.C. +Toz 300 ml+ 1000 g MVP 

Spinosad 480 g/l Sıvı 10 ml Laser 

 

Çiftleşmeyi Engelleme Yönteminin Mekanizması 

Bağ Maymuncukları (Otiorhnychus spp., Megamecus shevketi) Yönetimi 

Kültürel Önlemler 

- Bağın içinde veya çevresinde kışlayabileceği barınak yerleri yok edilmeli, 

- Bağ otlu bırakılmamalı. 

Mekanik Mücadele 

- Asmaların kalın dal ve gövdelerine silikonize elyaf bağlanarak erginlerin gözlere ulaşıp 

zarar yapması engellenir. 

 

Bağ Yaprakuyuzu (Eriophyes vitis) Yönetimi 

 
Etkili madde adı ve oranı (%) Form. Doz 

(100 l su) 

Ticari adı 

Kükürt % 92 Toz 3500 g/da Donatım Toz 

Kükürt % 73 W.P. 500 g Super Sulphur 

Kükürt % 80 W.P. 490 g Thiovit vb. 

 

Bağ Tripsleri Yönetimi  

Kültürel Önlemler 

- Bağın içinde veya çevresinde kışlayabileceği barınak yerleri yok edilmeli,  

- Konukçusu olan diğer bitkiler bağın içinde ve etrafında bulundurulmamalı. 

 

Etkili madde adı ve oranı (%) Form. Doz (100 l su) Ticari adı 

Chrysanthemum cinerariaefolium (Pyrethrin) W.P. Türkiye’ de ruhsatı yok Natural Pyrethrin 

Spinosad 480 g/l Sıvı Türkiye’de ruhsatı yok Laser 
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Bağ yaprakpireleri Yönetimi 

Etkili madde adı ve oranı (%) Form. Doz (100 l su) Ticari adı 

Chrysanthemum cinerariaefolium (Pyrethrin) W.P. Türkiye’ de ruhsatı yok Natural Pyrethrin 

Azadirachta indica (Azadirachtin) Sıvı Türkiye’ de ruhsatı yok Neemazal T/S 

Ryania speciosa (Ryanodine) Sıvı Türkiye’ de ruhsatı yok  

 

İkinoktalı Kırmızı Örümcek(Tetranychus urticae) Yönetimi 

Kültürel Önlemler 

- Bağ otlu bırakılmamalıdır. 

- Mümkünse yol tozlarına karşı önlem alınmalıdır. 

 

Biyolojik Mücadele 

- Yararlılar korunarak, etkinlikleri arttırılarak, bulunmayan yerlere bulaştırılarak ve 

üretilip salmak suretiyle biyolojik mücadelede kullanılabilir. 

 

Etkili madde adı ve oranı (%) Form. Doz (100 l su) Ticari adı 

Yazlık Yağlar Sıvı Türkiye’de ruhsatı yok  

Azadirachta indica (Azadirachtin) Sıvı Türkiye’de ruhsatı yok Neemazal T/S 

 

Unlu Bit (Planococcus citri) Yönetimi 

Kültürel Önlemler 

- Çok su tutan taban arazide ve gölgelik yerlerde bağ kurulmamalıdır. 

- Zorunluluk varsa asmalar seyrek dikilmeli ve yüksek terbiye sistemi kullanılmalıdır. 

- Bulaşık asmaların yaprakları seyreltilmeli, salkımların havalanması sağlanmalıdır.  

 

Mekanik Mücadele 

- Kış budaması sırasında zararlının altında kışladığı kabuklar soyulup yakılırsa 

yoğunluk azalır. 

 

Kahverengi Kabuklubit Yönetimi 

Kültürel Önlemler 

- Zararlının kendini tesbit ettiği yıllık çubuklar ilkbaharda budandığında bağın 

yakınından uzaklaştırılmalıdır.  
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Mekanik Mücadele 

- Bulunduğu dallar üzerinde ezilmesi de zararlı yoğunluğunu azaltır. Ekolojik Tarımda 

Unlubit ve Kahverengi Kabuklubit’e karşı kullanılan pestisitler 

 

Etkili madde adı ve oranı (%) Form. Doz (100 l su) Ticari adı 

Yazlık yağlar 700-850 g/l Sıvı 1000 ml Porkon, Opron 

 

Organik tarımın izin verdiği preparatlar: kükürt, bordo bulamacı,sodyum silikat, 

sodyum bikarbonat, potasyum sabunu, pheromone tuzakları, Bacillus thurigiensis, bitki 

ve hayvan yağlar, parafin yağı vb. 

GÜBRELEME VE TOPRAK İYİLEŞTİRME 

Organik tarımda toprak analizleri dikkate alınarak kimyasal işlemden geçmemiş 

çiftlik gübresi, yeşil gübre (bakla; fiğ; bakla+ fiğ; fiğ+arpa; bakla+ fiğ+arpa vb ), 

kompost, organik atıklar, Humik Maddeler, mikorizalar ve doğal minerallerin kullanılır. 

Bitkilerde görülen bazı besin noksanlıkları ve organik tedavi yöntemleri Çizelge 1’de 

sunulmuştur (Soyergin, 2003). 

 

Çizelge 1. Bitkilerde gözlenen noksanlık belirtilerine göre bazı organik gübrelerin 

kullanımı. 
Toprakta görülen 

eksiklik 

Bitkide görülen belirtisi Düzeltme yolları** 

Toprak asitliği Toprak çok asitse, P, Ca, Mg alınabilirliği 

düşer, Fe, Cu, Mn toksisitesi görülebilir 

-Aragonit 

-Dolomitik kireç taşı 

Bor  Yavaş büyüme, zamklanma, meyve içinde 

mantarlaşma 

-Bor (% 10) 

-Bor (%14,3) 

Kalsiyum Kırmızımsı-kahverengi yapraklar, yapraklarda 

kenar kuruması 

-Jips (alkalin topraklar için) 

-Kireç taşı 

-Kaya fosfat 

-Dolomitik kireç taşı (Asit topraklar için) 

Bakır Yapraklar fincan gibi kıvrılma ve kuruma -Bakır sülfat 

-Azotlu gübrelemenin azaltılması 

Demir  Damarlar arası kloroz -Demir şelat (%10) 

-Demir sülfat 

-Fosforlu gübrelemenin azaltılması 
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Toprakta görülen 

eksiklik 

Bitkide görülen belirtisi Düzeltme yolları** 

Magnezyum Alt yapraklarda kloroz, kırmızıya dönme -Epsom tuzu (Alkalin topraklar için) 

-Dolomitik kireç taşı (Asit topraklar için) 

Mangan Önce genç yapraklarda başlayan kloroz -Mangan sülfat 

Molibden Sararmış ve solgun yapraklar -Dolomitik kireç taşı 

 (Asit topraklar için) 

Azot Açık yeşil veya sarımsı yeşil yapraklar -Kan unu 

-Pamuk çekirdeği unu 

-Mısır nişastası unu (10-0-0) 

-Tüy unu 

-Deri unu 

Fosfor Yapraklar önce koyu yeşil sonra kırmızı mor -pH’nın yükseltilmesi 

-Kemik unu 

-Kaya fosfat 

-Yarasa gübresi 

Potasyum Yaprak kenarlarında kurumalar -Deniz yosunu 

-Granit unu 

-Odun külü 

-Potasyum sülfat (0-0-52) 

Çinko Küçük sarı yapraklar -Çinko sülfat 

-Çinko şelat 

Kükürt Sarımsı yapraklar -Kaya fosfat 

-Jips 

-Elementel kükürt 

 

Toprak işleme: 

Amacına uygun yapılmış toprak işleme ile yabancı ot kontrolü, toprakta nem 

dengesinin sağlanarak tavına getirilmesi,toprak sıcaklığını koruma, toprak katmanlarının 

sıkışıklığına son verme ve anız ile gübrenin toprağa gömülerek toprağın zenginleşmesi 

elde edilir. Organik tarımda toprak yapısı ve koşulları dikkate alınması gerekir. Toprak 
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yapısını iyileştirici ve humus miktarını arttırıcı uygulamalarla beraber toprağı koruyan, 

toprak dinamiğini bozmayan toprak işleme yöntemleri uygulanması gerekir. 

Pullukla fazla toprak işlemeden kaçınmak gerekir. Çünkü pullukla işleme ile 

yoğun bir iş gücü ihtiyacı ile birlikte yakıt tüketimini arttırır; su ve rüzgar erozyonuna yol 

açar ve topraktan CO2 çıkışına neden olarak organik Karbon kaybına neden olur; uzun 

yıllar sonunda toprak yorulmasına dolayısıyla verim kaybına neden olma gibi 

dezavantajları vardır. Pullukla derin işleme yerime toprağı çizerek işleme önerilebilir. 

Çünkü çizerek toprağa işlemenin avantajları vardır. Bu sayede en az enerji ile yakıttan 

tasarruf edilerek toprak işlenmiş; toprak sıkışıklığı giderilmiş; su ve rüzgar erozyonu 

toprak kesilip devrilmediği için en alt düzeye indirilmiş; topraktan CO2 en alt düzeyde 

olduğu için organik karbon kaybı azaltılmış olur. 

Ayrıca fazla sayıda toprak işlemeden kaçınılması gerekir. Çünkü aşırı toprak 

işeme ile toprağın yapısını bozulur ve toprakta çoraklaşma meydana gelir. Bu nedenle 

organik bağcılıkta konvansiyonel tarımda yapılan aşırı toprak işlemeden kaçınmak 

gerekir. 

 

Taç terbiye şekilleri 

Terbiye şeklinin oluşturulması ve oluşturulan şeklin korunması açısından 

geleneksel üretim ve organik tarım arasında fark yoktur. Ancak asmanın iyi bir şekilde 

havalanmasını sağlamak ve asmalarda meydana gelebilecek sıkışıklığı önleme açısından 

organik bağlarda, Çift T, Y ve V terbiye şekillerinin oluşturulması faydalı olacaktır.  

 

Budama 

Budama açısından geleneksel üretim ve organik tarım arasında fark yoktur. Bunun 

için mutlaka her yıl düzenli budama yapılmalıdır. Dip gözü verimli çeşitlerde kısa 

budama yapılmalıdır. Dip gözü verimli olan çeşitlerde uzun budama yapılmalıdır.  çeşidin 

ihtiyaç duyduğu budama uygulanmalıdır. Organik bağcılıkta dikkat edilecek nokta aşırı 

yükten kaçınılmasına yönelik budamanın yapılmasıdır. Kış ve yaz budaması ile vegetatif 

ve generatif dengenin sağlanması organik bağcılıkta çok daha önem kazanmaktadır. 

Taç yönetimi dediğimiz kış ve yaz budaması ile asmanın verilen şekli korunması 

ve hastalık (külleme, Mildiyö vb) ile zararlıların (salkım güvesi) etkinliğini en aza 

indirmesi açısından kaçınılmaz olarak yapılması gerekir. 

Yaz budaması olarak asmanın yaşlı kısımlarındaki uyur gözlerden oluşan sürgünlerin 

alınması (Obur Alma), bir yaşlı kısımlarındaki salkımsız sürgünlerin çıkarılması (Filiz 

Alma) işlemi için en uygun zaman somakların görülmeye başladığı, sürgünlerin 10-15 

cm boya ulaştığı dönem yapılmaktadır. Yaz budamasında dikkat edilecek husus uygun 

zamanda aşırı olmayacak şekilde yapılması gerekir. 

Yaprak almada taç yönetiminin bir parçasını oluşturur. Özellikle salkımın 

etrafındaki yaşlı, gölge yapan ve havalanmayı engelleyen yaprakların alınması işlemidir. 

Ancak dikkat edilecek husus aşırı yaprak alma, asmanın gelişmesine ve ürünün iyi bir 
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şekilde olgunlaşmasına engel olur. Bir sene sonrası verimliliğini de düşürür. Bu nedenle 

aşırı yaprak almadan kaçınmak gerekir. 

 

Sulama 

Organik tarımda damlama sulama tercih ediliyor. Ancak damlama sulama 

bağların kuruluş aşamasında başlarsa idealdir. Yaşlı bağlarda kurulan damlama sulama 

sistemleri problemler oluşturabilir. Bu problemi ortadan kaldırmak için kademeli olarak 

damlama sulamaya geçmek faydalı olur. Organik tarım uygulamasına izin verilen diğer 

yöntem ise tava yöntemi ile sulamadır. Sulama yöntemi ne olursa olsun dikkat edilecek 

husus toprak yapısını bozan aşırı sulamadan kaçınılmak gerekir. Ancak ülkemiz 

şartlarında, bağlarımızın büyük çoğunluğu ister organik olsun ister geleneksel sulama 

yapılmamaktadır. 

 

Organik üzümün işlenmesi 

Organik üzümler ile konvansiyonel ürünler aynı yerde ve aynı zamanda işlenmez. 

Organik üzümüm işlenmesi sırasında ürünün niteliğini bozucu herhangi bir işlemden 

kaçınılması gerekir. Organik üzümün işletmesi sırasında sentetik ve kimyasal katkı 

maddeleri kullanılmaz. Üzümünün işlenmesi sırasında organik tarımın izin verdiği katkı 

malzemeleri kullanılmalıdır. İşletme sırasında, üzümün organik niteliğini koruyacak 

hijyenik tedbirler alınması gerekir. 

 

Organik üzümün işlenmesi 

Organik üzüm geleneksel üretim yöntemiyle yetiştirilmiş ürünlerden ayrı olarak 

depolanmalıdır. Organik üzümlerin depolanması sırasında herhangi bir kimyasal 

kullanılmamalıdır.  

 

Organik Üzümün Paketlenmesi 

Organik üzümler ambalajlanırken organik üzüm niteliğinin bozulmamasına dikkat 

etmek gerekir. Organik üzümler plastik koruyucu kaplarla veya metal kaplar ile 

ambalajlanacaksa, kapların üzümlerle temas edecek yüzeyleri organik madde ile 

kaplanması gerekir. Paketleme sırasında üzümlerin organik niteliğini koruyacak hijyenik 

tedbirler alınması gerekir. 

