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 Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1930 yılında, Ege Bölgesi'nde filoksera'dan 

zarar görmüş bağların yeniden tesisi için gerekli olan Amerikan asma fidanlarını üreterek, bölge 

bağcısına dağıtmak amacı ile kurulmuştur. Bölgeye iyi adapte olacak anaç çeşitlerinin belirlenmesinin 

yanı sıra afinite çalışmalarının da yürütülebilmesi için kuruluş, 1944 yılında Bağcılık İstasyonu ismini 

almıştır. Daha sonra 1968 yılında Bağcılık Enstitüsü, 1971 yılında Zirai Araştırma İstasyonu, 1974 

yılında Bağcılık Araştırma İstasyonu ismini alarak fidan üretimi ve araştırma çalışmalarına devam 

etmiştir. 1979 yılında da Bağcılık Araştırma Enstitüsü, 2011 yılında Bağcılık Araştırma İstasyonu ve 

son olarak 2015 yılında yeniden Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ismini alarak; Türkiye 

çapında bağcılığın sorunları ile ilgili araştırma, eğitim ve yayım çalışmalarını yürütmekle 

görevlendirilmiştir. 

 Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü; teknik personel, laboratuvar ve arazi 

altyapısı ile bağcılık alanında geçmişten bugüne birçok araştırma ve eğitim çalışmalarında yer almış, 

günümüzde de aktif olarak çalışmaktadır. Kurumumuz üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel 

sektör ile ortak projeler yürütmekle birlikte birçok ülkeden gelen yabancı konuklara da ülkemiz adına 

ev sahipliği yapabilmektedir.

 Bu yayınla, 2014 yılında teknik personelimiz tarafından yetiştirme tekniği, asma ıslahı ve 

genetik kaynaklar, gıda teknolojisi, bitki sağlığı ve tarım ekonomisi konularında ulusal, uluslararası 

kongre, sempozyum ile SCI, hakemli ve hakemsiz bilimsel dergilerde yayınlanmış Türkçe ve İngilizce 

araştırma makalelerinin bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Katalog niteliğinde olan bu kitapçığın bir 

diğer amacı ise ilgililerin yayın yerleri belirtilen yıllık kurum yayınlarına kolay ulaşılabilmesidir. 

 Bu makalelerin bir yayın halinde hazırlanmasında emek veren arkadaşlarımıza teşekkürlerimi 

sunar, bağcılık alanında çalışan tüm paydaşlara yararlı olmasını dilerim. 
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THE EFFECTS OF CLINOPTILOLITE ON MINERAL SUBSTANCE OF RAISINS 

IN ORGANIC GRAPE GROWING 

 

Fadime ATEŞ1    Akay ÜNAL1 

 
1Viticulture Research Station, Manisa, Turkey 

 

ABSTRACT  

Turkey is a major producer country of grapes growing in the World. Viticulture is one 

of the major branches of agriculture with respect to production area and its large share of 

income in Turkish national economy. Since 1985, Turkey producing and exporting organic 

raisins, is a world leader in the production of raisins. The research was established in 15 years 

old Sultana Çekirdeksiz vineyard under irrigable soil conditions in Alaşehir‐Yeşilyurt 

Viticulture Research Station during organic production phase from 2006 to 2007. The 

objective of this study was to determine the influence of an applied clinoptilolite on mineral 

substance analyses of the raisins. It was carried out according to randomized block design 

trials with three replicates consisting of 12 vines per parcel. Mineral substance analyses of the 

raisins obtained from the applications were performed using the ICP‐AES technique. It was 

found that there was an increase in average potassium (K), magnesium (Mg), zinc (Zn) 

calcium (Ca) and phosphorus (P) contents and a decrease in copper (Cu) contents application 

of clinoptilolite as compared to control and a difference of 5% was determined between 

applications.  

 

Key words: Sultani Çekirdeksiz, clinoptilolite, mineral substance, organic raisins. 
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ABSTRACT  

Turkey is the major producer and exporter of seedless raisins in the world. The largest 

area under organic raisin is located in Manisa (2655 ha) then İzmir (580 ha) in the Aegean 

Region and almost all the grapes are dried and exported to European countries in particular. 

Organic raisin production constitutes 1,35 % of the total raisin production of Turkey. 

The present study was carried out in 15 years old Sultana Çekirdeksiz vineyard under 

irrigable soil conditions in Alaşehir-Yeşilyurt Viticulture Research Station during organic 

production phase from 2006 to 2007. Three different tillage methods (heavy tillage, mulch 

tillage, and strip tillage) applicated on the trial parcels.  

The research was carried out as randomized block design trials with three replicates 

consisting of 12 vines per parcel. Mineral substance analyses of the raisins obtained from the 

applications were performed using the ICP-AES technique. 

It was found that there was highest average potassium (K), calcium (Ca), iron (Fe) 

and copper (Cu) contents of the raisin in mulch tillage; highest average magnesium (Mg), 

phosphorus (P) and sodium (Na) contents of the raisin in heavy tillage; highest average 

manganese (Mn) and zinc (Zn) contents of the raisin in strip tillage at 5 % significant level. 

 

Keywords: Sultani Çekirdeksiz, tillage methods, mineral substance, organic raisins 

66



25th Internatıonal Scıentıfıc - Experts Congress on Agrıculture and Food Industry Çeşme-Izmir/Turkey  

25-27 September 2014 – Poster Pres. 

 

 

SOIL ANALYSIS OF DIFFERENT DOSE GIBBERELLIC ACID (GA3) AND FERTILIZER USE 

IN SULTANI ÇEKIRDEKSIZ GRAPE VARIETY AND ANALYSIS OF  

THEIR NUTRITIONAL VALUE 

 

Özen MERKEN1*  Selçuk KARABAT1  Saime SEFEROĞLU2  Mustafa ÇELİK3 

Serdar YILDIZ4  M. Sacit İNAN1  Metin KESGİN1 

 
1Manisa Viticulture Research Station, Manisa, Turkey, 

2Adnan Menderes Univ., Fac. of Agric. Dept. of Soil Sci.and Plant Nutr., Aydın, Turkey. 
3Adnan Menderes Univ., Fac. of Agric. Dept. of Horticulture, Aydın, Turkey. 

4Gümüşova District Directorate of Agriculture, Düzce, Turkey. 

*Corresponding author: omerken@manisabagcilik.gov.tr 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is the examination of mineral nutrition uptake by foliar analyses 

in Sultani Çekirdeksiz (Sultana) applied of the different doses of fertilizer and gibberellic acid. 

This study was conducted own rotted Sultani Çekirdeksiz experiment vineyard at Manisa 

Research Station in Alaşehir province. 

Five different GA3 and four different fertilizer doses including controls were applied on Sultani 

Çekirdeksiz in the completely randomized block design with split plots as three replications. 

Each replication had 6 vines. Applications were made for 3 years in 2010, 2011 and 2012 and 

nutrient values were identified with soil analysis.  

The GA3 applications were 0, 35, 70, 140, 210 ppm and suggested dose for fertilization was 

determined by the soil analysis. Four doses were formed by multiplication of suggested dose and 

0, 0.5, 1, 1.5 coefficients. 