 

Organik üzüm etiketlenmesi 

Organik üzüm, etiketlenmesi zorunludur. Etiket  üzerinde, ürünün adı; ürün yılı; 

kime ait olduğu; sertifikasyon kuruluşu; sertifikasyon kuruluşu logosu; sertifikasyon 

numarası; komite tarafından verilen kod numarası; ürünün içeriğinin tam listesi; son 

kullanma tarihi; organik ürün logosu bulunması zorunludur.  
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Organik Bağcılıkta Şanslı  Olduğumuz Konular 

- Organik Çekirdeksiz Kuru Üzüm 

- Organik Sofralık Üzüm 

- Organik Pekmez 

- Organik Şarap 
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Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Dergisi, Aralık  2013  

  

ÜZÜMÜN KURUTULMASI, BESİN MADDE İÇERİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞINDAKİ 

ÖNEMİ 

 

Adnan ERDEM: Ziraat Yüksek Mühendisi 

Ali GÜLER  : Gıda Yüksek Mühendisi 

 

Üzüm, dünya yüzeyindeki geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılmakta olan meyve 

türlerinden birisidir. Ülkemiz sahip olduğu ekolojik koşulları yanında çeşit ve tip zenginliği 

itibarıyla son derece önemli bağcılık merkezlerinden biri konumunda bulunmaktadır. Türkiye 

FAO 2011 yılı istatistiklerine göre 472 545 ha’lık bağ alanına sahip olup 4 296 350 ton ’luk yaş 

üzüm üretimi ile dünyada 6. sırada bulunmaktadır. 

Yetiştirilen üzümler genel olarak sofralık, kurutmalık ve şaraplık olmak üzere farklı 

şekillerde değerlendirilmektedir. Ülkemizde geleneksel tüketim tarzları da oldukça yaygın 

durumda bulunup üzümden, pekmez, sirke, köfter, sucuk, pestil ve sirke gibi birçok farklı 

ürünler de elde edilmektedir. Üretilen üzümlerin değerlendirilme şekilleri dikkate alındığında, 

yaklaşık olarak % 40’ının çekirdekli ve çekirdeksiz kurutmalık, % 30’unun sofralık, % 28’inin 

şıralık ve % 2-3’ünün de şaraplık olarak kullanıldığı belirtilmektedir.  

Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığımızın 2012 yılı verilerine göre yöresel olarak siyah 

çeşitlerden Hamrani, Meryemi, Karfoki, Virdani, Horoz Karası ile Beyaz çeşitlerden Zeyti, 

Karfoki, Kerküşi, Hatun Parmağı, Atf, Mazruna, Bakari, Şitvi, Besni ile Güvercin Yumurtası 

diye de bilinen Baydıl Hamam gibi üzüm çeşitlerinin üretildiği Mardin ilinde 141 265 da 

sofralık çekirdekli, 147 406 da kurutmalık çekirdekli, 63 017 da şaraplık olmak üzere toplam 

351 688 dekarlık bağ alanı mevcuttur.Söz konusu edilen arazilerde üretilen üzüm miktarlarının 

da sırasıyla 66 263 + 73 195 + 28 444 ton olmak üzere toplam 167 902 ton civarında bulunduğu 

ifade edilmektedir. 

Yapılan tüm açıklamalar, üzümün sadece taze, yaş olarak tüketilen bir meyve olmayıp 

değişik tüketim yöntemleri ile tüketici isteklerini farklı şekillerde karşılayan çok yönlü bir 

meyve olduğunu göstermektedir. 

Kurutma, meyve ve sebzelerin bünyelerindeki fazla nemin uzaklaştırılması, buna bağlı 

olarak dayanım süresinin arttırılması işlemi olarak tanımlanmaktadır. Üzümün kurutularak 

saklanması işlemi uzun yıllardan beri uygulanan en kolay ve en ekonomik muhafaza 

şekillerinden biridir. Kuru üzüm açısından yaklaşık olarak 300 bin tonluk üretim değeriyle 

ülkemiz dünyada A.B.D.’ den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Üretimin tamamına yakını 

Ege bölgesinden karşılanmakta olup yaygın olarak Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi 

yetiştirilmektedir. Dünya pazarlarında en fazla işlem gören çekirdeksiz kuru üzümler “Sultana” 

ve “Thompson”  tipi olarak adlandırılan üzümlerdir. Sultana tipi olanlar genelde bir eriyiğine 

bandırılarak güneşte kurutulmakta olup açık renge sahiptirler. Ülkemizdeki çekirdeksiz kuru 

üzüm üretiminin tamamına yakını bandırılmak suretiyle yapılmaktadır. Thompson tipi üzümler 

ise herhangi bir bandırma işlemi uygulanmaksızın üzümün hasat edildikten sonra doğal olarak 

kurumaya bırakılması sonucu elde edilmekte ve koyu renge sahip bulunmaktadırlar. 
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Kurutmalık amaçla Çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliğinde hasat, kuruma randımanının en 

yüksek olduğu üzümdeki  % 22-23 kuru madde düzeyinde yapılmalıdır. Kuru maddenin bu 

seviyeye ulaşması ekolojik şartlara bağlı olarak her yıl farklı zamanlarda oluşacağından ideal 

hasat olgunluğunun tespitinde tarihi esas almak kurutma esnasında bazı üretim kayıplarına 

neden olabilmektedir. Bu nedenle uygun aletler kullanılmak suretiyle olgunluğun gerçekçi bir 

şekilde tespit edilerek hasat zamanının belirlenmesine çalışılmalıdır. Refraktometre adı verilen 

alet ile üzüm şırasındaki suda eriyebilir % kuru madde değeri kolaylıkla okunabilmektedir. 

Refraktometre aletinin bulunmaması durumunda ise hemen hemen tüm üreticilerde mevcut 

olan ve bandırma eriyiğinin hazırlanması esnasında yoğunluğun uygunluk durumunun tespit 

edilmesi amacıyla kullanılan potasa derecesi (Bome Areometresi) ile kolaylıkla 

saptanabilmektedir. Bunun için, sabah saatlerinde tüm bağı temsil edecek şekilde sıraların her 

iki tarafındaki salkımların üstünden 2, ortasından 2 ve altından ise 1 adet olmak üzere yarım kg 

kadar tane örnekleri toplanarak şırası çıkarılır. Tülbentten süzülmek suretiyle posasından 

ayrılan şıra cam bir mezür içerisine veya potasa derecesinin metal kabına doldurularak potasa 

derecesi ile okuma yapılır. Okunan potasa derecesindeki rakamın 1,9 ile çarpılması suretiyle % 

suda eriyebilir kuru madde miktarı belirlenmiş olur. Genel olarak üreticiler açısından en ideal 

hasat zamanının tespiti için şıradaki potasa derecesi okumalarında 11,5-12,0 rakamına 

ulaşılması gerekmektedir. 

Hasat edilerek bandırma alanına getirilen üzümler, hazırlanmış olan bandırma eriyiğine 

daldırılmak suretiyle muameleye tabi tutulurlar. Bandırma işlemindeki amaç, tane üzerindeki 

mumsu pus (wax) tabakasının sıyrılarak kurumanın daha hızlı oluşmasını sağlamaktır. 

Bandırma işleminde sepetlerin içinde bulunan üzümler çözelti içerisine 10-12 defa batırılıp 

çıkarılmak suretiyle yıkanır ve bir süre süzdürüldükten sonra sergi yerlerine götürülerek 

serilirler. 

Bandırma çözeltileri iki ayrı bileşenden meydana gelmekte olup Potasyum Karbonat 

çözeltisi üzümdeki rengin koyulaşmasını önleyerek tanenin açık sarı veya açık kahverengi 

renkte olmasını sağlamaktadır. Diğer bileşen olan zeytinyağı ise tane üzerindeki mumsu 

tabakayı çözerek, kurumayı hızlandırmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda ülkelere ve bölgelere göre farklılık gösteren bandırma çözeltilerinin 

kullanıldığı görülmektedir. Dünyada en çok kullanılan çözelti potasyum karbonat ve zeytinyağı 

karışımından oluşan potasa bandırma çözeltisidir. Bu eriyikten başka soda-yağ karışımları 

(Na2CO3 + zeytinyağı) da bandırma çözeltisi olarak kullanılmaktadır. Bu tip çözeltiler 

kullanılmak suretiyle kurutulan üzümleri genellikle koyu kahverengi renk almaktadırlar. 

Değişik bandırma eriyiklerinden birisi de % 0,2-0,3 NaOH içeren çözelti olup söz konusu 

çözelti kullanılarak güneşte kurutulan üzümler kırmızı kahverengi renk ihtiva etmektedirler. 

Ülkelerin üzüm kurutma yöntemleri birbirlerinden farklılıklar göstermektedir. 

A.B.D.’de üretilen çekirdeksiz kuru üzümlerin hemen hemen hepsi bandırma’ sız olarak 

kurutulmaktadır. Avustralyalılar potasa çözeltisi de kullanmakla birlikte % 2,5 K2CO3 + % 2 

Zeytinyağı oranlarını daha çok tercih etmektedirler. Afganistan’da ise üzümler bandırma işlemi 

yapılmaksızın “Soyagi – Hana” denilen özel binalarda ve gölgede kurutulmaktadır. Önemli 

çekirdeksiz kuru üzüm üreticileri olan Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İran’da ise % 5 

K2CO3 + % 1 Zeytinyağı karışımı bandırma çözeltisi olarak kullanılırken Yunanistan’da ise 

potasa eriyiğine yaklaşık % 0,5 civarında Na2CO3 çözeltisi katılmaktadır. 
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Potasa çözeltisi hazırlanırken kullanılacak potasyum karbonat kirli olmamalı ve saflık 

derecesi yüksek oranda bulunmalıdır. 100 lt suya 5 kg potasyum karbonat tartılarak koyulmak 

suretiyle % 5’ lik potasyum karbonat çözeltisi elde edilmeye başlanılmalıdır. Potasyum 

karbonatı daha az miktarda suda tamamen çözerek 100 litreye tamamlamak hazırlama 

esnasında kolaylık sağlamaktadır. Çözeltinin doğruluğu potasa derecesi ile yapılan okuma 

sırasında Bome derecesinin 5,0 rakamını göstermesi ile anlaşılabilmektedir. Eğer okunan rakam 

5.0 değerinden düşük ise bir miktar potasa, yüksekse su ilave edilerek ayarlanması 

gerekmektedir. Potasa çözeltisinde kullanılacak zeytinyağı 2-4 civarında asitliğe sahip 

bulunmalı ve çözeltiye yaklaşık olarak % 1 oranında katılmalıdır. Mumsu tabakanın 

giderilmesinde kullanılan zeytinyağının etkili maddesi oleik asit esterleridir. Piyasada oleik asit 

esterlerini ihtiva eden bandırma yağları mevcut olup bu yağlar da bandırma eriyiği 

hazırlanmasında kullanılabilmektedir. Zeytinyağının potasa içerisinde çok iyi bir şekilde 

karıştırılması ve dağıtılması gerekmektedir. Aksi takdirde mumsu tabakanın çözülmesi 

yeterince sağlanamayacağından üzümlerin kuruma süresinin ciddi anlamda uzaması söz konusu 

olmaktadır. Ayrı bir kap içerisinde olmak üzere 100 lt su için 1 kg yüksek asitli (en az 2-4) 

natürel zeytinyağı hesabıyla, kullanılacak olan eriyik miktarına göre yağ tartıldıktan sonra elle 

iyice çırpılarak ağartılmalıdır. Kırma adı verilen zeytinyağının ağartılmasından sonra potasalı 

sudan azar azar yağa ilave edilerek çırpma işlemine devam edilmelidir. Bu işlem sonrası elde 

edilen çözelti daha önce hazırlanmış olan potasalı suyun içerisine yavaş yavaş konularak 

karıştırılmak suretiyle bandırma çözeltisi hazırlanmış olur. 

Ülkemizde sergi yerleri olarak farklı ortamlar ve malzemeler kullanılmakta olup 

üzümler bandırma işleminden sonra genellikle yer sergilerde kurutulmaktadırlar. Direkt olarak 

toprak, toprak üzerine kanaviçe veya kağıt örtü, beton veya beton üstüne kanaviçe örtüleri 

yayılarak üzerlerine üzümler serilmektedir. Ayrıca ülkemizde son yıllar itibarıyla bazı 

dejavantajları da bulunmakla birlikte yüksek sistem tel sergiler de kullanılmaya başlanmıştır. 

Yer sergilerinde üzümlerin kuruma süresinin ortalama 6-7 gün civarında gerçekleşmesi büyük 

avantaj sağlamakta iken diğer taraftan topraktan bulaşabilecek yabancı maddelere karşı 

üzümlerin korunmasız kalması ayrıca yağmur yağışı sonrasında kalite kayıplarının yaşanması 

yer sergiler için büyük dezavantajlar oluşturmaktadır. Yer sergilerde 1 m2’ lik alana yaklaşık 

olarak 18-20 kg. civarında yaş üzüm serilirken 4-5 kg yaş üzümden 1 kg kadar kuru üzüm elde 

edilebilmektedir. 

Toprak sergiler yok denecek kadar az olan maliyetleri nedeniyle tercih edilmekte iken 

burada kurutulan üzümler toz, toprak ve yabancı maddelerle birebir temas halinde 

bulunmaktadırlar. Böyle yerlerde kurutulan üzümler doğal olarak kalite ve hijyenik özellikleri 

itibarıyla olumsuz yönde etkilenmektedirler. Dünya ve özellikle A.B.D.’de kullanılan bir diğer 

sergi tipi kağıt sergilerdir. Bölgemizde rastlanmayan bu tip sergiler daha çok natürel kuru üzüm 

üretiminde kullanılmaktadır. 