Soil samples were taken at flowering, verasion and harvest times and two different depths 

(0-30, 30-60cm). Total % N content was obtained by using kjeldahl methods,  available P 

(phosphorus) by the method of Olsen spectrophotometer readings are made. Changeable K 

(potassium), Ca (calcium), Mg (magnesium) of 1 N ammonium acetate by the method of atomic 

absorption spectrometer reading is performed. Useful Fe (iron), Zn (zinc), Mn (manganese) and 

Cu (copper) according to the method of the amount of DTPA in Atomic Absorption 

Spectrometer readings were made. Results are obtained in mg kg-1 

 

Key words: Sultani Çekirdeksiz, Gibberellic Acid (GA3), fertilizer, soil analysis, macro and 

micro elements 

 

INTRODUCTION 

 

Our country is among important grape growing countries of the world with regard to 

production and area. According to the data in 2011, a total of 4.296.351 tons fresh grape are 

produced on a vineyard area of 4.725.454 in our country. Of this production, 2.268.967 tons are 

considered as table, 1.562.064 tons are considered as dried and 465.320 tons are considered for 

wining (Anonymous, 2011). A great deal of table grape production and almost all dried grape 

production are performed in the Aegean region. The most commonly cultivated grape type in the 

region is Sultani Çekirdeksiz. Sultani Çekirdeksiz grape cultivation is concentrated in Manisa, 
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Denizli and Izmir. According to latest data, our table fresh grape export reached 240.083 tons in 

2011 (Anonymous, 2012).  

One of the most important cultural practices applied in viniculture is fertilization, and it 

has a distinct significance within cultural practices performed in order to increase productivity 

and quality. It was determined via studies conducted that consciously performed fertilization 

practices increase productivity and quality. 

Gibberellic Acid (GA3) applications are needed to increase quality of table grapes. 

However, each type’s reaction to GA3 differs. Among them, the type of Sultani Çekirdeksiz in 

particular gives a positive reaction to GA3 applications. Therefore, GA3 applications are 

commonly performed by producers to increase quality of table grapes. 

 

MATERIAL AND METHOD 

 

This study was conducted in order to soil analyses and nutrient values of Gibberellic Acid 

(GA3) and fertilizer applications in different doses for grape type of Sultani Çekirdeksiz, which 

is cultivated in Alaşehir Yeşilyurt Enterprise of Manisa Viniculture Research Station 

Management. In the study, 4 different fertilizer doses including control and GA3 applications in 

5 different doses were set up with 3 repetitions and as 6 vinestocks in each repetition according 

to randomized blocks test design with split plots. Soil analyses and nutrient values were detected 

by performing applications for three years in 2010, 2011 and 2012. 

In the test, GA3 applications (Chart 1) at 0, 35, 70, 140 and 210 ppm doses in total and zero-dose 

fertilizer, full-dose fertilizer, half-dose fertilizer and one and a half-dose fertilizer applications  

according to analysis results were performed in different periods of vegetation.  

 

Chart 1. GA3 Amounts Applied in the Test 

 

Applications  

Application Period 

Length of 

Sumac 

5-10 cm 

Length of 

Sumac 

15-20 cm. 

Flowering 

(%50-80) 

Grain Size 

(4-5 mm) 

One 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 

 

Soil samples were taken at flowering, verasion and harvest times and two different depths 

(0-30, 30-60cm). Total % N (Kacar 1995) content was obtained by using kjeldahl methods,  

available P (phosphorus) (Olsen ve ark, 1965) by the method of Olsen spectrophotometer 

readings are made. Changeable K (potassium), Ca (calcium), Mg (magnesium) (Kacar, 1995) of 

1 N ammonium acetate by the method of atomic absorption spectrometer reading is performed. 

Useful Fe (iron), Zn (zinc), Mn (manganese) and Cu (copper) (Lindsay ve Norvell, 1978) 

according to the method of the amount of DTPA in Atomic Absorption Spectrometer readings 

were made. Results are obtained in mg kg-1 

88



25th Internatıonal Scıentıfıc - Experts Congress on Agrıculture and Food Industry Çeşme-Izmir/Turkey  

25-27 September 2014 – Poster Pres. 

 

 

RESULTS, DISCUSSION AND CONCLUSION 

 

Examining soil nutrient contents in Tables 3, 4 and 5 shows that during the flowering 

period the average nitrogen content of the last three years were 0,08% for (0-30) cm and 0,06 for 

(30-60) cm, that the average N contents for both depths were of low class, that the average N 

contents during the veraison period were of medium class with 0,14% and 0,13%, and that the 

contents were once again of medium class during the harvest period with 0,11% and 0,10%. In 

studies conducted on vineyards in the Aegean Region, while Atalay and Anac (1991) reported 

70% N to be poor and 20% N to be medium, Igret (1988) and Igret and Atalay (1992) reported 

inadequate with 76%, Yener et. al. (2000) reported 48% poor and 36% medium, Konuk and 

Colakoglu (1986) reported 88% inadequate and finally Kovanci and Atalay (1977) reported 58% 

to be inadequate. Examining soil nutrient contents in Tables 3, 4 and 5 shows that during the 

flowering period the average phosphorus content of the three years were 11,95 ppm for (0-30) 

cm and 7,72 ppm for (30-60) cm, that the average P contents for both depths were of medium 

class, that the average P contents during the veraison period were of medium class with 15,84 

and 9,95 ppm and that the average P contents were once again of medium class during the 

harvest period with 17,24 and 11,75 ppm for the two depths. In studies conducted on vineyards 

in the Aegean Region, Atalay and Anac (1991) found P to be inadequate with 2,5% and medium 

with 20%, while Igret (1988) and Igret & Atalay (1992) reported it to be 96% inadequate, Yener 

et. al. (2000) reported 24% to be poor, 16% to be medium, Konuk and Colakoglu (1986) 

reported it to be 54% inadequate and Kovanci & Atalay (1977) reported it to be 30% inadequate. 

Examining the soil nutrient contents presented in Tables 3, 4 and 5 indicates that while the 

average potassium values of the three years were 405,87 ppm for 0-30 cm depth and 398,28 ppm 

for 30-60 cm depth, that average K contents for both depths were of very high class, that they are 

also of very high class with 361,61 ppm and 368,57 ppm during the veraison period, and finally 

in the harvest period they were of high class with 316,00 ppm for 0-30 cm and 316,01 ppm for 

30-60 cm depth. In studies conducted on vineyards in the Aegean Region, while Atalay and 

Anac (1991) reported K to be 28% inadequate, Igret (1988) and Igret & Atalay (1992) reported 

48% inadequate, Yener et. al. (2000) reported 52% poor, Konuk and Colakoglu (1986) reported  

48% inadequate and finally Kovanci and Atalay (1977) reported 50% to be inadequate.  

Examining soil nutrient contents from Tables 3, 4 and 5 also shows that the average 

calcium values of the three years have been of high class with 3545 ppm and 3428 ppm for 0-30 

cm and 30-60 cm depths respectively, that during the veraison period average Ca contents were 

of high class with 4082 ppm and 4016 ppm, and that during the harvest period average Ca 

contents were 3494 ppm for 0-30 cm and 3422 ppm for 30-60 cm depth, and thus of high class. 

In studies conducted on vineyards in the Aegean Region, while Atalay and Anac (1991) reported 

Ca to be 45% poor and 23% medium, Igret (1988) and Igret & Atalay (1992) reported it to be 

4% inadequate, Yener et. al. (2000) reported it to be 68% poor, Konuk and Colakoglu (1986) 

reported it to be generally inadequate and finally Kovanci and Atalay (1977) reported it to be 

generally adequate. Examining the soil nutrient contents presented in Tables 3, 4 and 5 indicates 

that while the average magnesium values of the three years were 484,5 ppm for 0-30 cm depth 

and 495,4 ppm for 30-60 cm depth, that average Mg contents for both depths were of very high 

class, that they are also of very high class with 780,0 ppm and 814,1 ppm during the veraison 

period, and finally in the harvest period they were once again of very high class with 743,9 ppm 

for 0-30 cm and 773,4 ppm for 30-60 cm depth. In studies conducted on vineyards in the Aegean 
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Region, while Atalay and Anac (1991), Igret (1988), Igret & Atalay (1992) and Yener et. al. 

(2000) reported Mg to be at a generally adequate level, Konuk & Colakoglu (1986) reported it to 

be 86% inadequate and Kovanci and Atalay (1977) reported it to be adequate and high.  