Toprak üzerine kanaviçe örtülerin serilmesi ile oluşturulan sergilerde de yer sergiler için 

söz konusu edilen olumsuz koşullar geçerli olmaktadır. Kurutma mevsiminde oluşan aşırı 

sıcaklarda üzümlerin kanaviçe örtülere yapışması kuru üzüm kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Ege bölgesinde çoğunlukla bu tip sergiler tercih edilmek suretiyle üzümler 

kurutulmaktadır. Bölgemizde kullanılan bir diğer sergi tipi ise beton sergilerdir. Genellikle 

bağların kenarlarına veya yakınlarına yapılan beton sergiler, yer sergilere göre daha temiz kuru 

üzüm elde edilmesine imkân sağlamakla birlikte yılda en fazla bir ay kullanılmasından dolayı 
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büyük arazi kayıplarına yol açmaktadır. Mevsimsel farklılıklar nedeniyle beton yüzeylerinde 

meydana gelen çatlamalar ve patlamalar üzüme grit madde dediğimiz ince kum taneciklerinin 

yapışmasına neden olmaktadır. Tesis için büyük bir yatırımın gerektirmesi de beton sergiler 

için söz konusu edilecek önemli olumsuz faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmakta olup 

kanaviçe sergilerden sonra Ege Bölgesinde üzüm kurutulması için kullanılan en yaygın 

yöntemlerden birisidir. 

Yer sergilerde söz konusu edilen bazı sakıncaların giderilmesi amacıyla 1980 yılından 

itibaren Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmalar sonucu değişik tipte 

yüksek sistem sergiler geliştirilerek üreticilerin kullanımına sunulmuş ve bölgede kullanılmaya 

başlanmıştır. Sergi alanı göz önüne alındığında yer sergilere nazaran en az 3 kat avantajlı olan 

yüksek sistem sergilerde kuru üzüm kalitesi ve tip puanı açısından da olumlu sonuçlar elde 

edilmektedir. Yağmura karşı üstlerinin kapatılması zorunlu olmamakla birlikte kapatılması 

halinde daha kaliteli kuru üzüm üretilebilmektedir. İlk tesis maliyetlerinin yüksekliği yanı sıra 

10-15 günü bulan kuruma süreleri, yüksek sistem sergilerin olumsuz yönleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yüksek sistem sergilerin tek sıralı, iki sıralı, çok sıralı hamak ve raf olmak üzere 

birçok değişik tipleri bulunmaktadır. 

Kurutulma işlemi sonunda üzümler sergilerden kaldırılarak savrulmak suretiyle sap ve 

çöplerinden ayrılmaktadırlar. Ayıklama işleminden geçen üzümler daha sonra 50 kg’lık 

çuvallar veya 20-25 kg’lık plastik kasalarda temiz ve uygun koşullarda muhafaza edilmekte ve  

söz konusu depolarda sıcaklık  5-10 °C ve  nem ise % 65 civarlarında tutulmaktadır. 

Son yıllar itibarıyla üzerinde en çok çalışma yapılan konuların başında sağlıklı yaşamın 

sürdürülmesi ve hastalıklardan korunma yolları gelmektedir. Yapılan çalışmalardan elde edilen 

sonuçlara göre doğal sebze ve meyvelerin düzenli olarak tüketilmesinin insan vücudundaki 

olumlu etkileri her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. 

Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan üzüm çeşitlerinin gerek çeşit özelliği gerekse 

yetiştirilme ortam ve koşulları nedeniyle bileşimleri ve yapılarındaki mineral madde 

değerlerinin de farklılıklar göstermesi doğaldır. 

Üzümlerin bileşimlerinde yer alan polifenollerin çeşit ve konsantrasyonlarını etkileyen 

faktörler arasında üzümün cinsi, yetiştiği yer, iklim, toprak yapısı, hasat zamanı ve asmanın 

hastalığa maruz kalma durumu gibi farklı etmenler bulunmaktadır. Bilim adamları tarafından 

değişik üzüm çeşitleri ile üzümlerden elde edilen ürünlerde birçok çalışmalar yapılarak elde 

edilen farklı veriler değerlendirilmiştir. 

Müşküle üzüm çeşidinin yapılmış olan analizlerinde % 6.4 glikoz, % 6.5 fruktoz, % 0.22 

sakkaroz bulunmuş, Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde ise % 4.34 glikoz, % 8.58 fruktoz 

belirlenirken sakkaroz’a rastlanmamıştır. 

Altındişli (1997) 100 g. Sultani Çekirdeksiz kuru üzümün içeriğinde 1.9 g. protein, 67.7 

g. karbonhidrat, 67.4 g. toplam şeker, 1.8 mg. demir, 66 mg. kalsiyum, 930 mg. potasyum, 54 

mg. sodyum, 0.1 mg. B1 (thiamin), 0.08 mg. B2 (riboflavin), 0.3 mg. B6 (pridoksin) ve 4 mg. 

da folik asitin bulunduğunu ifade etmektedir. 

Aykut (2002), Sultani Çekirdeksiz, Hamburg Misketi ve Alicante Bouschet üzüm 

çeşitlerinin şıralarında bulunan mineral maddeleri mg/kg olmak üzere sırasıyla; K için 1540-

1750-1255, Ca için 24-29.06-34, Mg için 100-53.75-102.5, Na için 53.30-31.32-52.15, P için 

136.9-97.20-168.2, Fe için 1.88-0.71-1.38, Cu için 2.5-1.69-0.8, Zn için 0.68-0.79-0.35 ve Mn 

için 0.80-0.49-1.45 olarak belirlemiştir. 
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Yağcı (2004), tarafından yapılan çalışmada, Çekirdeksiz üzüm tiplerindeki toplam şeker 

bileşimlerinde yüzdelik oran itibarıyla şeker fraksiyonlarından olan fruktozun % 43.04-49.53, 

galaktozun % 1.03-1.76, sorbitolün % 3.20-4.31, α-glikozun % 19-89-22.92 ve β-glikozun % 

25.13-28.12 arasında değiştiği; tartarik asitin % 0.52-1.02 ve malik asitin ise % 0.05-0.14 

aralığında bulunduğu belirtilmiştir. Tartarik Asit/MalikAsit oranının 4.0-12.7 arasında 

bulunduğu, mineral madde analizlerde Potasyumun 997- 1960.9, Fosforun 139.2-288.4, 

Sodyumun 11.7-32.8, Demirin 2.6-4.6, Bakırın 0.62-1.4, Çinkonun 0.33-0.62, Manganın 0.25-

0.61, Kalsiyumun 125 .6-218.9 ve Magnezyumun 104.6-154.4 ppm  değerleri arasında 

belirlendiği, bunlara ilave olarak, protein içeriklerinin ise % 0.42-0.90 aralığında değişim 

gösterdiği saptanmıştır. 

100 gr. taze üzümde bulunan besin değerleri 69 kalori, 1,3 gr. Protein, 15,7-20 gr. 

Karbonhidrat, 0 kolesterol, l gr. Yağ, 0,6 gr. Lif, 12 mgr. Fosfor, 16 mgr. Kalsiyum, 0,4 mgr. 

Demir, 3 mgr. Sodyum, 158 mgr. Potasyum, 13 mgr. Mağnezyum, 100 IU A vitamini, 0,05 

mgr. B1 vitamini, 0,03 mgr. B 2 vitamini, 0.3 mgr. B3 vitamini, 0,08 mgr.B6 vitamini, 4 mgr. 

C ve 0,7 mgr. E vitamini, 5.6 mcgr. folik asit olarak belirlenmiştir. 

Değişik tadları ve besin değerleri itibarıyla insan sağlığı üzerinde önemli rolleri bulunan 

üzüm ve üzüm ürünlerinin vitamin ve mineral maddelerce zengin olmasından, enerji kaynağı 

olarak kullanılmasına, kalp ve damar sağlığının korunmasından, kanser hastalıklarının 

önlenmesine kadar pek çok alanda olumlu etkileri bulunmaktadır. Ayrıca üzüm ve üzüm 

ürünlerinin besin değerleri ve kimyasal bileşimleri, taze veya işleme sonucunda dönüştüğü 

ürüne bağlı olarak ta değişimler göstermektedir (Çelik vd., 1998). 

Taze üzümün, A ve C vitamini bakımından oldukça zengin meyve türleri içerisinde yer 

aldığı, 100 g.’ Inın vücudumuzun günlük C vitamini ihtiyacının tam 3 katını, kalsiyum 

ihtiyacının 1/5’ini ve demir ihtiyacının ise 1/3’ünü karşıladığı bilinmektedir. Kuru üzümün ise 

özellikle protein ve karbonhidrat açısından oldukça zengin olduğu ifade 

edilmektedir.(Anonymous, 2004). 

Üzümün bileşimindeki maddelerin kan yapıcı özelliğinin yanı sıra, romatizma ve eklem 

ağrılarına iyi geldiği, kalbin çalışma sistemini düzenlediği daha önce yapılmış olan 

araştırmalarda tespit edilmiştir (Durak vd., 1999; Anonymous, 2004). 

Siyah üzüm çekirdeğinin en çok tanınan antioksidan maddeler olan C vitamininden 20 

ve E vitamininden ise 50 kat daha fazla olmak üzere yapısında bulundurduğu ve antioksidant 

madde miktarıyla hastalıklara karşı doğal bir koruma sağladığı bilinmektedir. 

İsveçli bilim adamları yapmış oldukları çalışmalarda üzüm ve üzümlerden elde edilen 

ürünlerin kireçlenme rahatsızlığının belirtilerini azalttığı ve hafiflettiğini ortaya koymuşlardır. 

Özellikle üzümün farklı kısımlarında (kabuk, çekirdek, pulp) doğal olarak bulunan 

antioksidanlar doğrudan üzümün veya bundan elde edilen farklı ürünlerin tüketilmesi yoluyla 

ya da üzümlerden ekstrakte edilen antioksidanların farklı şekillerde işlenerek ticari anlamda 

kullanıma sunulması suretiyle günlük yaşantımızda büyük önem kazanmış, hatta popüler 

olmuşlardır. 

 Üzüm ve üzümlerden elde edilen mamullerin besin elementleri itibarıyla zenginliği ve 

sağlık açısından ne denli önemli rollerinin bulunduğu yapılan son çalışmalarda daha net bir 

şekilde ortaya konulmaktadır. Söz konusu edilen ürünlerin tanıtım ve reklamlarının daha fazla 

yapılmak suretiyle tüketimlerinin arttırılması ve insanlarımızın daha sağlıklı bir yaşam 

sürdürebilmesinin sağlanmasının yararlı olacaktır. 
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İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Dergisi, Sayı:7, Manisa, 2013. 

ALTERNATİF BİR KURUTMALIK ÜZÜM ÇEŞİDİ: SİYAH KİŞMİŞ 

Ali GÜLER 

GİRİŞ 

Bağcılık insanoğlunun en eski uğraşlarından biridir. Merkezi Anadolu ve Mezopotamya 

olan asma bitkisi buradan Dünya’ya yayılırken gerek insan eliyle, gerekse doğal şartlar gereği 

birçok değişime uğramış ve bunun sonunda birbirinden çok farklı özelliklere ve kullanım 

alanlarına sahip üzüm çeşitleri meydana gelmiştir (Winkler,1965).  Asmanın ekolojik 

isteklerinden dolayı yayılma alanı çok geniş olmuştur. Dünya’da 10 000’in üzerinde üzüm 

çeşidi olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemize özgü üzüm çeşidi sayısı ise 1200 civarındandır. 

Üzüm çeşitlerini kabaca sofralık, kurutmalık ve şaraplık-şıralık olmak üzere üç sınıfa 

ayırmamız mümkündür. Üzüm ürünleri içinde ülke ekonomisine en önemli katkıyı şüphesiz 

çekirdeksiz kuru üzüm vermektedir. Ülkemizin çekirdeksiz kuru üzüm üretimi 250 000 ton 

civarında olduğu bildirilmiştir (Anonim 1, 2012). Dünyadaki kuru üzüm ihracatı incelendiğinde 

ise ülkemiz 1. sırada yer almaktadır. Bu anlamda Türkiye, 2010 yılında 212 668 ton çekirdeksiz 

kuru üzüm ihraç etmiş ve ülke ekonomisine yaklaşık 418 milyon dolar katkı sağlanmıştır 

(Anonim 2, 2011). Dünya pazarlarında en fazla işlem gören çekirdeksiz kuru üzümler “Sultana” 

ve “Thompson”  tipi kuru üzümlerdir. Sultana tipi üzümler genelde bir bandırma eriyiğine 

bandırılarak güneşte kurutulurlar ve açık renge sahiptirler. Ülkemiz çekirdeksiz kuru üzüm 

üretiminin tamamına yakını bandırılarak kurutulmaktadır. Thompson tipi ise herhangi bir 

bandırma işlemi uygulanmaksızın üzümün hasat edildikten sonra doğal olarak kurumaya 

bırakılması sonucu elde edilir ve koyu renktedir (Winkler, 1965; Köylü, 1997).  

Son dönemlerde özellikle renkli üzümlerin içeriğinde yer alan bazı fenolik bileşiklerin 

sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkındaki bilgiler arttıkça tüketicilerin renkli üzüm 

tüketimine yönelimi söz konusudur. Bu durum her ne kadar sultani kuru üzümün ihracat talebini 

etkilemese de piyasaya farklı, alternatif ürünler sunmak gerekliliğini getirmiştir. Siyah kişmiş 

üzüm çeşidinin bu alternatif veya yeni çeşitlerden biri olma ihtimalinin yüksek olabileceği 

düşünülmektedir. 

Siyah kişmiş üzerine yapılan araştırmalar; çeşidin sofralık ve kurutmalık olarak 

kullanılabilir olduğunu ifade etmektedir. Kuru üzüm kalitesi ve kuruma randımanının iyi 

olmasından dolayı çekirdeksiz kurutmalık üzümler içinde bir alternatif olabileceği 
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düşünülmektedir. Siyah kişmiş üzümünün menşeinin Orta Asya olduğu varsayılmaktadır. Tarih 

boyunca ve Anadolu’da yöreden yöreye farklı adlar alsa da kişmiş üzümü için, “küçük taneli 

bir tür çekirdeksiz üzüm” tanımlaması kullanılmıştır. Kişmiş, ülkemizin farklı bölgelerinde, 

Kişniç, Kişniş veya kuş üzümü gibi isimlerle adlandırılmaktadır (Anonim 3, 2013; Kartalcık, 

2008). Siyah kişmiş, siyah renkli, çekirdeksiz, erken dönemde olgunlaşan, taneleri orta irilikte 

ve oval şekilli bir üzümdür. Genellikle Orta Asya ülkelerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır 

(Güler & İnan, 2011) 

 

Siyah Kişmiş Üzüm Çeşidinin Kurutulması ve Kuru Üzüm Özellikleri    

Siyah kişmişin çekirdeksiz, renkli bir üzüm olması, tane boyutları ve kabuğunun ince 

olması gibi özellikleri ile kurutmaya uygun bir çeşit olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle 

Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından 2011 yılında “Siyah Kişmiş Üzüm 

Çeşidinin Kurutulması ve Bazı Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi” başlıklı bir çalışma 

yapılmıştır. Çalışmada kullanılan siyah kişmiş üzümleri Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan 

bağlardan temin edilmiştir. Sergi yeri olarak % 2 eğimli beton sergi yeri ve toprak üzerine serili 

kanaviçe sergi olmak üzere iki farklı sergi kullanılmıştır. Bandırma çözeltisi olarak ise 

“sultana” tipi kuru üzüm üretiminde geleneksel olarak uygulanan % 5 potasyum karbonat ve % 

1 yüksek asitlikli zeytinyağı karışımı kullanılmıştır. Bunun yanında renkli üzümlerin 

kurutulmasında genel olarak kullanılan natürel kurutma şekli de bu çalışma içinde yer almıştır. 

Hasat edilen üzümler vakit kaybetmeden sergi yerine getirilmiş, bandırma çözeltisi ile muamele 

edilerek veya natürel olarak sergi yerlerine serilmiş ve güneşte kurumaya bırakılmıştır. Siyah 

kişmiş üzüm çeşidinin hasat edildiği tarihte SÇKM değeri % 22,40, titre edilebilir asitliği 4,35 

g/L (tartarik asit cinsinden), pH değeri 3,8 ve 100 tane ağırlığı 250,46 gram olarak belirlenmiştir 

(Güler & İnan,2011). 

Kurumaya bırakılan üzümlerde kurutma esnasında kuruma süresi, kuruma randımanı ve 

100 g kuru üzümdeki tane sayısı belirlenmiştir. Kuruma süresi, sergi yerine ve üzümün 

bandırılmış olup olmamasına bağlı olarak, değişimler gösterse de üzümler 10 ila 17 gün 

arasında değişen sürelerde kurumuştur. Çizelge 1’de kuru üzüme ait kalite değerleri 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 1. Siyah kişmiş kuru üzümünün bazı kalite değerleri. 

Uygulama Kuruma Süresi 

(gün) 

Kuruma 

Randımanı (%) 

100 g’daki tane 

sayısı 

Beton-Natürel 14±0,0 25,16±0,16 188±12 

Beton-Bandırılmış 10±1,0 25,13±0,74 176±18 

Kanaviçe-Natürel 17±1,0 24,28±1,20 170±9 

Kanaviçe-

Bandırılmış 

10±1,0 25,19±0,45 157±17 

 

Üreticilerin kuru üzüm verimi adına dikkat ettiği özelliklerin en başında gelen kuruma 

randımanı değerlerinin % 24,28 ila % 25,19 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Bu 

değerin sultana tipi çekirdeksiz kuru üzümlerin kuruma randımanına benzer bir değer olması 

dikkat çekicidir. 

Kuru üzüm kalite kriterlerinden bir diğeri ise 100 gram kuru üzümdeki tane sayısıdır. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar incelendiğinde 100 g’daki tane sayısının 157 ila 188 tane 

arasında değiştiği belirlenmiştir.  

Sultani çekirdeksizin ve siyah kişmişin kuruma ve kalite özellikleri karşılaştırıldığında 

birbirlerine yakın özellikler gösterdiği görülmektedir. İki üzüm çeşidi için de elde edilen 

kuruma ve kalite verileri çizelge 2 ve 3’te gösterilmiştir.  

Çizelge 2. Siyah Kişmiş ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinin Kalite Değerleri 

Üzüm (Yaş) 100 tane 

ağırlığı (g) 

pH SÇKM (%) Titrasyon 

asitliği (g/L) 

Olgunluk 

İndisi 

Siyah 

Kişmiş 

250,46±35,07 3,8±0,05 22,40±1,25 4,35±0,30 51,49±0,40 

Sultani 

Çekirdeksiz 
174±16 3,53±0,11 22,54±0,96 4,69±0,26 47,76±0,37 

 

Çizelge 2’den de görüldüğü üzere siyah kişmiş ve sultani çekirdeksizin titre edilebilir 

asitlik, pH ve SÇKM değerleri birbirine oldukça yakındır. Siyah kişmişin 100 tane ağırlığının 

sultani çekirdeksize göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. İki üzüm çeşidinin SÇKM değerleri 
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yakın olmasına rağmen siyah kişmiş çeşidi sultani çekirdeksize göre yaklaşık 2 hafta önce 

olgunlaşmakta ve kurumanın geç periyoda kalmasından kaynaklanan sorunlar ortadan 

kalkmaktadır. Bu özellik kurutmalık açıdan siyah kişmişe önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

 Çizelge 3. Siyah Kişmiş ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinin Kuru Üzüm Kalite 

Değerleri 

Uygulama Kuruma Süresi 

(gün) 

Kuruma 

Randımanı (%) 

100 g’daki tane 

sayısı 

Siyah Kişmiş 

Beton-Bandırılmış 

10±1,0 25,13±0,74 176±18 

Sultani Çekirdeksiz 

Beton-Bandırılmış 

9,5±1,2 27,20±1,22 225±19 

 

Siyah kişmiş ve çekirdeksiz sultaninin kuruma süreleri karşılaştırıldığında her iki 

çeşidin de bandırma çözeltisi kullanılarak kurutuldukları takdirde yaklaşık 10 gün içinde 

kurudukları görülmektedir. 

Çeşitlerin kuruma randımanları karşılaştırıldığında Sultani çekirdeksizin küçük bir 

farkla öne çıktığı görülmektedir ancak siyah kişmiş çeşidinin de kuruma randımanının 

kurutmalık açıdan uygun olduğu belirlenmiştir. Yaklaşık olarak 4 kg yaş üzümden 1 kg kuru 

siyah kişmiş üzümü elde edilmektedir. 

Manisa Bağcılık İstasyonu tarafından yapılan bir diğer çalışmada, siyah, çekirdekli 

üzüm çeşitlerinin kuru üzüm kaliteleri araştırılmıştır. Ekşi kara, siyah kurutmalık, sergi karası, 

siyah dimrit, çal karası çeşitlerinin, % 5 Potasyum karbonat ve % 1 zeytinyağı karışımından 

oluşan bandırma çözeltisiyle muamele edilerek yapılan kurutma denemelerinde kuruma 

sürelerinin 10 ila 18 gün arasında değiştiği belirtilmiştir. Görüldüğü gibi siyah kişmiş çekirdekli 

siyah üzümlere kıyasla daha kısa bir kuruma süresine sahiptir. Kuru randımanı açısından bir 

karşılaştırma yapıldığında ise çekirdekli siyah üzümlerin kuruma randımanları % 26 ile % 28 

arasında değiştiği belirtilmiştir. Çekirdekli siyah çeşitlerin kuruma randımanlarının siyah 

kişmişe ve sultani çekirdeksize göre daha yüksek olduğu görülmektedir (Karagözoğlu ve ark., 

1990).    

Sonuç olarak; siyah kişmiş çeşidinin Manisa şartlarındaki kurutmalık özellikleri ile 

kuruma karakteristikleri açısından yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar elde edilmiştir (Güler 
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& İnan, 2011). Manisa yöresinde en çok üretimi yapılan sultani çekirdeksiz çeşidi ile 

karşılaştırıldığında siyah kişmiş çeşidinin gerek yaş üzüm gerekse kuru üzüm kalite özellikleri 

açısından benzer özellikler gösterdiği görülmüştür. Bununla birlikte sultani çekirdeksize göre 

daha erkenci olması kurumanın yağmur mevsiminden etkilenmesini önleyici bir özellik 

göstermektedir. Natürel olarak kurutulan siyah kişmiş üzümlerinin renklerinin bandırılmış 

olarak kurutulanlara göre daha parlak ve açık olduğu gözlenmiş, özellikle çerezlik tüketim 

açısından çok daha yüksek bir albeniye sahip olduğu bildirilmiştir (Güler ve İnan, 2011). Siyah 

kişmiş üzüm çeşidinin hem kurutma hem de kuru üzüm kalite özellikleri yönlerinden 

bölgemizde erkenci kurutmalık bir çeşit olarak kullanılabileceği, ancak çeşide ilişkin 

adaptasyon ve yetiştirme tekniğine yönelik çalışmaların da yapılması gerektiği 

düşünülmektedir.  
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İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2013, 

SALKIM ÇÜRÜKLÜK ETMENLERİNDEN KURŞUNİ KÜF (Botrytis cinerea)  

Dr. Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ 

Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  

Bağda ve birçok üründe hasat öncesi ile hasat sonrası önemli kayıplara yol açan bir 

etmendir. Hastalık olgunlaşmış salkımlarda direkt olarak zarara yol açtığından, mücadele 

yapılmadığı takdirde ürün kaybı % 70-90 olabilmektedir.  Ege bölgesi gibi kıyı şeridine sahip 

bölgelerde yer alan bağlarda yaygın görülen bir hastalıktır. Kurşuni küf, tropikal ve subtropikal 

bölgelerdeki soğuk alanlarda daha hızlı gelişme göstermektedir. Etmen, 0ºC’ ye kadar düşen 

sıcaklıklarda da aktif olabildiğinden soğuk hava depolarında ve frigolarda da önemli bir sorun 

oluşturmaktadır.  Sürgünlerin gelişmeye başladığı dönemde havaların uzun süreli yağışlı ve 

serin gitmesi durumunda hastalık ortaya çıkmaktadır. Hastalık özellikle sofralık amaçlı 

yetiştiricilikte üzümlerin Eylül-Ekim aylarına kadar asmada bırakıldığı bağlarda sorun 

olmaktadır.  

Tüm yeşil aksamı hastalandırabilme yeteneğine sahip bir patojen olsa da asıl zararını 

salkımlar ve taneler üzerinde sıklıkla görmekteyiz (Şekil 1. ve 2). Genellikle, hasadı geç 

döneme bırakılan üzümlerde, Salkım Güvesi zararı ya da tane çatlaması sonucu tatlı suyu 

dışarıya sızmış tanelerin üzerinde hastalık gelişir. Etmenin hastalık oluşturabilmesi için yaralı 

taneye ihtiyacı bulunmaktadır. 

   
 

Şekil 1. Salkım taslağı, taneler ve tane sapları üzerinde Botrytis cinerea enfeksiyonu 

 

Tanımı ve Yaşayışı 

B. cinerea ile yapılan araştırmalara göre, patojen tüm vejetasyon süresince bağda 

bulunabilmektedir. Etmen iki ayrı şekilde kışlamaktadır: bağ kenarlarında yere dökülen 

hastalıklı taneler üzerinde miselyum (hif topluluğu) ya da sklerot (fungusun kışlık formu)  

şeklinde; hastalıklı tane sapları ve salkım sapları üzerinde miselyum şeklinde kışı 

geçirebilmektedirler. İlkbaharda gelişmesi Mart ayları sonunda olmaktadır ve çok fazla 

sıcaklığa ihtiyaç duymamaktadır. Gelişmesine devam eden fungus taneler normal olgunluk 

devresine gelince sklerot ve miselyumlardan oluşan konidiumlarla ilk enfeksiyonu 

başlatmaktadır. Enfeksiyonlar için mutlak su damlasına veya % 90 orantılı neme ihtiyaç vardır, 

optimal sıcaklığın da 15- 20ºC olması gerekmektedir. Sklerotlar genellikle meyve kabuğunda 

meydana gelmektedirler.  
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Şekil 2. Botrytis cinerea ile bulaşık salkımlardan bir görünüm 

 

 Primer enfeksiyonları başlatan konidiler genellikle toprak üzerindeki bitki artıklarında 

yer almaktadır ve çiçek enfeksiyonlarının % 80’ni oluşturmaktadır. Konidiler araç-gereçler, 

sıçrayan sular, nemli hava akımları tarafından taşınarak yayılmaktadır (Şekil 3.).  Salkımlara 

ulaşan etmen, taneler üzerinde 3-5 mm çapında, yuvarlak, pembemsi ve kızıla yakın lekeler 

meydana getirir. Bu lekeler tane üzerinde homojen bir şekilde büyür ve büyüdükçe rengi de 

koyulaşır. Parmakla bastırıldığında hastalıklı kabuk etli kısımdan kolayca ayrılır. Hastalık 

ilerledikçe salkım ve taneler gri renkte küf tabakası ile kaplanır (Şekil 1.). Taneler çatlar, 

yumuşar ve çok ileri dönemlerde taneler buruşur ve meşinleşmiş bir hal alır. Beyaz çeşitlerde 

taneler kahverengi, kırmızı çeşitler de taneler kırmızımsı bir renk alır.   

 

 
Şekil 3. Elektron mikroskopu ile konidiler ve konidioforların enfeksiyon üzerindeki görünümü 

 

Mücadelesi 

Kültürel Mücadele: 

  

1. Asmalarda güneşlenmeye ve havalanmaya önem verilmelidir. Ancak çok fazla yaprak 

alınmamalı, dengeli ve güneş ışığından salkımı koruyacak şeklide olmalıdır. UV ışık 

tane üzerindeki mum tabakası ve kütikulanın zayıflamasına yol açmaktadır. Bunun 

sonucunda B. cinerea dayanıklılık azalmaktadır. 

2. Bağlarda hasat geciktirilmemelidir. Gelişmekte olan meyvelerde fungus aktif değildir 

ve taneler gelişip olgunlaştıkça, antifungal maddeler de giderek azalmaya başlar, 

fungus da aktif hale geçip taneyi enfekte etmektedir. 
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3. Bağlarda hasatta yakın dönemde fazla sulanmamalıdır. Üzümler yağışlardan 

etkilendiği için, sonbahar yağışlarından önce hasat edilmelidir. Aşırı yeşil aksam 

gelişimini teşvik edecek gübrelemelerden kaçınılmalıdır. 