Examining the soil nutrient contents presented in Tables 3, 4 and 5 indicates that the 

average iron contents of the three years were 4,12 ppm for 0-30 cm depth and 3,66 ppm for 30-

60 cm depth, that the average Fe contents for both depths were of the critical class, that during 

veraison period they were of adequate class with 6,62 ppm and 3,656 ppm, and finally in the 

harvest period they were once again of adequate class with 4,50 ppm for 0-30 cm and 4,91 ppm 

for 30-60 cm depth. In studies conducted on vineyards in the Aegean Region Atalay and Anac 

(1991) reported 45% Fe to be generally inadequate, Igret (1988) and Igret & Atalay (1992) 

reported 64% to be adequate and Yener et. al. (2000) reported it to be 24% deficient and 28% 

critical. Examining the soil nutrient contents presented in Tables 3, 4 and 5 indicates that the 

average zinc contents of the three years were 0,78 ppm for 0-30 cm depth and 0,60 ppm for 30-

60 cm depth, that the average Zn contents for both depths were of the critical class, that during 

veraison period they were of adequate class with 0,75 ppm and 1,10  ppm respectively for 0-30 

cm and 30-60 cm depth, and finally in the harvest period they were of the critical class with 0,62 

ppm for 0-30 cm and 0,50 ppm for 30-60 cm depth. In studies conducted on vineyards in the 

Aegean Region, while Atalay and Anac (1991) reported Zn to be 30% deficient and 50% critical, 

Igret (1988) and Igret & Atalay (1992) reported it to be 88% inadequate and Yener et al. (2000) 

reported it to be 56% inadequate and 24% critical. Examining the soil nutrient contents presented 

in Tables 3, 4 and 5 indicates that the average manganese contents of the three years were 5,97 

ppm for 0-30 cm depth and 5,21 ppm for 30-60 cm depth, that the average Mn contents for both 

depths were of adequate class, that during veraison period they were of adequate class with 8,03 

ppm and 7,35 ppm, and finally in the harvest period they are once again of adequate class with 

5,28 ppm for 0-30 cm and 4,43 ppm for 30-60 cm depth. In studies conducted on vineyards in 

the Aegean Region Atalay and Anac (1991) reported Mn to be adequate, Igret (1988) and Igret & 

Atalay (1992) reported it to be 28% inadequate and 52% critical, while Yener et. al. (2000) 

reported it to be adequate. Examining soil nutrient contents in Tables 3, 4 and 5 shows that 

during the flowering period the average copper content of the three years were 3,84 ppm for (0-

30) cm and 2,79 ppm for (30-60) cm, that the average Cu contents for both depths were of 

adequate class, that the average Cu contents during the veraison period were of adequate class 

with 3,73 and 3,91 ppm and that the average Cu contents were once again of adequate class 

during the harvest period with 2,79 and 2,42 ppm for the two depths. 
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Table 3. Nutrient Values of 0-30 cm and 30-60 cm Deep Soil Samples for the Flowering Periods of the Years 

2010, 2011 and 2012 

Fertiliz

er Dose 

N  

%  

P 

 ppm  

K 

 ppm  

Ca 

 ppm  

Mg 

 ppm  

Fe 

 ppm  

Zn 

 ppm  

Mn  

ppm  

Cu  

ppm  

AVE. 

0,08 0,06 11,95 7,72 405,87 398,28 3545 3428 484,5 495,4 4,12 3,66 0,78 0,60 5,97 5,21 3,84 2,79 

MİN. 

0,12 0,08 26,94 16,7 626,6 638,7 3999 3902 528,5 546,5 9,12 8,73 1,5 1,13 9,53 8,89 8,51 7,33 

MAK. 

0,05 0,03 4,26 3,57 284,4 264,4 2835 2580 443,9 434,4 1,27 0,64 0,13 0,12 2,31 2,29 1,94 0,91 

Table 4. Nutrient Values of 0-30 cm and 30-60 cm Deep Soil Samples for the Veraison Periods of the Years 2010, 2011 and 2012 

AVE. 

0,14 0,13 15,84 9,95 361,61 368,57 4082 4016 780,0 814,1 6,62 6,56 0,75 1,10 8,03 7,35 3,73 3,91 

MİN. 

0,27 0,24 50,38 32,08 568,10 618,40 4405 4568 1598,0 1739,0 12,05 10,75 2,05 2,48 9,34 9,77 5,77 6,80 

MAK. 

0,06 0,04 8,07 2,78 243,10 231,30 3743 3629 391,0 391,4 2,67 4,01 0,29 0,55 6,06 4,10 2,46 2,07 

Table 5. Nutrient Values of 0-30 cm and 30-60 cm Deep Soil Samples for the Harvest Periods of the Years 2010, 2011 and 2012 

AVE. 

0,11 0,10 17,24 11,75 316,00 316,01 3494 3422 743,9 773,4 4,50 4,91 0,62 0,50 5,28 4,43 2,79 2,42 

MİN. 

0,19 0,17 55,65 21,61 546,20 491,00 3786 3871 1652,0 1743,0 8,09 9,29 1,35 1,07 7,20 6,51 5,11 4,14 

MAK. 

0,06 0,02 5,33 4,44 178,70 182,70 3241 2889 389,3 389,2 1,99 2,39 0,20 0,17 3,45 2,55 1,80 1,12 

Limit 

Values 0,09-0,17 7-20 200-250 1440-2867 117-200 4,5< 1< 1 < 0,2 < 

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 aim of this research is the examination of mineral nutrition uptake by foliar analyses in 

Sultani Çekirdeksiz (Sultana) applied of the different doses of fertilizer and gibberellic acid.  

This study was conducted own rotted Sultani Çekirdeksiz experiment vineyard at Manisa 

Research Station in Alaşehir province. 

Five different GA3 and four different fertilizer doses including controls were applied on 

Sultani Çekirdeksiz in the completely randomized block design with split plots as three 

replications. Each replication had 6 vines. Table grape yield and quality values were obtained 

from 2010 to 2012. 

The GA3 applications were 0, 35, 70, 140, 210 ppm and suggested dose for fertilization was 

determined by the soil analysis. Four doses were formed by multiplication of suggested dose 

and 0, 0.5, 1, 1.5 coefficients. Leaf samples were taken at flowering, verasion and harvest 

times. Total N content was obtained by using kjeldahl methods. Phosphorus content was 

determined in spectrophotometer using the phosphor vanado molibdo phosphoric yellow color 

in the filtrate attained from nitric–perchloric acid mixture and the wet oxidation method.  The 

amounts of K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn and Cu were measured using the atomic absorption 

spectrophotometer in the filtrate after wet oxidation. The results were presented as percent 

(%) for macro nutrition elements and as mg kg-1 for micro nutrition elements. 

 

Key words: Sultani Çekirdeksiz (Sultana), Gibberellic Acid (GA3), fertilizer, leaf analysis, 

macro and micro elements 

INTRODUCTION 

Our country is among important grape growing countries of the world with regard to 

production and area. According to the data in 2011, a total of 4.296.351 tons fresh grape are 

produced on a vineyard area of 4.725.454 in our country. Of this production, 2.268.967 tons 

are considered as table, 1.562.064 tons are considered as dried and 465.320 tons are 

considered for wining (Anonymous, 2011). 

A great deal of table grape production and almost all dried grape production are performed in 

the Aegean region. The most commonly cultivated grape type in the region is Sultani 

Çekirdeksiz. Sultani Çekirdeksiz grape cultivation is concentrated in Manisa, Denizli and 
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Izmir. According to latest data, our table fresh grape export reached 240.083 tons in 2011 

(Anonymous, 2012).  

One of the most important cultural practices applied in viniculture is fertilization, and it has a 

distinct significance within cultural practices performed in order to increase productivity and 

quality. It was determined via studies conducted that consciously performed fertilization 

practices increase productivity and quality. 