4. Salkımlarda yara yeri açan hastalık ve zararlılara karşı koruyucu önlem alınmalı, 

özellikle Salkım Güvesine karşı çok iyi bir mücadele yapılmalıdır.  

5. Patojenle enfekteli asma artıkları mutlaka bağ alanından uzaklaştırılmalıdır.  

 

Kimyasal Mücadele:  

İlk ilaçlama tanelerin olgunlaşma başlangıcında yapılmalıdır. Diğer ilaçlamalara ilacı etkisi 

süresi dikkate alınarak devam edilmelidir. İlaçlamalara ilacın etki süresi dikkate alınarak devam 

edilmelidir. Hasat ederken, mutlaka son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye 

uyulmalıdır. Ülkemizde, Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonun da ruhsatlı etkili maddelere 

ve bekleme sürelerine ait ortak liste Tablo 1’ de belirtilmiştir.  

 

Tablo 1. Ülkemizde, Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonun da ruhsatlı etkili maddelere ve 

bekleme sürelerine ait liste 
Etkili Madde Formülasyon Tipi Doz  

(100 L su) 

Bekleme Süresi 

(Gün) 

Bacillus subtilis 13,4 g/L QST 713 ırkı  SC 1500 ml 0 

Bacillus subtilis 11336 WP 125 g  WP 125 g 0 

Bacillus subtilis MB 1600 % 0,17  - 50 g 0 

Boscalid % 50 WG 120 g 14 

Chlorothalonil 450 g/L + Carbendazim 100 g/L SC 200 ml 7 

Cyprodinil % 37,5 + Fludioxonil % 25 WG 50 g 7 

Cyprodinil 150 g/l + 

Fludioxonil 100 g/l 

 50 g 3 

Diethofencarb % 25 + 

Carbendazim % 25  

SC 125 ml 14 

Fenhexamid % 50 WP 60 ml 7 

Fenhexamid 500 g/L SC 100 g 7 

Iprodione % 50 WP 75 g 14 

Pyrimethanil 300 g/L SC 100 ml 21 

Pseudomonas fluorescens stain 

Pfl % 1,51x108 kob/ml min 

 300 ml 0 
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Apelasyon Dergisi (e-Dergi),Kasım 2013, Sayı:1. 

ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMDE KULLANILAN TERBİYE ŞEKİLLER 

Mustafa Sacit İNAN 

 Asmanın bir bütün halindeki görünüşüne (gövdenin şekil ve yüksekliği, yaşlı 

kollarla yıllık sürgünlerin sayı ve uzunlukları ile bağlanma yerleri) terbiye sistemi veya 

terbiye şekli denir. Asmanın yeterince gelişebilmesi ve terbiye şeklini muhafaza 

edebilmesi yanında kaliteli ve bol ürün oluşturabilmesi amacıyla uygun şekil verilmelidir. 

 Terbiye şekli verilen asmalar, desteğe sarılıp sülükleri ile tutunarak büyüme ve 

şekil oluşturmalarına karşın serbest, kendi halinde bırakıldıkları zaman genellikle açılmış 

bir şemsiye gibi sürgünlerini geliştirerek çalı görüntüsü oluşturur ve verimden düşerler.  

 Asmaya şekil verildikten sonra Bol, kaliteli ve dengeli ürün elde edebilmek için 

yıllık ürün çubuklarının uygun şekilde yönlendirilmesi hatta bağlanması gerekir. Bu işlem 

yeşil aksam geliştikçe sistemin kapanmasına mani olacak, özellikle zirai mücadelenin 

(salkımların mümkün olduğunca açıkta kalması nedeniyle) etkinliğini arttıracak ve aynı 

zamanda hasadı kolaylaştıracaktır. 

 Çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliğinde farklı terbiye şekilleri kullanılmakta olup 

Duvar (Kaliforniya), Çatı, Piramit (Avustralya), Büyük T, Çift T, Y (Pergola), U (Lir) vb. 

en fazla bilinenleridir. 

 

1. DUVAR (Kaliforniya) ŞEKLİ 

 Genellikle yerden 110-120 cm yüksekliğinde bir adet ürün çubuğu bağlama teli 

ve bunun 40-50 cm üzerinden geçen bir adet yeşil sürgün bağlama teli bulunan 

sistemlerdir. Bunun yanında toprak yüzeyinin 150-170 cm yüksekliğinden geçen bir adet 

hem ürün ve hem yeşil sürgün bağlama teli olan çeşitleri de kullanılmaktadır (Şekil 1).  

Ege bölgesinin bazı yörelerinde farklı gövde yüksekliklerinde ve kademe sayıları 

değişen duvar sistemleri kullanılmaktadır. Ancak duvar sisteminde özellikle taban 

yerlerde tel başına 2 den fazla ürün çubuğu bırakıldığından, çubuklar birbirinin üzerine 

sarılmak zorunda kalındığından vegetasyon döneminde yeşil sürgünler sıkışık ve kapalı 

alanlar oluşmasına neden olacaktır. Bu alanlarda kalan salkımlar yeterince güneşlenme 

ve havalanma imkanını bulamayacağından gelişme, renklenme, yeşil budama, zirai 

mücadele, hasat gibi konularda istenmeyen durumlarla karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır. 

 Üreticiler bu sıkışıklığı önleyebilmek amacıyla yeşil sürgünlerin bağlanması 

gereken üstteki tele de ürün çubuklarını bağlamaktadırlar. Üstteki yeşil sürgünler 

gelişerek uzadıktan sonra aşağıya doğru sarkmakta ve alttaki sürgün ile salkımların 

gölgede kalmasına neden olduklarından dezavantaj yaratmaktadır.  

 Duvar sistemi daha çok kır topraklarda ve zayıf gelişen asmalarda kullanılırken 

son zamanlarda yukarıda bahsedilen sorunları azaltmak amacıyla 25-30 cm 

genişliğindeki T köşebent demirleri kullanılarak taç alanını artırma yoluna gidilmiştir. 
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Şekil 1. Duvar sistemi.  

2. ÇATI, PİRAMİT (Avustralya) ŞEKLİ 

 110-120 cm yükseklikte bağ direğine kelepçeyle bağlanmış olan 40-60 cm 

enindeki köşebent demirinin uçlarından geçen 2 adet çubuk bağlama teli ile, bu telin 40-

50 cm üzerinden geçen bir adet yeşil sürgün bağlama telinden oluşmaktadır (Şekil 2).  

Orta verimli, kırtaban arazilerde ve gelişme gücünün fazla olmadığı bağlarda 

nemin muhafaza edilmesi amacıyla çatı, piramit (Avustralya) sistemi daha çok 

kullanılmaktadır.  

Taban, kuvvetli arazilerde çatı, piramit (Avustralya) sistemi uygulandığında fazla 

sayıda bırakılan çubukların üst üste sarılması gerekir. Çubuklardaki gözlerden süren ve 

gelişen fazla sayıda yeşil sürgünlerin üst tele sarılmasından sonra meydana gelen üçgen 

şeklindeki çatı içinde iyi havalanamayan kapalı alanlar oluşmakta ve bu alanların etkili 

bir şekilde ilaçlanması zorlaşmaktadır.  

Ege bölgesinde 30 cm’ye kadar daralan T köşebent demirleri kullanılmakta olup sistem 

normalde 4 adet çubuk bağlanmasına müsaade etmektedir.  

Şekil 2. Çatı, Piramit (Avustralya) Sistemi. 
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3. BÜYÜK (Yüksek) T ŞEKLİ 

 Toprak yüzeyinin 155 cm yüksekliğinde bağ direğine monte edilen 80-120 cm 

genişliğindeki köşebent demirinin 2 ucunda birbirine paralel 2 telden oluşmaktadır (Şekil 

3). Budama yapıldıktan sonra bırakılmış olan çubuklar bu tellere bağlanmakta olup ayrıca 

yeşil sürgün bağlama teli bulunmamaktadır.  

 Gelişmenin fazla olduğu özellikle taban yerlerdeki Sultani Çekirdeksiz bağlarında 

uygulanabilen ve geniş bir güneşlenme ve havalanma yüzeyine sahip olan Büyük T 

sisteminde budama, mücadele ve hasat gibi kültürel işlemler daha kolay 

yapılabilmektedir.  

Büyük T sistemi asmanın kapasitesine uygun budamaya da izin verdiğinden fazla sayıda 

çubuk bırakılarak verimde önemli artışlar sağlanabilmektedir.  

Şekil 3. Büyük (Yüksek) “T” Sistemi. 

Öte yandan yeşil sürgünler geliştikçe telden aşağı sarkmakta havalanmayı ve zirai 

mücadeleyi zorlaştıracak kapalı bir alan oluşturmakta ayrıca traktör gerektiren 

işlemlerden zarar görebilmektedir. 

  

4. ÇİFT T ŞEKLİ 

Toprak seviyesinden 100-120 cm yüksekliğinden bağ direğine monte edilen 40-

60 cm genişliğinde bir adet ve ondan 35-45 cm yukarıya monte 80-120 cm genişliğindeki 

bir adet olmak üzere üst üste 2 köşebent demirinden meydana gelmektedir (Şekil 4).  

 Altta yer alan köşebent demirinin uçlarından geçen 2 tele ürün çubukları, üstte 

bulunan köşebent demirindeki paralel 2 tele ise yeşil sürgünler bağlanmaktadır.  

Açık V’yi andırmakta olan Çift T terbiye sisteminde daha fazla güneşlenme alanı 

oluşturulduğundan Büyük T sisteminde söz konusu edilen avantajlar bu terbiye 

sisteminde de geçerlidir. Ayrıca ürün çubukları ile yeşil sürgünler ayrı tellere 

bağlandığından yeşil sürgünlerin büyüdükçe telden aşağıya sarkarak salkımlar için kapalı 

bir alan oluşturması ve traktörlü uygulamalardan zarar görmesi en aza inmektedir.  
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Şekil 4. Çift T sistemi; a: boyutlar, b: altı çubuklu 

5. V (Y)  ŞEKLİ 

 Son yıllarda özellikle sofralık üzüm yetiştiriciliği ile birlikte Sultani Çekirdeksiz 

yetiştiriciliğinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bağ direğine V harfine benzer 

parçaların monte edilmesiyle destek sisteminin oluşturulduğu bu terbiye şekli, asmaların 

sıra arası mesafesine bağlı olarak farklı genişliklerde yapılabilmektedir. V demirinin kol 

uzunlukları 100-115 cm civarında olurken üstteki açıklığı 150-175 cm arasında 

yapılabilmekte, kolların üzerinde farklı aralıklardan toplam 6 veya 8 tel 

geçirilebilmektedir. En altta bulunan iki tele ürün çubukları, üstteki tellere ise yeşil 

sürgünler bağlanmaktadır. Destek sisteminin kuvvetlendirilmesi amacıyla toprak 

yüzeyinin 140-170 cm yüksekliğinden geçen ve 70-105 cm enindeki köşebent demirinin 

de bağlanması gerekmektedir.  

Çift T terbiye şekli için anlatılan avantajlar V (pergola) sistemi için de fazlasıyla geçerli 

olmaktadır. Bu sistemde ürün çubukları alt tellere yatay bağlandığından oluşan 

salkımlarda o bölgede sıra halinde yoğunlaşmaktadır. Bu da salkımların ana hedef olduğu 

zirai mücadelede başarıyı artırmakta, yeşil sürgünlerin eğimli bir yüzeyden sonra aşağıya 

doğru sarkması salkımları için güneşten korumaktadır. Ayrıca tesis maliyeti diğer 

şekillere göre biraz fazla olmakla beraber özellikle büyük bağ alanlarında kullanılan 

büyük traktörler ve ona uygun ekipmanların rahat çalışabilmesine imkân sağlamaktadır. 

 

6. U (LİR) ŞEKLİ :   

 Toprak yüzeyinin 60-80 cm yüksekliğinden asmaya baş (taç, kafa) şekli verilen 

bu terbiye sisteminde U harfine benzeyen bir görünüm oluşmaktadır.  

U demirindeki yan kolların uzunluğu 110-140 cm civarında olurken en altta bulunan 

bağlantı demirinin genişliği 50-70 cm, ortadaki bağlantı demirinin genişliği ise 110-130 

cm arasında değişmekte, 150-200 cm civarında en üstte açıklık yaratılan bu terbiye 

sisteminde 8 ile 10 arasında değişen sayıda tel çekilebilmektedir (Şekil 6).  
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 En altta bırakılan iki tel ürün çubuklarının, üstteki teller ise oluşan yeşil 

sürgünlerin bağlanması veya yönlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Geniş bir yüzey 

oluşturan U (Lir) sistemi, Duvar sistemi dışındaki diğer terbiye şekillerinin benzer 

avantajlarına sahip olmaktadır. Alt kısmının geniş olması büyük traktörlerin kullanımı 

esnasında sıkıntı oluşturabilmektedir. Daha yüksek maliyetine rağmen V sisteminin 

avantajlarını sağlayamayan U sisteminin kullanım alanı oldukça sınırlıdır. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Şekil 6. U (lir) Şekli 

 

7. ÇARDAK (RASYONEL PERGOLA) ŞEKLİ 

 

  3x3 m. sıralık aralık mesafesinde toprak yüzeyinden 180-250 cm yükseklikte 

dikilen metal direklerin üst kısımlarından çardak oluşturacak şekilde metallerle birbirine 

bağlanması ve üstteki metallerden 50 cm. aralıklarla en az Ø3 lük bağ tellerinin 

geçirilmesi ile oluşan sistemdir (şekil6).  

Bu sistemde sürgünlerin ve yeşil aksamın oluşturduğu yüzey bütünüyle kullanıldığından 

daha fazla ürün çubuğu bırakılabilmekte ve verim artırışı sağlanmaktadır. Salkımlar yeşil 

aksamın altında ve açıkta bulunduğundan havalanma ve zirai mücadele etkinliği 

yüksektir. Uygun sıra arası ve gövde yüksekliği bırakıldığında mekanizasyona son derece 

uygundur. Sistemin dezavantajı olarak ilk tesis maliyetinin yüksekliği, gövde 

yüksekliğine bağlı olarak budama ve hasat işçiliğinin zorluğu sayılabilir.  

 Çardak sistemi son yıllarda sofralık üzüm yetiştiricileri tarafından tercih edilmekle 

birlikte Sultani Çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliğinde de önemli verim artışları 

sağlamaktadır. 
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Şekil 7. Çardak (Rasyonel Pergola) 
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Giriş 

Asma topraktan her yıl belli miktarda makro ve mikro mineral besin maddelerini alarak 

büyümesini, gelişmesini ve ürün verimini devam ettirir. Ürün veriminin sürekli ve sağlıklı 

olması için asmanın her yıl topraktan kaldırdığı mineral besin maddelerinin toprağa verilmesi 

gerekir. İşte gelişme periyodu boyunca alıp kullandığı besin maddelerinin yeniden toprağa 

verilmesine gübreleme denir. 

 Bağcılıkta kaliteli ve bol üzüm elde etmek suretiyle daha fazla gelir elde etme hedefini 

gerçekleştirmede en önemli unsurlardan biri de bağların bilinçli bir şekilde gübrelenmesidir. 

 

Asma Fizyolojisi İle Beslenme İlişkileri 

 Asmanın yıl boyunca uyku (dinlenme) ve aktif hayat (büyüme ve gelişme) olmak üzere 

iki ana hayatsal safhası vardır. Bağlarda uyku dönemi sonbaharda yaprak dökümü ile başlayıp 

ilkbaharda asmaya su yürümesi ve gözlerin uyanmaya başlaması ile sona ermektedir. Aktif 

hayat dönemi ise gözlerin uyanmaya başlamasından yaprakların dökümüne kadar uzayan 

periyottur. 

 Asmanın uyku döneminde genellikle beslenme ile ilgili gelişmeler yaşanmayıp bazı 

içsel değişimler söz konusu olmaktadır. Beslenme ile ilgili faaliyetler esasen aktif hayat 

döneminde meydana gelmektedir. Gözler ilkbaharda toprak sıcaklığı 10 ºC’yi bulduğu andan 

itibaren uyanmaya başlamaktadır. Gözlerin uyanması ile birlikte sıcaklık yanında topraktaki 

rutubet ve besin maddesi içeriğine göre sürgünler hızlı bir şekilde büyümeye devam ederken, 

çiçeklenme döneminde gelişme kısmen yavaşlamakta, daha sonra azalarak devam etmekte, ben 

düşme döneminde ise tekrar yavaşlayarak durmaktadır. 

Asma, organik madde ve besin maddeleri açısından zengin, su tutma kapasitesi ve 

havalanması uygun, tınlı ve kumlu tınlı, orta düzeyde kireçli, pH’sı 6,7-7,7 arasında olan 

topraklarda iyi gelişme gösterir. Besin elementlerinin asmada kullandığı dönemlerde ve yeterli 

miktarlarda bulunması, dengeli bir beslenme açısından önemli olup az veya fazla bulunması 

bazı olumsuz gelişmelere neden olmaktadır. 

 

Bağlarda Toprak Ve Yaprak Örneklerinin Alınması  

Toprak Örneği Alınması 

 Asmanın beslenmesinde yaygın olarak kullanılan makro ve mikro besin elementlerine 

ne kadar ihtiyacı olduğunu belirlemek amacıyla toprak ve yaprak analizi yapmak gerekir. 

Toprak örneği almak için sonda, burgu, bel, kürek gibi aletler kullanılır.  

Arazinin genel görünümüne bakılarak eğim, yükseklik, drenaj, toprak derinliği, toprak 

rengi, bağın yaşı, üzüm çeşidi, anacın çeşidi, üzümün değerlendirme şekli, sulanıp sulanmadığı 
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vb. farklı özellikleri itibarıyla benzer olan her 20 dekar için temsilen bir adet toprak örneği 

gübre uygulanmasından yaklaşık 1-2 ay önce alınmalıdır.  

Eğer arazinizde farklılık gösteren alanlar varsa birbiri ile karıştırılmadan ayrı ayrı 

kodlanarak laboratuvara getirilmelidir. 

Toprak örnekleri arazinin bir ucundan diğerine uzanan düz bir hat üzerinden alınmayıp, 

şekilde gösterildiği (şekil 1) gibi zig-zag çizilerek dönüş noktalarından olabildiğince eşit mesafe 

aralıkları ile temsil edecek yerlerden alınmalıdır. 

Her 5 dekardan 5 adet sonraki her 5 dekar için ilave 1 çukur hesabıyla 20 da arazi için 

en az 8-10 noktadan örnek alınması yeterlidir. 

 

 

Şekil 1: Toprak Örneği Alma Şekli                       Şekil 2: Toprak Örneği Alma Derinliği

          

Örnek alınacak arazinin işaretlenen yerinde öncelikle bel küreği ile 60 cm. derinliğinde 

bir çukur açılır; açılan çukurdan (0-30cm) derinliği temsilen 3-4cm kalınlıkta bir toprak dilimi 

alınarak kibrit kutusu şeklinde yanlardan düzeltildikten sonra bir kovaya konulur. Daha sonra 

aynı işlem (30-60cm) derinliğindeki toprak örneği için de tekrarlanarak farklı derinlikten alınan 

örnekler ayrı ayrı kaplarda toplanır (Şekil 2). 

Tesis gübrelemesinde ayrıca (60-90 cm) derinliğinden de yukarıda anlatıldığı şekilde 

toprak örneği alınmalıdır. 

20 dekar arazi için 8-10 adet eşit miktarlarda ve farklı derinliklerin karıştırılmadan (0-

30) ve (30-60) cm’lerden alınan örnekler kovalara konur ve bu örnekler kova içerinde veya 

temiz bir zeminde iyice karıştırılır. Bu karışımlardan 1-2 kg. toprak örneği iri taş, çöp ve diğer 

yabancı maddelerden temizlendikten sonra örnek torbasına konulur. Üreticinin adı - soyadı, 

toprak örneğinin alındığı yer, mevkii, toprak derinliği, toprak örneğinin alındığı tarihi içeren 2 

adet etiket kurşun kalemle yazılarak biri torbanın içine konurken, diğeri torbanın ağzına 

bağlanır. Bağlarda gübreleme amacıyla ayrı ayrı (0-30) ve (30-60) cm derinliklerden alınıp 

etiketlenen toprak örnekleri en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır.  

 

Yaprak Örneği Alınması 

Yaprak örnekleri bağcılık yapılan arazi içerisinde zig-zag çizilerek veya köşegenler 

boyunca yürünmek suretiyle arazi büyüklüğüne göre değişmekle beraber 20 dekardan bir örnek 

olacak şekilde alınır. Özellikle çiçeklenme ve ben düşme dönemlerinde sürgünlerdeki ilk 

salkımın karşısında bulunan yapraklar saplarıyla birlikte ve bir omcanın 4 ayrı yönünden olmak 

2 x x 5

3

1 x x 4

x

ilk 5 dekar için 5 çukurdan, 

sonraki her 5 dekar için ilave 

1 çukurdan örnek alınır.
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üzere 25 omcadan toplam 100 adet yaprak örneği alınmalı, bağın yaşı,  üzüm çeşidi, anacın 

cinsi, üzümün değerlendirme şekli, sulanıp sulanmadığı ve toprak özellikleri gibi benzer olanlar 

gruplandırılmalıdır (Şekil 3). Bu şekilde alınan yaprak örnekleri delikli naylon torbalara 

konulup iki etikete kurşun kalemle üreticinin adı soyadı, örnek alınan yerin mevkii, örneğin 

alınma tarihi yazılır, etiketlerden biri torbanın içine yerleştirilirken diğeri ağzına bağlanır.  

Alınan örnekler mümkün olan en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalı, örneğin alındığı gün 

getirilemeyecekse alınan yaprak örnekleri buzdolabının sebzelik kısmında kısa bir süre için 

muhafaza edilmeli ve ertesi gün laboratuvara teslim edilmelidir. 

 
Şekil 3: Yaprak Örneği Alınması 

 

Yaprak Örneği Alınırken Dikkat Edilecek Konular 

1- Alınan örnekler tek çeşide ait olmalı (Sultani Çekirdeksiz, Alphonse L. C. Sauvignon v.b.) 

farklı çeşitlerin örnekleri birbiri ile karıştırılmamalıdır.  

2- Çok farklı yaşlardaki bağlardan alınan yaprak örnekleri ayrı ayrı getirilirken (5 ile 25 yaş 

gibi)  yakın yaşta olanlar (8-10 yaş, 13-14 yaş gibi ) birleştirilmelidir. 

3- Bağdan alınan bir adet yaprak örneğinin (100 yaprak) temsil ettiği alan 20 dekardan fazla 

olmamalı fazla olduğunda birden fazla ayrı ayrı örnek alınmalıdır. 

4- Toprak yapısı itibarıyla bağın bir kısmının diğer kısımdan tamamıyla farklılığı varsa bu 

farklılıklar göz önüne alınarak toprak tiplerine göre de ayrı ayrı örnekleme yapılmalıdır. 

5- Yapraklar mümkünse sabahın erken saatlerinde alınmalı ve yaprak örnekleri alındığı zaman 

ıslak olmamalıdır. 

6- Hastalık ve zararlı belirtisi olan, yanmış, kurumuş, kıvrılmış ya da herhangi bir böcek 

tarafından yenmiş  ve yırtılmış olan yapraklar örnek olarak kullanılmamalıdır. 

 

Bağlarda Gübreleme  

Asma uzun yıllar aynı toprak üzerinde yaşayan bir bitki olduğundan, gübrelenmenin 

genç bağlar için farklı, normal verime yatmış bağlar için de farklı yapılması gerekmektedir. 

Genç bağların gübrelenmesi dip veya taban gübrelemesi şeklinde yapılmasına karşın, verime 

yatmış bağlarda asmanın gelişmesi ve verim değerleri ile orantılı verim çağı (mevsimsel) 

gübrelemenin yapılması gerekmektedir. 
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Tesis Gübrelemesi 

Araziyi temsil eden (0-30), (30-60) ve (60-90) cm derinliklerinden ayrı ayrı alınan 

toprak örneklerinin analizleri yaptırılarak çıkan sonuçlara göre önerilen gübrelerin uygulanması 

yeni dikilen bağların gelişmesini olumlu yönde etkilemektedir. 

Tesis gübrelemesinde asmanın kök sistemini iyi geliştiren fosfor ve bunun yanında 

potasyumlu gübreler esas alınmaktadır. Toprak çok kumsal bünyeye sahip ise yıkanmadan 

dolayı yeterli düzeyde magnezyum bulunamayacağı için magnezyumlu gübrelerin de tesis 

gübresinde kullanılması gerekebilir. Ülkemizde yapılan araştırma sonuçlarına göre 

topraklarımızın büyük çoğunluğunda mikro elementlerden çinko miktarının yetersiz olduğu 

belirlenmiştir. Topraklarımıza pH değeri ve çinko miktarlarına göre tesis gübresi olarak çinkolu 

gübrelerin de kullanılması gerekebilmektedir. Toprağın pH değeri yüksek ise mikronize hale 

getirilmiş toz kükürt uygulanmasıyla düşürülmesi, çok düşük saptanması durumunda ise 

kireçleme (dolomit uygulaması) yapılarak pH değerinin yükseltilmesi gerekmektedir. 

 

Verim Çağı Gübrelemesi  

Verim çağı gübrelemesi için araziyi temsil eden (0-30) ve (30-60) cm derinliklerinden 

ayrı ayrı alınan toprak örneklerinde analiz yaptırılarak çıkan sonuçlara göre gübreleme 

yapılmalıdır. Gübreleme, gözlerin kabarması (uyanma) öncesi “taban gübreleme”, ilk sudan 

önce (taneler saçma veya koruk iriliğinde iken) ise “üst gübreleme” şeklinde yapılmalıdır. 

Bağlara gübre önerilerinde yalnızca uyku döneminde alınan topraklardaki analiz değerleri 

yeterli olmayıp asmaların gelişme döneminde (özellikle çiçeklenme ve ben düşme) alınan 

toprak örnekleri yanında aynı dönemde alınan yaprakların analiz değerlerinin de belirlenmesi 

daha bilinçli gübreleme programı uygulanmasında zorunlu hale gelmektedir.  

 

Bağlara Verilecek Gübre Miktarının Tespiti Gübrelerin Atım Zamanı ve Şekli 

Bağlara verilecek gübre miktarları mutlaka yetkili laboratuvarlarda yapılan toprak 

analizlerinin sonucuna göre belirlenmelidir. Verim çağı gübrelemeler için bu analizler her yıl 

tekrarlanmalıdır. 

Gübrelerin atım zamanı, toprakların özelliği, gübrelerin erirliği ve topraktaki 

hareketliliği göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir. Azotlu gübreler genel olarak toprakta 

hareketli, potasyumlu gübreler az hareketli, fosforlu gübreler ise çok az hareketli veya 

hareketsizdir. Bu nedenle kimyasal gübrelerin veriliş şekli ve zamanı değişik olmak zorundadır.  

Sulanabilir bağ alanlarında fosforlu ve gerekiyorsa potasyumlu gübrenin tamamı ile 

azotlu gübrenin yarısı, omcalarda gözler uyanmadan yaklaşık bir ay önce bölgenin de iklimine 

bağlı olarak atılmalıdır. Uygulanacak fosforlu ve potasyumlu gübreler derine gübre atma 

makinesi ile bağın kök gelişim bölgesine yakın olacak şekilde ve sıra arasına göre değişmekle 

birlikte asmadan 50-60 cm uzaklıkta önerilen zamanda ve miktarda uygulanmalıdır. 