Gibberellic Acid (GA3) applications are needed to increase quality of table grapes. However, 

each type’s reaction to GA3 differs. Among them, the type of Sultani Çekirdeksiz in 

particular gives a positive reaction to GA3 applications. Therefore, GA3 applications are 

commonly performed by producers to increase quality of table grapes. 

MATERIAL AND METHOD 

This study was conducted in order to foliar analyses and nutrient values of Gibberellic Acid 

(GA3) and fertilizer applications in different doses for grape type of Sultani Çekirdeksiz, 

which is cultivated in Alaşehir Yeşilyurt Enterprise of Manisa Viniculture Research Station 

Management.  

In the study, 4 different fertilizer doses including control and GA3 applications in 5 different 

doses were set up with 3 repetitions and as 6 vinestocks in each repetition according to 

randomized blocks test design with split plots. Foliar analyses and nutrient values were 

detected by performing applications for three years in 2010, 2011 and 2012. 

In the test, GA3 applications (Chart 1) at 0, 35, 70, 140 and 210 ppm doses in total and zero-

dose fertilizer, full-dose fertilizer, half-dose fertilizer and one and a half-dose fertilizer 

applications (Chart 2) according to analysis results were performed in different periods of 

vegetation.  

Chart 1. GA3 Amounts Applied in the Test 

 

Applications  

Application Period 

Length of 

Sumac 

5-10 cm 

Length of 

Sumac 

15-20 cm. 

Flowering 

(%50-80) 

Grain Size 

(4-5 mm) 

One 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 
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Chart 2. Fertilizer Amounts Applied in the Test   

 

Applications 

 

Name of Fertilizer 

Application Period 

Period of Resting 

(kg/plot) 

April-May 

(kg/plot) 

June-July (kg/plot) 

G0 (0 dose) - - - - 

 

G1 (1 dose) 

Ammonium Sulfate (%21 N) 20,0   

TSP (%46 P2O5) 12,0   

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

 

G2 (0,5 dose) 

Ammonium Sulfate (%21 N) 10,0   

TSP (%46 P2O5) 6,0   

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

 

G3 (1,5 doses) 

Ammonium Sulfate (%21 N) 30,0   

TSP (%46 P2O5) 18,0   

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

  

Foliar samples were extracted in flowering, veraison and harvesting periods; total N % was 

read via the Kjeldahl method, P amounts in extracts obtained by applying wet oxidation were 

read in spectrophotometer via vanadomolybdate phosphoric yellow color method; K, Ca, Mg, 

Fe, Zn, Mn and Cu were read in atomic absorption spectrometer (Kacar and Inal, 2008). 

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

nutritional elements. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Examining foliar nutrient contents in Chart 3, average azote contents for three years in 

flowering period were determined between 2.25-2.56%; 1.00-1.90% in veraison period and 

1.56-1.89% in harvest period; it was detected that all foliar was sufficient with regard to N 

according to values 1.70-3.00% provided by Jones Jr. et al. (1991) for flowering period and N 

was lacking according to sufficiency values of 2.00-2.40% provided for veraison period. It 

was reported in studies performed in terms of N on foliar samples of vineyard areas of the 

Aegean region that they were 36% insufficient according to Yener et al. (2000), 25% 

insufficient according to Atalay and Anac (1991), they were generally sufficient according to 

Irget (1988), Irget and Atalay (1992), they were 57% insufficient according to Kovanci and 

Atalay (1987), 32% insufficient according to Konuk and Colakoglu (1986) and 58% 

insufficient according to Kovanci and Atalay (1977).    

Examining foliar nutrient contents, average phosphor contents for three years in flowering 

period were determined between 0.20-0.25%; 0.12-0.25% in veraison period and 0.18-0.28% 

in harvest period; it was detected that all foliar was sufficient with regard to P according to 

values 0.15-0.50% provided by Jones Jr. et al. (1991) for flowering period and P was lacking 

according to sufficiency values of 0.30-0.40% provided for veraison period. It was reported in 

studies performed in terms of P on foliar samples of vineyard areas of the Aegean region that 
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they were 88% insufficient according to Yener et al. (2000), 55% insufficient according to 

Atalay and Anac (1991), 80% insufficient according to Irget (1988), Irget and Atalay (1992), 

73% insufficient according to Kovanci and Atalay (1977), 52% insufficient according to 

Konuk and Colakoglu (1986) and they were generally insufficient according to Kovanci and 

Atalay (1977).     

Chart 3. N and P Nutrient Values of Foliar Samples for Flowering, Veraison and Harvest Periods for Average of 

Years  

 

Fertili

zer 

 

GA3 

% N % P 

Flowering Veraison Harves

t 

Flowering Veraison Harves

t 

 

 

G0 

H0 2,25 1,63 1,56 0,21 0,20 0,26 

H1 2,38 1,62 1,76 0,20 0,17 0,26 

H2 2,47 1,76 1,70 0,20 0,22 0,25 

H3 2,41 1,70 1,76 0,21 0,24 0,28 

H4 2,41 1,72 1,65 0,20 0,17 0,22 

 

 

G1 

H0 2,41 1,77 1,83 0,22 0,14 0,21 

H1 2,40 1,77 1,89 0,20 0,20 0,21 

H2 2,53 1,82 1,76 0,20 0,18 0,20 

H3 2,46 1,84 1,74 0,20 0,16 0,19 

H4 2,47 1,73 1,77 0,20 0,12 0,18 

 

 

G2 

H0 2,44 1,90 1,78 0,21 0,22 0,27 

H1 2,35 1,78 1,70 0,21 0,21 0,22 

H2 2,52 1,00 1,75 0,21 0,18 0,24 

H3 2,36 1,83 1,74 0,21 0,16 0,21 

H4 2,49 1,87 1,79 0,20 0,24 0,24 

 

 

G3 

H0 2,51 1,82 1,78 0,25 0,25 0,25 

H1 2,52 1,87 1,77 0,21 0,20 0,22 

H2 2,45 1,79 1,78 0,21 0,15 0,23 

H3 2,48 1,82 1,84 0,21 0,20 0,22 

H4 2,56 1,82 1,78 0,24 0,20 0,22 

 Avg. 2,44 1,74 1,76 0,21 0,19 0,23 

 Min 2,25 1,00 1,56 0,20 0,12 0,18 

 Max 2,56 1,90 1,89 0,25 0,25 0,28 

Threshold 

Value 

1,70-3,00 2,00-2,40 - 0,15-0,50 0,30-0,40 - 

 

Examining foliar nutrient contents in Chart 4, average potassium contents for three years in 

flowering period were determined between 1.75-2.03%; 1.23-1.88% in veraison period and 

1.30-1.81% in harvest period; it was detected that all foliar was sufficient with regard to K 

according to values 1.50-2.00% provided by Jones Jr. et al. (1991) for flowering period and 

also sufficient with regard to K according to values of 1.30-1.40% provided for veraison 

period. It was reported in studies performed in terms of K on foliar samples of vineyard areas 

of the Aegean region that they were 50% insufficient according to Yener et al. (2000), 50% 

insufficient according to Atalay and Anac (1991), 16% insufficient according to Irget (1988), 

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

insufficient according to Konuk and Colakoglu (1986) and they were 50% insufficient 

according to Kovanci and Atalay (1977).    
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Examining foliar nutrient contents, average calcium contents for three years in flowering 

period were determined between 2.39-3.28%; 3.69-4.15% in veraison period and 4.20-4.90% 

in harvest period; it was detected that all foliar was sufficient with regard to Ca according to 

values 1.00-3.00% provided by Jones Jr. et al. (1991) for flowering period and abundant with 

regard to Ca according to values 2.00-2.50% provided for veraison period. It was reported in 

studies performed in terms of Ca on foliar samples of vineyard areas of the Aegean region 

that they were generally insufficient according to Yener et al. (2000), generally sufficient 

according to Atalay and Anac (1991), they were generally sufficient according to Irget (1988), 

Irget and Atalay (1992), they were insufficient and high according to Kovanci and Atalay 

(1977), 40% insufficient according to Konuk and Colakoglu (1986) and they were sufficient 

and high according to Kovanci and Atalay (1977).        

Chart 4. K and Ca Nutrient Values of Foliar Samples for Flowering, Veraison and Harvest Periods for 

Average of Years  

 

 

Fertili

zer 

 

GA3 

% K % Ca 

Flowering  Veraison Harves

t 

Flowering Veraison Harves

t 

 

 

G0 

H0 2,00 1,65 1,61 2,79 4,01 4,72 

H1 1,89 1,39 1,54 2,88 4,15 4,44 

H2 1,97 1,67 1,65 3,01 3,97 4,67 

H3 1,96 1,57 1,54 2,81 3,80 4,43 

H4 1,97 1,49 1,58 2,63 3,79 4,45 

 

 

G1 

H0 1,89 1,47 1,33 3,07 3,89 4,50 

H1 1,88 1,37 1,35 2,96 3,82 4,44 

H2 1,86 1,23 1,45 3,28 3,92 4,71 

H3 1,85 1,39 1,47 3,08 4,10 4,73 

H4 1,76 1,39 1,51 3,10 3,76 4,91 

 

 

G2 

H0 1,93 1,58 1,57 2,84 3,98 4,74 

H1 1,99 1,63 1,55 2,80 3,96 4,53 

H2 1,86 1,70 1,47 2,78 3,90 4,41 

H3 1,95 1,69 1,59 2,82 3,91 4,84 

H4 2,03 1,88 1,81 2,73 3,77 4,49 

 

 

G3 

H0 1,87 1,46 1,33 2,96 3,86 4,43 

H1 1,76 1,39 1,30 2,80 3,69 4,20 

H2 1,86 1,50 1,44 2,87 4,01 4,58 

H3 1,81 1,37 1,41 2,88 3,73 4,54 

H4 1,75 1,28 1,34 2,39 3,80 4,25 

 Avg. 1,89 1,51 1,49 2,87 3,89 4,55 

 Min 1,75 1,23 1,30 2,39 3,69 4,20 

 Max 2,03 1,88 1,81 3,28 4,15 4,91 

Threshold 

Value 

1,50-2,00 1,30-1,40 - 1,00-3,00 2,00-2,50 - 

 

Examining foliar nutrient contents in Chart 5, average magnesium contents for three years in 

flowering period were determined between 0.56-0.72%; 0.80-0.96% in veraison period and 

0.91-1.04% in harvest period; it was detected that all foliar was sufficient with regard to Mg 

according to values 0.30-1.50% provided by Jones Jr. et al. (1991) for flowering period and 

abundant with regard to Mg according to values of 0.25-0.50% provided for veraison period. 

It was reported in studies performed in terms of Mg on foliar samples of vineyard areas of the 

Aegean region that they were generally insufficient according to Yener et al. (2000), generally 
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sufficient according to Atalay and Anac (1991), they were sufficient in general according to 

Irget (1988), Irget and Atalay (1992), they were sufficient and high according to Kovanci and 

Atalay (1987), they were 60% insufficient according to Konuk and Colakoglu (1986) and they 

were sufficient and high according to Kovanci and Atalay (1977).      

Examining foliar nutrient contents, average iron contents for three years in flowering period 

were determined between 134-323 ppm; 174-260 ppm in veraison period and 209-324 ppm in 

harvest period; it was detected that all foliar was sufficient with regard to Fe according to 

values 40-300 ppm provided by Jones Jr. et al. (1991) for flowering period and abundant with 

regard to Fe according to values 60-175 ppm provided for veraison period. It was reported in 

studies performed in terms of Ca on foliar samples of vineyard areas of the Aegean region 

that they were generally sufficient according to Yener et al. (2000), generally sufficient 

according to Atalay and Anac (1991) and they were generally sufficient according to Irget 

(1988), Irget and Atalay (1992).   

 
Chart 5. Mg and Fe Nutrient Values of Foliar Samples for Flowering, Veraison and Harvest Periods for Average 

of Years  

 

Fertili

zer 

 

GA3 

% Mg Fe ppm 

Flowering Veraison Harves

t 

Flowering Veraison Harves

t 

 

 

G0 

H0 0,59 0,81 0,96 183 194 271 

H1 0,65 0,85 0,98 138 194 209 

H2 0,59 0,83 0,96 147 192 266 

H3 0,64 0,81 0,98 163 197 287 

H4 0,61 0,80 0,98 171 183 218 

 

 

G1 

H0 0,68 0,86 1,04 208 241 227 

H1 0,67 0,91 0,97 202 195 262 

H2 0,68 0,82 1,01 181 174 222 

H3 0,69 0,85 0,97 165 255 238 

H4 0,71 0,87 1,01 222 203 282 

 

 

G2 

H0 0,56 0,85 0,94 201 232 229 

H1 0,57 0,85 0,96 147 248 284 

H2 0,60 0,87 0,91 159 208 262 

H3 0,63 0,82 0,95 203 241 285 

H4 0,64 0,83 0,97 134 260 242 

 

 

G3 

H0 0,62 0,88 1,01 180 214 280 

H1 0,66 0,89 0,98 193 192 267 

H2 0,67 0,87 0,96 147 184 324 

H3 0,71 0,91 1,00 323 234 282 

H4 0,72 0,96 1,04 190 214 280 

 Avg. 0,64 0,86 0,98 183 213 260 

 Min 0,56 0,80 0,91 134 174 209 

 Max 0,72 0,96 1,04 323 260 324 

Threshold 

Value 

0,30-1,50 0,25-0,50 - 40-300 60-175 - 
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Examining foliar nutrient contents in Chart 6, average zinc contents for three years in 

flowering period were determined between 23-40 ppm; 34-129 ppm in veraison period and 

33-73 ppm in harvest period; it was detected that all foliar was sufficient with regard to Zn 

according to values 25-100 ppm provided by Jones Jr. et al. (1991) for flowering period and 

also sufficient with regard to Zn according to values 25-100 ppm provided for veraison 

period. It was reported in studies performed in terms of Zn on foliar samples of vineyard areas 

of the Aegean region that they were 4% insufficient according to Yener et al. (2000), 27.5% 

insufficient according to Atalay and Anac (1991) and they were 48% insufficient according to 

Irget (1988), Irget and Atalay (1992).  

Examining foliar nutrient contents, average manganese contents for three years in flowering 

period were determined between 53-131 ppm; 91-165 ppm in veraison period and 96-192 

ppm in harvest period; it was detected that all foliar was sufficient with regard to Mn 

according to values 30-150 ppm provided by Jones Jr. et al. (1991) for flowering period and 

also sufficient with regard to Mn according to values 30-300 ppm provided for veraison 

period. It was reported in studies performed in terms of Mn on foliar samples of vineyard 

areas of the Aegean region that they were 32% insufficient according to Yener et al. (2000), 

25% insufficient according to Atalay and Anac (1991) and they were 48% insufficient 

according to Irget (1988), Irget and Atalay (1992).  