Azotlu gübre ise önerilen zamanda ve miktarda toprak yüzeyine serpilerek uygulanmalı 

ve zaman kaybetmeden toprağa karıştırılmalıdır. Azotlu gübrenin diğer yarısı ise omcalar 

çiçekten çıktıktan sonra ilk sulamadan önce önerilen miktarda toprak yüzeyine serpilerek 

uygulanmalı ve zaman kaybetmeden toprağa karıştırılmalı ve sulama işlemi 

yapılmalıdır.Sulanmayan bağ alanlarında her üç besin elementinin de bir defada ve omcalara 

su yürümeden bir ay önce verilmesi uygun olur. 
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Yapraktan Gübreleme 

 Bitki besin elementlerini asmaya ulaştırmanın diğer bir şekli de yapraklara solüsyon 

şeklinde püskürtülmesidir. Aşağıdaki amaçlarla yapraktan gübreleme yapılabilir: 

 

Yapraktan Gübrelemeyi Gerektiren Sebepler:  

1. Topraktan gübre uygulamaları tamamlandıktan sonra değişik faktörlerin etkisi ile oluşan 

besin element noksanlıklarını giderilmesi, 

2. Yeterli yağışın olmadığı sezonlarda, sulama döneminin sona ermesi ile topraktan gübre 

uygulama imkânı bulunmadığı, farklı sebeplerle tamamen ya da kısmen eksik yapılan taban 

gübrelemesinin tamamlanması durumlarında bitkinin ihtiyacı olan besin elementlerinin 

verilmesi, 

3. Asmanın gelişme döneminde belli periyotlarda belli amaçlara yönelik besleme yapılabilmesi 

4. Topraktan uygulanması durumunda verilen elementin alınmasını engelleyen faktörlerin 

bulunması, 

5. Kısa sürede beklenen etkinin görülmesi ve element noksanlıklarının giderilmesini sağlamak 

amacı ile yapraktan gübrelemeye gereksinim duyulmaktadır.  

 

Yaprak Gübresi Uygularken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  

-Yaprak gübreleri bitkide noksan olan elementler ile birlikte ilgili elementlerin fonksiyonuna 

yardım eden besin maddelerini içermelidir.  

-Yapraktan gübreleme sabahın erken saatlerinde veya akşamüzeri (gece) yapılmalıdır.  

-Gübre solüsyonu çok ince zerrecikler halinde ve yaprak yüzeyine pülverize edilmelidir.  

-Uygulanan gübrelerin yaprakların hem alt,  hem de üst yüzeylerine teması sağlanmalıdır.   

-Yaprak yüzeyinden akıp gitmemesi, sabit kalması için yayıcı yapıştırıcı kullanılmalıdır.  

-Kalsiyum içeren yaprak gübreleri sülfatlı ve fosforlu gübrelerle birlikte karıştırılarak 

uygulanmamalıdır.  

-Uygun dönemlerde, tavsiye edilen dozlarda ve aralıklarda uygulanmalıdır. 

Gübre gereğinden az veya fazla kullanıldığında, verim ve kalite yetersiz olmaktadır. 

Dengeli ve zamanında gübreleme yapmanın en doğru yolu toprak ve yaprak analizinden 

geçmektedir. Bilinçli gübreleme için mutlaka yetkili laboratuvarlarda toprak ve yaprak analizi 

yaptırılması tavsiye edilmektedir. 
 

Kaynaklar 

Akçalı, H.B., Atalay, İ.Z., Ziraat Fakültesi Menemen Uygulama Çiftliği Topraklarının Bazı Mikro Besin Elementleri 

Açısından Verimlilik Durumunun Saptanması Ege Üniv. Fen Bilimleri Enst. Toprak Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (1992). 

Anonim, İl Tarım Kırsal Kalkınma Master Planlarının Hazırlanmasına Destek Projesi Manisa Tarım Master Planı. Manisa 

Valiliği (2002). 

Anonim, 3. Ulusal Gübre Kongresi Tarım Sanayi Çevre Bildiri Kitabı Tokat (2004).  

Anonim, Soil Ph And Mineral Nutrition Of Vitis Vinifera Varieties. 

Http://Www.Nysaes.Cornell.Edu/Hort/Faculty/Pool/Nysite-Soils/Minnutritionmainpage (2005). 

Anonim, Http://Www.Toros.Com.Tr/Turkce/Ud_Bag.Asp 

Atalay, İ.Z., Anaç, D., Salihli Bağlarının Beslenme Durumunun Toprak Ve Bitki Analizleri İle İncelenmesi. Tübitak, Tarım 

Ve Hay. Araş. Grubu Proje No : Toag-659 (1991). 

Başbuğ, A., Atalay, İ.Z., Turgutlu Yöresi Bağlarının Beslenme Durumunun Toprak Ve Bitki Analizleriyle İncelenmesi. Ege 

Üniv. Fen Bilimleri Enst. Toprak Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi (1991). 

Güçdemir, İ., H., Türkiye Gübre Ve Gübreleme Rehberi, Yayın No 231, Ankara 2006 

Kacar, B., Katkat, V., Bitki Besleme . U. Ü. Güç. Vak. Yay. No:127-Vipaş Yayınları :3 (1998). 

Kacar, B., Katkat, V., Gübreler Ve Gübreleme Tekniği Nobel Yayın No:1119, Fen Ve Biyoloji Yayınları Dizisi: 34 (2007). 

Konuk, F., Çolakoğlu, H., Gediz Ovası Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında Makro Besin Elementleri,Toprak-Bitki İlişkileri Ve 

Bağların Beslenme Durumu. Tübitak Türkiye 3. Bağcılık Sempozyumu Bildiri Özetleri Tarım Ve Ormancılık Araştırma Grubu-

53 (1988 

292

http://www.nysaes.cornell.edu/hort/faculty/pool/NYSite-Soils/minnutritionmainpage%20(2005


 

 

Tarım Türk Sayı:41 Yıl:8 Türkiye’nin Bitkisel üretim Dergisi,  

 Mayıs-Haziran 2013 

 

 BAĞLARIMIZIN GÜBRELENMESİ 

 

Özen MERKEN1 

1Zir. Yük. Müh. Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  

GİRİŞ 

             Asmanın gelişme dönemleri boyunca topraktan alarak tüketmiş olduğu besin 

maddelerinin yeniden toprağa verilmesine gübreleme denmektedir. 

 Bağcılıkta amacımız kaliteli ve bol üzüm elde ederek değer fiyatla satmak suretiyle daha 

fazla gelir elde etmek olup, bu hedefi gerçekleştirmek için kullanabileceğimiz en önemli 

unsurlardan birisi de bağların bilinçli bir şekilde gübrelenmesidir. 

 

Asma Fizyolojisi İle Beslenme İlişkileri 

  Asmanın yıl boyunca uyku (dinlenme) ve aktif hayat (büyüme ve gelişme) olmak üzere 

iki ana hayatsal safhası vardır. 

            Bağlarda uyku dönemi sonbaharda yaprak dökümü ile başlayıp ilkbaharda asmaya su 

yürümesi ve gözlerin uyanmaya başlaması ile sona ermektedir. Aktif hayat dönemi ise gözlerin 

uyanmaya başlamasından yaprakların dökümüne kadar uzayan periyotdur. 

 Asmanın uyku döneminde genellikle beslenme ile ilgili gelişmeler yaşanmayıp bazı 

içsel değişimler söz konusu olmaktadır. Beslenme ile ilgili faaliyetler esasen aktif hayat 

döneminde meydana gelmektedir. 

İlkbaharda toprak sıcaklığı 10 ºC’yi bulduğu andan itibaren gözler uyanmaya başlamakta ve bu 

tarihten itibaren sıcaklık yanında topraktaki rutubet ve besin maddesi içeriğine göre sürgünler 

hızlı bir şekilde büyümeye devam ederken, çiçeklenme döneminde gelişme kısmen  

yavaşlamakta  daha sonra çiçeklenme dönemindekinden daha az olmak üzere tekrar devam 

etmekte, ben düşme devresinde ise  minimum düzeylere ulaşarak durmaktadır. 

Asma, organik madde ve besin maddeleri açısından zengin, su tutma kapasitesi ve havalanması 

uygun, tınlı ve kumlu tınlı, orta düzeyde kireçli, pH’sı 6,7-7,7 arasında olan topraklarda iyi 

gelişme göstermektedir. 

Besin elementlerinin en fazla kullanıldığı dönem gelişmenin en hızlı seyir ettiği periyot olup 

gelişme hızının düşmesi ile birlikte besin elementlerinin kullanımları da azalmaktadır. 

 Besin elementlerinin gelişme dönemi itibarıyla asmanın kullandığı oranlarda ve seviyeli 

bir şekilde bulunması dengeli bir beslenme açısından önemli olup besin elementlerinin az veya 

fazla bulunması asmada bazı olumsuz gelişmelere neden olmaktadır. 

 

Bağlarda Gübreleme  

Uzun yıllar aynı toprak üzerinde yaşayan bir bitki olması nedeni ile asmaların 

gübrelenmesinin genç bağlarda normal verime yatmış bağlara nazaran daha farklı yapılması 

gerekmektedir. Genç bağların gübrelenmesi dip veya taban gübrelemesi şeklinde, verime 

yatmış bağların ise asmaların gelişme ve verim değerleri ile orantılı bir şekilde verim çağı 

(mevsimsel) gübrelemesinin yapılması lazımdır. 
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Tesis Gübrelemesi 

Araziyi temsil eden (0-30), (30-60) ve (60-90) cm derinliklerinden ayrı ayrı alınan 

toprak örneklerinin analizleri yaptırılarak elde edilen sonuçlara göre önerilen gübrelerin 

uygulanması yeni dikilen bağların gelişmesini olumlu yönde etkilemektedir.   

Tesis gübrelemesinde asmanın kök sistemini iyi geliştiren fosfor ve bunun yanında potasyumlu 

gübreler esas alınmaktadır. Toprak çok kumsal bünyeye sahip ise yıkanmadan dolayı yeterli 

düzeyde magnezyum bulunamayacağı için magnezyumlu gübrelerin de tesis gübresinde 

kullanılması gerekebilir. Ülkemizde yapılan araştırma sonuçlarına göre topraklarımızın büyük 

çoğunluğunda mikro besin elementlerinden çinko miktarının yetersiz olduğu belirlenmiştir. 

Topraklarımızın pH değerleri ve çinko miktarlarına göre tesis gübresi olarak çinkolu gübrelerin 

de kullanılması gerekebilmektedir. Toprağın pH değeri yüksek ise kükürt uygulanmasıyla 

düşürülmesi, çok düşük saptanması durumunda ise kireçleme (dolomit uygulaması) yapılarak 

pH değerinin yükseltilmesi gerekmektedir. 

 

Verim Çağı Gübrelemesi  

Verim çağı gübrelemesi için araziyi temsil edecek şekilde (0-30) ve (30-60) cm 

derinliklerinden ayrı ayrı alınan toprak örneklerinde analiz yaptırılarak belirlenen sonuçlara 

göre gübreleme yapılmalıdır. Gübreleme, gözlerin kabarması (uyanma) öncesi TABAN 

GÜBRELEME, ilk sudan önce (taneler saçma veya koruk iriliğinde iken) ise ÜST 

GÜBRELEME şeklinde yapılmalıdır. 

Bağlarımıza gübre önerilerinde yalnızca uyku döneminde alınan topraklardaki analiz değerleri 

yeterli olmayıp asmaların gelişme devresindeki (özellikle çiçeklenme ve ben düşme) toprak 

örnekleri yanında aynı dönemde alınan yaprakların analiz değerlerinin de belirlenmesi bilinçli 

gübreleme programı uygulanmasında daha fazla yarar sağlayabilmektedir.  

 

Bağlara Verilecek Gübre Miktarının Tespiti Gübrelerin Atım Zamanı ve Şekli 

  Bağlarımız topraktan her yıl belli miktarda makro ve mikro besin maddelerini alarak 

büyüme, gelişme ve verimlerini devam ettirmektedir. Asmalar uzun ömürlü bitkiler olduğundan 

verimlerinin yüksek ve kaliteli olabilmesi amacıyla her yıl tüketmiş olduğu mineral besin 

maddelerinin gübreleme ile toprağa iade edilmesi gerekmektedir. 

Gübrelerin atım zamanı, toprakların özelliği, gübrelerin erirliği ve topraktaki 

hareketliliği göz önünde bulundurulmak suretiyle programlanmalıdır. Azotlu gübreler genel 

olarak toprakta hareketli, potasyumlu gübreler az hareketli, fosforlu gübreler ise çok az 

hareketli veya hareketsiz olduğundan dolayı kimyasal gübrelerin verilme şekil ve zamanlarının 

farklı olması lazımdır. 

Sulanabilir bağ alanlarında fosforlu ve gerekiyorsa potasyumlu gübrelerin tamamı ile azotlu 

gübrenin yarısı, omca gözlerinin uyanmasından yaklaşık bir ay önce bölge iklimine de bağlı 

olarak uygulanmalıdır. Uygulanacak fosforlu ve potasyumlu gübreler derine gübre atma 

makinesi ile bağın kök gelişim bölgesine yakın  ve sıra arasına göre değişmekle birlikte 

asmadan 50-60 cm uzaklıkta önerilen zaman ve miktarlarda uygulanmalıdır. 

Azotlu gübre ise önerilen zaman ve miktarda toprak yüzeyine serpilerek uygulanmalı 

ve vakit kaybedilmeden toprağa karıştırılmalıdır. 
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Azotlu gübrenin diğer yarısı ise omcaların çiçekten çıkmasından sonra  ve ilk sulama öncesi 

önerilen miktarda toprak yüzeyine serpilmek suretiyle uygulanmalı ve yine zaman 

kaybedilmeksizin toprağa karıştırılmalı ve ardından sulama işlemi yapılmalıdır. 

Sulanmayan bağ alanlarında ise her üç besin elementinin de bir defada ve omcalara su 

yürümeden yaklaşık bir ay önce verilmesi uygun olacaktır. 