Chart 6. Zn and Mn Nutrient Values of Foliar Samples for Flowering, Veraison and Harvest Periods for Average 

of Years  

 

Fertili

zer 

 

GA3 

Zn ppm Mn ppm 

Flowering Veraison Harves

t 

Flowering Veraison Harves

t 

 

 

G0 

H0 28 46 35 53 101 96 

H1 26 42 36 54 111 103 

H2 35 40 36, 71 98 98 

H3 23 43 50 64 91 106 

H4 27 44 36 65 108 106 

 

 

G1 

H0 31 107 46 87 140 156 

H1 37 48 38 96 127 145 

H2 38 36 35 131 138 186 

H3 30 88 48 114 165 171 

H4 32 42 73 130 155 192 

 

 

G2 

H0 32 44 38 84 114 123 

H1 32 44 35 77 127 122 

H2 30 129 33 78 146 137 

H3 40 58 36 81 136 182 

H4 24 43 35 71 118 133 

 

 

G3 

H0 31 36 40 55 99 97 

H1 35 112 37 66 116 118 

H2 32 44 37 75 121 119 

H3 32 34 34 87 131 140 

H4 33 120 37 79 118 128 

 Avg. 31 60 40 81 123 133 

 Min 23 34 33 53 91 96 

 Max 40 129 73 131 165 192 

Threshold 

Value 

25-100 25-100 - 30-150 30-300 - 
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Examining foliar nutrient contents in Chart 7, average copper contents for three years in 

flowering period were determined between 48-94 ppm; 134-181 ppm in veraison period and 

129-177 ppm in harvest period; it was detected that all foliar was abundant with regard to Cu 

according to values 6.0-12.0 ppm provided by Bergman (1993) for flowering period and also 

abundant with regard to Cu according to values 5-50 ppm provided by Jones Jr. et al. (1991) 

for veraison period, and it is considered that this might have stemmed from preparations with 

copper used for agricultural pest control. It was reported in studies performed in terms of Cu 

on foliar samples of vineyard areas of the Aegean region that they were sufficient and high 

according to Yener et al. (2000) and also sufficient and high according to Atalay and Anac 

(1991). 

Chart 7. Cu Nutrient Values of Foliar Samples for Flowering, Veraison and Harvest Periods for Average of Years  

 

Fertili

zer 

 

GA3 

Cu ppm 

Flowering Veraison Harves

t 

 

 

G0 

H0 54 164 149 

H1 74 149 129 

H2 68 153 156 

H3 81 171 134 

H4 73 161 145 

 

 

G1 

H0 63 155 138 

H1 62 164 168 

H2 57 152 132 

H3 86 156 177 

H4 65 134 172 

 

 

G2 

H0 68 163 148 

H1 62 147 136 

H2 55 172 158 

H3 79 162 153 

H4 75 170 171 

 

 

G3 

H0 62 157 160 

H1 48 181 168 

H2 68 139 138 

H3 94 164 155 

H4 68 157 141 

 Avg. 68 159 151 

 Min 48 134 129 

 Max 94 181 177 

Threshold 

Value 

6-12 5-50  

 

Consequently, it was detected that all foliar was sufficient with regard to N according to 

values 1.70-3.00%, sufficient with regard to P according to values of 0.15-0.50%, sufficient in 

terms of K according to values 1.50-2.00%, sufficient with regard to Ca according to values 

1.00-3.00%, sufficient in terms of Mg according to values of 0.30-1.50%, sufficient with 

regard to Fe according to values of 40-300 ppm, generally sufficient with regard to Zn 

according to values 25-100 ppm and sufficient in terms of Mn according to values 30-150 

ppm provided by Jones Jr. et al. (1991) for flowering period, and it was abundant with regard 

to Cu according to values 6.0-12.0 ppm provided by Bergman (1993). 
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It was also detected that on the whole foliar, N was lacking according to sufficiency values 

2.00-2.40%, P was lacking according to sufficiency values of 0.30-0.40%, it was sufficient in 

terms of K according to values 1.30-1.40%, abundant with regard to Ca according to values 

2.00-2.50%, abundant in terms of Mg according to values of 0.25-0.50%, abundant with 

regard to Fe according to values of 60-175 ppm, sufficient with regard to Zn according to 

values 25-100 ppm, sufficient in terms of Mn according to values 30-300 ppm and it was 

abundant in terms of Cu according to values of 5-50 ppm provided by Jones Jr. et al. (1991) 

for veraison period. 
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ABSTRACT 

 

This study was conducted in order to determine the success ratio of omega bench grafting 

for 5 new grape varieties which were grafted onto 2 different rootstocks (1103P and 1613C). 

Research has conducted in the nursery of Manisa Viticulture Research Station and 5 new 

cultivars (Sultan 1, Sultan 7, Manisa Sultanı, Altın Sultani, Saruhanbey) were used as plant 

materials which were registered by the Directorate of Manisa Viticulture Research Station. At 

the end of the study, 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 (%), root development level (0-4), root thickness (mm), root length 

(cm), shoot development level (0-4), shoot thickness (mm), shoot length and productivity of 

grafted vine (%). 

As a result all parameters were considered together for both grape varieties in callus room 

and 1103P was found to be optimal rootstock. In addition the highest value on productivity of 

grafted vine were obtained from Sultan 7 grafted on 1103P although the lowest value was 

determined from Saruhan Bey grafted on 1613C rootstock. 

 

Key Words: Grafted vine, Omega grafting, New cultivars, 1103 P, 1613 C 

 

INTRODUCTION 

 

The year 2012 data showed that Turkey produced 3 393 588 total number of grapevine 

cuttings (Anonim, 2013). This is however not enough because sapling producers have low 

performance (Bahar et al., 2006; Korkutal et al., 2011). Grafting combines two different plant 

pieces, a scion and rootstock. Viticulture is based on grafting; scion is a cultivar of Vitis 

vinifera L. and the rootstock is Vitis sp. or interspecific hybrids (Winkler et al., 1974). 

Therefore scion/rootstock combination is one of the most important factor which effects 

grafted vine production (Çelik and Ağaoğlu, 1979).  

Especially choice of ideal rootstock/scion  combination at the establishment has 

determinative role in the life of a plantation. An ideal rootstock/scion combination according 

to the aim of the production (table grape, raisin or wine) has beneficial effects on the quality 

parameters of the  

grape, must and wine, and it can even result higher yields together with better quality 

(Bánszki, 2009; Lőrincz and Barócsi, 2010). Rootstock varieties differently affect fruiting, 
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rate of growth, yield and fruit quality. In the process of these effects a highly crucial role has 

both the rootstock and the scion (Bényei and Lőrincz, 1999; Fekete et al., 2012). 

The main goal of this study was to determine the success ratio of omega bench grafting  for 

5 new grape varieties which were grafted onto 2 different rootstocks (1103P and 1613C). Also 

compatibility or incompatibility of these rootstocks and new grape varieties which were 

untested so far will be assessed under this experiment.  

 

MATERIAL AND METHODS 

 

The experiment was carried out in the nursery of Manisa Viticulture Research Station. In 

this study 5 new cultivars (Sultan 1, Sultan 7, Manisa Sultanı, Altın Sultani, Saruhanbey) 

were used as plant materials which were registered by the Directorate of Manisa Viticulture 

Research Station have been grafted onto the 1103P and 1613C rootstocks. 

Cuttings of the following rootstocks known to be resistant to phylloxera namely; 1103 

Paulsen and 1613 Couderc were obtained from the rootstocks production parcels in the 

dormant season. Furthermore 1 year old canes of 5 new varieties were used as scion material. 

One bud scions of varieties were bench-grafted onto the 1103P and 1613C rootstocks with 

using omega shaped knives. Then grafted cuttings were placed in the callusing room under 

controlled conditions (25-27ᴼC and %85-90 relative humidity) for 3 weeks to obtain callus 

formation between rootstock and scion. Grafted cuttings which completed callus formation 

were planted in black plastic bags containing a mixture; pine sawdust, sifted soil, farm 

manure, perlite, peat, woodchip (2:1:1:1:1:1) (Ilgın et al., 1990). After planting they were 

settled for rooting over 6-7 weeks at 25-27ᴼC, 70-75% humidity in greenhouse. After callus 

formation was completed in the callusing room, following parameters were measured; 

callusing level at the grafting union (0-4), number of roots, callusing ratio (%), rooting and 

sprouting ratio (%) and the ratio of grafted cuttings having planting quality (%). Furthermore, 

the growth of the cuttings was assessed by the measurement of the rooting and shooting level 

(0-4), root and shoot thickness (mm), root and shoot length (cm), root and shoot dry matter 

ratio (%), productivity of grafted vine (%) and chlorophyll contents (SPAD) at the end of the 

6-7 weeks in the greenhouse when the potted seedlings were rooted. All parameters were 

examined to determine the effects of rootstocks on the new varieties.  