 

Bağlarımızda En Çok Kullanılan Gübreler  

 

Kimyasal Gübreler 

Azotlu Gübreler 

Amonyum Sülfat: %21 N  

Amonyum Nitrat: %26 N, %33 N 

 Üre: %46 N, 

Fosforlu Gübreler 

Süper fosfat: %16-18 P2O5,  

Triple Süper Fosfat:%43-46 P2O5, 

Potasyumlu Gübreler 

Potasyum Sülfat:%48-52 K2O,  

İki Besinli Gübreler 

DAP: %18 N ve %46 P2O5, 

MAP: %12 N ve %61 P2O5, 

Potasyum Nitrat: %13 N ve %46 K2O, 

Kalsiyum Nitrat: %15.5 N ve %26 CaO içermektedirler. 

N, P, K’lı Kompoze Gübreler 

Bünyesinde belirli oranlarda N, P, ve K içeren gübrelerdir. 

Organik Gübreler 

Organik gübreler toprağın kolay tava gelmesini sağlamakta, su tutma kapasitesini 

arttırmakta, havalanmasını kolaylaştırmakta ve kısa zamanda ısınmasını sağlamaktadır. Katyon 

değişim kapasitesini arttırarak toprağın bünyesinde daha çok bitki besin elementi tutulmasına 

neden olmakta ve  biyolojik aktivitesini arttırmaktadır. Ayrıca organik gübreler bitkinin ihtiyacı 

olan besin maddelerinin bir kısmını da karşılamaktadırlar.   

 

Kullanılan organik gübrelerin bazıları, 

Çiftlik Gübresi 

Uygulanacak çiftlik gübresi miktarı toprağın organik madde içeriğine, toprak ve iklim 

şartlarına bağlı olarak değişmekle beraber genelde bir dekar alana 2-3 ton yanmış çiftlik gübresi 

verim ve kalite için yeterli bulunmaktadır. Gübreler sonbaharda yaprak dökümü sonrası toprağa 

atılarak daha sonra sürüm yapılmak suretiyle karıştırılmalıdır. 

 

Yeşil Gübre 

Gelişmesini tamamlamış bitkilerin sürülerek toprağa karıştırılmasına yeşil gübreleme 

bu amaçla kullanılan bitkilere yeşil gübre bitkileri denilmektedir. Yeşil gübre bitkisi olarak en 

çok yonca, fiğ ve bakla türü bitkiler yetiştirilmekte ve bu bitkiler havanın azotunu bünyesine 
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alarak toprağın azot miktarını arttırmaktadırlar. Yeşil gübre bitkileri sonbaharda ekildikten 

sonra çiçeklenme dönemine ulaştıkları zaman sürülmek suretiyle toprağa karıştırılmalıdır.  

  

Diğer Gübreleme Şekilleri 

Yapraktan Gübreleme 

Yapraklara solüsyon şeklinde püskürtülmek suretiyle asmaları beslemek mümkün 

olmakla birlikte bu şekilde gübreleme kalıcı bir çözüm olmayıp yıl içerisinde görülen ani besin 

maddesi noksanlıklarının geçici olarak giderilmesini sağlamaktadır. 

 

Yapraktan Gübreleme Sebepleri:  

1. Topraktan gübre uygulamaları sonrasında değişik faktörlerin etkisi ile oluşan besin element 

noksanlıklarını giderilmesi amacıyla, 

2. Sulama döneminin sona ermesi veya yağışın  yetersiz olma durumunda topraktan gübre 

uygulama imkanının bulunmadığı şartlarda, 

3.Topraktan uygulanma durumunda verilen elementin alınmasını engelleyen olumsuz 

faktörlerin mevcudiyetinde 

4. Ayrıca kısa sürede beklenen etkinin görülmesi ve element noksanlıklarının giderilmesini 

sağlamak amacı ile yapraktan gübrelemeye gereksinim duyulmaktadır.  

 

Yaprak Gübrelemesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  

 Yaprak gübreleri bitkide noksan olan elementler ile birlikte ilgili elementlerin 

fonksiyonuna yardım eden besin maddelerini içermelidir.  

 Yapraktan gübreleme sabahın erken saatlerinde veya akşam üzeri (gece) yapılmalıdır.  

 Gübre solüsyonu çok ince zerrecikler halinde ve yaprak yüzeyine pülverize edilmelidir.  

 Uygulanan gübrelerin yaprakların hem alt,  hem de üst yüzeylerine teması 

sağlanmalıdır.   

 Yaprak yüzeyinden akıp gitmemesi, sabit kalması için yayıcı yapıştırıcı kullanılmalıdır.  

 Kalsiyum içeren yaprak gübreleri sülfatlı ve fosforlu gübrelerle birlikte karıştırılarak 

uygulanmamalıdır.  

 15-20 günlük aralıklarla bir kaç kez uygulama tekrarlanmalıdır.  

 

Gübrelerin uygun olmayan şekil, zaman ve miktarlarda kullanılması durumunda, verim ve 

kalite değerleri olumsuz yönde etkilenmekte ve dolayısıyla ekonomik anlamda kayıplar 

yaşanmaktadır. Zamanında ve dengeli gübreleme uygulamasının en doğru yolu ise toprak ve 

yaprak analizlerine göre önerilen gübrelerin verilmesiyle alakalı olduğundan bilinçli gübreleme 

için mutlaka yetkili laboratuvarlarda toprak ve yaprak analizlerinin yaptırılması gerekmektedir. 
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Üzüm dünyada en çok tanınan bitki gruplarından biridir. Dünyada yaklaşık 7 milyon 

hektar alanında üretimi yapılmakta olup üretim miktarı 69 milyon ton civarındadır. Türkiye 

472.545 hektarlık alanı ile dünya bağ alanı içerisinde İspanya, Fransa ve İtalya ve Çin’den sonra 

beşinci sırada yer almaktadır. Türkiye 4.296.351 ton yaş üzüm üretimi ile de Çin, İtalya, ABD, 

Fransa ve İspanya’dan sonra dünyanın 6. büyük üzüm üreticisi konumundadır (FAO, 2011). 

Görüldüğü gibi Türkiye Dünya bağcılığında önemli bir üreticidir. Bağcılık Türkiye’de en fazla 

Ege Bölgesinde yapılmaktadır. Ege Bölgesinde pek çok kişinin uğraşı alanına giren bağcılıkta, 

modern yetiştirme tekniğine uygun olarak bağların tesis edilmesi ile elde edilecek gelir de 

artabilecektir. Yaklaşık 30-35 yıl ekonomik ömre sahip olan bağın amacına uygun (sofralık, 

kurutmalık, şaraplık) olarak tesis edilmesi gerekmektedir. Bağın tesisi aşamasında seçilen 

terbiye sistemi ile bakım işlemlerini kolaylaştırmak verim ve kaliteyi arttırmak mümkündür. 

Asmanın gelişimi, budama şekli, iklim gibi faktörler dikkate alınarak terbiye sistemleri 

seçilebilmektedir. Tesis aşamasında yapılan hataların daha sonra düzeltilmesi mümkün 

olmamakta verimsiz bağ alanları ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada bağcılık işletmelerinin 

karar alma süreçlerinde önemli faktörlerden biri olan üzüm üretimde tesis maliyetlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede bölgede yaygın olarak kullanılan telli terbiye 

sistemlerinden Y sistemine ilişkin tesis maliyeti hesaplanmıştır. Maliyet hesaplamalarının 

işletme analizleri, işletme bütçe planlarının hazırlanması ile karlılık analizleri gibi birçok 

işletmecilik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde rolü büyüktür. 

Tesis ve masraflarının saptanmasında alternatif maliyet unsuru dikkate alınmıştır. İnsan 

işgüçleri ile ilgili değerlendirmelerde Erkek İşgücü Birimi (EİB) esas alınmıştır. İnsan işgücü 

hesaplamasında bir işgücü 8 saat olarak alınmış ve işgüçleri erkek işgücüne dönüştürülmüştür 

(Erkuş, 1995). Makine ile yapılan işlerde ekip esas olup, sürümde sürücü ile birlikte 

traktör+ekipman (pulluk, römork gibi) şeklinde ele alınmış, kira bedeli karşılığı olarak makine 

ve makineyi kullanan insan işgücü birlikte değerlendirilmiştir. Çeşitli giderlerde masraflar 

toplamının %5’i, sermaye faizinde; masraflar toplamı+çeşitli giderlerin %10’u (Ziraat 

Bankasının bitkisel üretim kredi faizinin 6 aylık oranı) alınmıştır. 2013 yılı fiyatlarıyla Y 

sistemi için tesis maliyeti 4708 TL/da olarak belirlenmiştir (Çizelge 1).  

Terbiye sisteminin 3 yıllık tesisi aşamasında; en fazla harcama girdilere yapılmaktadır 

(%48,7). Girdiler içerisinde destek sisteminin oluşturulması için kullanılan direk, tel köşebent 

demir gibi materyalin payı %21,4 iken fidan maliyetinin payı %12,5 ve ilaç gübre su gibi diğer 

girdilerin payı ise %14,8’dir. İşçilik harcamalarının payı %21,7 iken, çekigücüne yapılan 

harcamaların payı %9,4’dür. Çeşitli giderler, sermayenin faizi ve çıplak arazi değerinin 

toplamından oluşan ortak giderlerin oranı ise %20,2’dir. Sonuçta Y sistem için tesis gideri 

amortisman payı 35 yıllık ekonomik ömürde 134,52 TL/yıl olarak hesap edilmiştir.  
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Çizelge 1: Y SİSTEM BAĞIN DEKARA ORTALAMA TESİS GİRDİLERİ 2013 YILI 

FİYATLARIYLA MALİYETİ 

1. yıl 

YAPILAN İŞLEM  

 HARCANAN 

İŞGÜCÜ MATERYAL BİRİM BİRİM TUTARI 

İŞLEMLER SAYISI        (EİG / DAA)     FİYATI   

    İNSAN MAKİNE         

TOPRAK İŞLEME VE DİKİM               

Arazi temizlik ve tesviye 1 0,20 0,20  da 250 250 

Temel gübreleme 1 0,50   EİY 60 30 

Derin sürüm 1 0,13 0,13  da 30 30 

Diskharrow 2 0,10 0,10  da 20 40 

Dikim yeri işaretleme 1 1,00   EİY 60 60 

Çukur açma 1 0,22 0,22  EİY+ÇG 60 13 

Fidan dikimi 1 1,77   EİY 35 62 

Can suyu verilmesi 1 0,25   EİY 40 10 

Kümbet yapımı 1 0,45   EİY 35 16 

Herek dikim ve bağlama 1 0,57   EİY 35 20 

TOPLAM  5,19 0,65    531 

BAKIM İŞLERİ        

Boğaz çapası 1 1   EİY 35 35 

Sulama 6 0,75    31 31 

TOPLAM  1,75     66 

ÇEŞİTLİ GİRDİLER        

Fidan    166 adet 3 540 

Çiftlik gübresi    3 ton 120 360 

Herek    166 adet 0,20 33 

Su     da 20 15 

TOPLAM       964 

MASRAFLAR TOPLAMI       1.561 

ORTAK GİDERLER        

Yönetim masrafı (%3)       49 

Beklenmeyen giderler (%5)       78 

Sermaye faizi        82 

Çıplak arazi değeri %5 faizi       150 

TOPLAM       359 

1. YIL GENEL TOPLAM  6,94 0,65    1.920 

TERBİYE SİSTEMİ KURMA       

 

 

VE BAKIM İŞLERİ        

Direk yeri işaretleme 1 1,00   EİY 60 60 

Direk dikimi 1 2,50   EİY 60 150 

Tel geçirme ve germe 1 4,00   EİY 60 240 

Kuru fidan yenileme 1 0,13   EİY 35 5 

Gübreleme 1 0,10 0,10  EİY 35 4 

İlaçlama 3 0,15 0,15  da 15 45 

Boğaz çapası 1 1,00   EİY 35 35 

Ara sürüm 3 0,35 0,35  da 20 60 

Sulama 6 0,75   EİY 35 26 

Yenicelerin budanması 1 0,35   EİY 60 21 

Kol bağlama 1 0,25   EİY 35 9 

TOPLAM  10,58 0,6    654 

ÇEŞİTLİ GİRDİLER        

Fidan    15 adet 3,25 49 

Baş direk    8 adet 5,90 47 

Sıra üzeri direk (2,20 m)    48 adet 3,90 187 

Lento    8 adet 3,60 29 

Kelepçe    56 adet 0,40 22 

Köşebent demir ve kelepçe 

(2*100+80+30 cm.lik)    48 adet 8,00 384 
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Baş direk köşebent takımı    8 adet 14,00 112 

Tel (3 mm 7 sıra)     75 kg 3,00 225 

İlaç bedeli      60 60 

Su       31 

TOPLAM       1.146 

MASRAFLAR TOPLAMI       1.800 

ORTAK GİDERLER        

Yönetim masrafı (%3)       57 

Beklenmeyen giderler (%5)       90 

Sermaye faizi        95 

Çıplak arazi değeri %5 faizi       150 

TOPLAM       391 

2. YIL GENEL TOPLAM  10,58 0,6    2.192 

BAKIM İŞLERİ        

Ara sürüm 3 0,35 0,35  da 20 60 

Yenicelerin budanması 1 0,40    60 24 

Kol bağlama 1 0,40    35 14 

Boğaz çapası 1 1,00    35 35 

Gübreleme 1 0,22    35 8 

İlaçlama 4 0,15 0,15  da 15 60 

Sulama 3 0,35    35 12 

TOPLAM  2,87 0,5    213 

ÇEŞİTLİ GİRDİLER        

Gübre bedeli    50 kg 1,40 70 

İlaç bedeli       80 

Su       31 

TOPLAM       181 

MASRAFLAR TOPLAMI       394 

ORTAK GİDERLER        

Yönetim masrafı (%3)       12 

Beklenmeyen giderler (%5)       20 

Sermaye faizi       21 

Çıplak arazi değeri %5 faizi       150 

TOPLAM       203 

3. YIL GENEL TOPLAM  20,39 1,75    597 

 

TOPLAM MASRAF 

(TL/da)       4.708 

 

TESİS GİDERİ AMORTİSMAN PAYI 

(TL / YIL)     134,52  
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