The experimental design was completely randomized simple factorial design with three 

replications and there were 30 cuttings in each replication. Analysis of variance is 

implemented to research data by using TARIST statistical analysis software package on 

computer, and in order to determine the differences among averages, LSD test is implemented 

on importance level of 5% and 1%.  

 

RESULTS  

 

According to the measurements of after callus formation in the callusing room, effetcs of 

1103P/Variety and 1613C/Variety combinations on Callusing level, Callusing ratio, Rooting 

ratio, Sprouting ratio, Ratio of grafted cuttings having planting quality were not statistically 

significiant while Number of roots were significiant with p<0.05 and p<0.01 level for 

1103P/Variety and 1613C/Variety combinations, respectively. 

2323



25th Internatıonal Scıentıfıc - Experts Congress on Agrıculture and Food Industry Çeşme-Izmir/Turkey  

25-27 September 2014 – Poster Pres. 

Effects of new registered varieties  which grafted onto 1103P rootstocks were statistically 

significiant (p<0.01) on some parameteres as Productivity of grafted vine, Chlorophyll 

content, Number of roots, Fresh root weight, Shooting level, Dry shoot weight, Fresh shoot 

weight (Table 1). Furthermore, effects of combinations with 1103P rootstock on Root 

thickness, Dry root weight, Shoot thickness, Shoot length were statistically significiant 

(p<0.05). On the other hand effects of 1103P/varieties  combination were not statistically 

significiant in terms of Rooting level and Root length. Additionally, effects of 

1613C/Varieties combination on Productivity of grafted vine, Chlorophyll content, Dry root 

weight, Fresh root weight, Shooting level, Dry shoot weight, Fresh shoot weight were found 

significiant (p<0.01). Moreover effects of these combinations with 1613C  on a few 

parameteres as Root thickness and Number of roots were found to be significiant (p<0.05). 

On the other hand effects of these combinations on some parameters as Rooting level, Root 

length, Shoot length, Shoot thickness were found to be unimportant (Table 2). 

 

DISCUSSION AND CONCLUSION  

 

Overall the findings reveal that the highest value of final take (Productivity of grafted vine) 

was obtained from Sultan 7 for both 1103P and 1613C rootstocks, (%81.1) and (%44.4) 

respectively while the lowest was obtained from Altın Sultani (%51.1 and %15.5). 

Additionally Sultan 7 had the highest value in terms of shooting level (2.58), shoot length 

(20.34) and fresh shoot weight (60.48) with 1103P rootstock. These results highlight that 

Sultan 7 gave the better result with 1103P than 1613C rootstock. On the other hand Manisa 

Sultanı had the highest value in terms of chlorophyll content (21.33), dry root weight (13.14), 

number of roots (51.50) and fresh root weight (67.05) for 1613C rootstocks. Moreover this 

variety had the second high final take value after Sultan 7 which grafted on 1613C. As can be 

seen from the results, Sultan 7, which is a raisin variety, has stood out with its high values for 

both rootstocks. Therefore this variety should be promote to common use for raisin 

production. Furthermore Manisa Sultanı can be use for table grabe production owing to its 

high results with 1103P and 1613C rootstocks.  
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ABSTRACT  
 

This study was conducted in order to determine the success rate of chip-budding and 

omega bench grafting techniques. Research was conducted in the nursery of Manisa 

Viticulture Research Station and Sultan 7 was used as a plant material, grafted onto 2 

different rootstocks (5BB and 41B).  

Grafting was made up by chip budding and omega bench grafting techniques. There were 4 

replications per each grafting technique and 40 grafted cuttings were planted per each 

replication. After grafting, paraffined grafted cuttings were stratified (3 weeks) with pine 

sawdust + woodchip in plastic cases, humidified with fungicide. They were placed in the 

callusing room under controlled conditions (25ᴼC and %80-85 relative humidity) for 3 weeks. 

At the end of this period the grafting techniques had different effects in terms of callusing 

ratio (%), rooting and sprouting ratios (%), callusing level on the grafting union and callusing 

level at the bottom part (0-4), the ratio of grafted cuttings having planting quality (%) and 

productivity of grafted vine (%). As a result, all parameters are considered together for both 

grafting techniques in callusing room. Thereby chip-budding was found to be optimal grafting 

technique. 

Key Words: Chip budding, Omega grafting, Sultan 7, 41B, 5BB. 

 

 

 

2727



Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 2  

1898-1904, 2014 

EFFECTS OF SCION-ROOTSTOCK COMBINATIONS ON RATIO AND QUALITY 

OF THE POTTED VINE GRAFTS 

 
aTurcan TEKER*, aSimin ULAŞ, bOğuz DOLGUN 

 
aViticultural Research Station, Manisa, Turkey, 

bAdnan Menderes University, Sultanhisar Vocational College, Turkey 

*Corresponding author: turcan.teker@gthb.gov.tr 

 

ABSTRACT 

 Different rootstock and scion combinations have different effects on all agronomical and 

physiological parameters. Determining good affinity, optimizing environmental factors and building 

successful graft union are very important to obtain successful graft combination and healthy plants. This 

study was conducted in Manisa Viticultural Research Station in 2014. Crimson Seedless, Cardinal and 

Michele Palieri grape varieties and 1103 Paulsen (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) and Kober 5 BB 

(Vitis berlandieri x Vitis riparia) rootstocks were used as plant materials in this study. Grafts were made 

by using “omega” graft machine. Data were analyzed into two stages; at the end of callusing phase and 

sapling production phase. Grafts were placed into callusing room (26 0C and 90-95% relative humidity) 

for 24 days and callusing levels (0-4), sprouting and rooting ratios (%) were determined at the end of 

this period. Grafts were rooted under controlled conditions (26±2 0C and 70-75% relative humidity) for 

six weeks then were transferred shading area for adaptation. Callusing levels (0-4), sprouting and rooting 

ratios (%), shoot development level (0-4), main shoot length (cm) and diameters (mm), number of nodes 

on main shoot, chlorophyll content and ratio of grafts were recorded and analyzed statistically . The best 

result was obtained from the combinations of ‘Cardinal/5 BB (80.00%)’ and ‘Michele Palieri/1103 P 

(78.33%)’ in respect to graft ratio. The lowest graft ratio were obtained ‘Crimson Seedless/1103P 

(46.66%)’ combination. 

Key words: Vine, omega, graft ratio, combination. 

 

ÜZÜM ÇEŞİT –ANAÇ KOMBINASYONLARININ TÜPLÜ ASMA FİDANI 

RANDIMAN VE KALİTESINE ETKİLERİ 

ÖZET  

 Farklı anaç çeşit kombinasyonları tüm agronomik ve fizyolojik parametreler üzerinde 

etkilidir.  İyi bir aşı kombinasyonu  ve sağlıklı aşılı fidan  elde  etmek  için anaç-kalem  

afinitesinin  saptanması çevresel  faktörlerin optimize  edilmesi  ve iyi bir aşı kaynaşmasının  

sağlanması  çok önemlidir.  Çalışmada bitkisel material  olarak Crimson Seedless, Cardinal ve 

Michele Palieri üzüm çeşitleri ile 1103 Paulsen (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) ve Kober 5 

BB (Vitis berlandieri x Vitis riparia) asma anaçları kullanılmıştır. Çeşit ve anaçların aşılama 

işlemi omega aşı yöntemiyle yapılmıştır. Elde edilen veriler; aşılı çeliklerin kaynaşması sonrası 

ve fidan üretim  aşaması olarak iki aşamada değerlendirilmiştir. Aşılı çeliklerin kaynaşması için 

24 gün boyunca kaynaştırma odasında  (26 0C ve %90-95 nisbi nem) bekletilmesinden sonra, 

kallus düzeyi (0-4), sürme oranı (%) ve köklenme oranı (%) değerleri belirlenmiştir. Altı hafta 

süreyle kontrollü koşullar altında (26±2 0C ve %70-75 nisbi nem) köklendirilen fidanlar, dış 

koşullara adaptasyon için gölgeleme ortamına  alınmıştır. Kallus düzeyi (0-4), sürme  ve 
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köklenme oranı (%), sürgün gelişim düzeyi (0-4), ana sürgün uzunluğu (cm) ve kalınlığı (mm), 

sürgün üzerinde boğum sayısı, yapraktaki klorofil miktarı ve fidan randıman  değerleri kayıt 

altına alınarak istatiksel olarak yorumlanmıştır. Fidan randımanı açısından  en iyi sonucu  

Cardinal/5 BB (80.00%) ve Michele Palieri/1103 P (78.33%) kombinasyonlarından elde 

edilirken, en düşük fidan randıman  değeri Crimson Seedless/1103P (46.66%) 

kombinasyonundan elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler:  Asma, omega aşısı, fidan randımanı, kombinasyon. 

INTRODUCTION 

To establish a new vineyard, it is necessary to have qualified grafted,  well rooted and 

healthy vine saplings. The demands for planting  materials can provided by the improvement 

and effective use of  techniques  that  allow  the  rapid  expansion  of propagating stocks . On 

the other  hand, phylloxera has  so viciously attacked worldwide  to  the European grapevine  

cultivars (Vitis vinifera L.) and continues  to spread  from vine to vine (Sabir, 2011). Today; 

growers  have  to  graft  V.vinifera cultivars onto   resistant   rootstocks    that   was   bred   from 

various  North  American  species  (Baydar and  Ece, 2005; Lowe and Walker, 2006; Sabir, 

2011). 

There  are  many  factors  affect  the production of sapling in viticulture like genetic  and 

environmental  factors.   Different   rootstock    and scion combinations have different  effects 

on all agronomical and physiological parameters. Nowadays,  because   of  the  increased   

awareness about  the  use of rootstocks  which are resistant to biotic and abiotic stress  factors; 

growers started to use   rootstocks   for  grape   cultivation.   It  is  also important to build 

successful graft union by determining good affinity and optimizing environmental factors to 

obtain high graft ratio and healthy vine. 

There   are   many   reports   on   effects   of rootstock  on leaf area, photosynthesis rate, 

chlorophyll content, stomatal conductance, carboxilation  efficiency  and  quantum  yield 

(Candolfi-Vasconcelos et al. 1997, Bica et al. 2000, Keller et  al. 2001). This is the  result  of 

interaction between rootstock  and  scion more  than  scion or rootstock itself (Baveresco, 2000). 

Rootstock effects may be favor of the scion photosynthesis rates. Chlorophyll   content   of   the    

leaves   varied   by genotype, age of the plant, leaf structure and environmental factors  like 

heat,  light,  water  and gases (Çelik, 2011). Also the rootstocks  affect photosynthesis and dry 

matter partitioning  of scion cultivars  which  influence  vegetative   growth  and yield.   

Chlorophyll content also an indicator of nitrogen  in leaves (Fiella et al. 1995, Brunetto  et 

al.2012). 

The aim of this research was to determine the effects of different grape variety-rootstock 

combination on callusing levels, sprouting and rooting ratios, shoot development level, main 

shoot length  and  diameters, number  of nodes  on  main shoot,  chlorophyll  content and  graft  

ratio  of the potted vine grafts. 
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MATERIAL AND METHODS 

Material 

This study  was  carried  out  at  Viticultural Research  Station,  Manisa,  in 2014.  

Crimson Seedless,  Cardinal and  Michele Palieri grape cultivars and 1103 Paulsen (Vitis 

berlandieri  x Vitis rupestris),   Kober  5  BB (Vitis  berlandieri   x  Vitis riparia) rootstocks  

were used as plant propagation materials  in this study.  

1103 Paulsen:  1103 Paulsen (1103 P) (V.berlandieri X V.rupestris) has moderate to vigorous 

growth.  It has proven suitable to be planted in humid and clay- limy soils. It is also  suggested 

for  arid  soils and drought  conditions. It has higher success of rooting and affinity ratio when 

it compares  to other rootstocks. 

Kober 5 BB: Kober 5 BB (V.berlandieri X V. rupestris) rootstock   adapts   to  humid  and  

compact   clayish soils. It tolerates up to 20% active lime and nematodes. It has good rooting 

but the affinity rate is low (Çelik, 2011). 

Methods 

The single-bud scions of Crimson Seedless, Cardinal and  Michele  Palieri were  grafted  

on  the cuttings  of 1103  Paulsen  (Vitis berlandieri  x Vitis rupestris)  and  Kober 5 BB (Vitis 

berlandieri  x Vitis riparia).  All materials  were  stored  in +4 0C, 70 to 80% humidity conditions  

in cold storage  room.  All cuttings  were  prepared in length  35 to 40 cm and omega  grafting 

was performed on scion/rootstock pairs which have approximately the same diameter. Grafts 

were properly dipped  into paraffin wax (55-60 0C) and they stored for callusing 24 days at 26 
0C, 80-85%   humidity   in   callusing   room.      Grafted cuttings were put into plastic containers 

filled sawdust.  After this period, callusing level (0-4), sprouting ratio (%) and rooting ratio (%) 

values were recorded. Grafted  cuttings  were  dipped  again into paraffin wax (65-75 0C) and 

then  planted  into black polyethylene bags which contained a mixture; pine bark, sifted soil, 

farm manure,  perlite,  peat, woodchip (2:1:1:1:1:1) (Ilgın et al., 1990). All potted grafts   were   

rooted  under   controlled   conditions (26±2 0C  and  70-75% relative  humidity)  after  six 

weeks and then they were transferred to under net coated  tunnels  (shading) for adaptation to 

outdoor conditions after two weeks from transfer to shading area.  Shoot  development level (0-

4), main  shoot length (cm), main shoot diameter (mm), number  of nodes on main shoot, root 

development level (0-4), average root number, average root length (cm), chlorophyll content 

(SPAD) in leaves and graft ratio (%) values were measured in potted grafted plants. 

This study was designed as to be complete randomized block with three  replicates.  

Each treatment had twenty grafted plants. SAS statistical program   was  used   to   analyze   the   

interactions between combinations. Statistical differences  were considered significant using 

DUNCAN test (P<0,05). 

RESULTS 

Data were analyzed into two stages as the end  of graft  union  phase  and  sapling 

production phase. 
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Graft parameters before  planting 

Callusing level of combinations were found statistically  important. Michele 

Palieri/1103 P and Michele  Palieri / 5 BB combinations  were  in the same  statistical  group  

which they  had  the  highest value (3.73 – 3.70) of callusing. The lowest callusing level was 

obtained from Crimson Seedless/1103 P (2.96) combination (Figure 1). 

Values for the  sprouting  ratio  (%) are presented in Figure 2. The results for sprouting 

ratio were  found  significant  for all graft  combinations. The highest values were obtained 

from Michele Palieri/5 BB (35.00%) and Crimson Seedless/1103 P (35.00%) combinations and 

the  lowest  value were obtained from Crimson Seedless/5 BB combination (10.00%). These 

differences  may  be  caused  from diversity of scion types, health  of bud, temperature within  

the  callusing case,  and  the  use  of  rooted rootstocks. 

As  for  rooting  ratio  (%) (Figure  3),  the highest value was obtained from graft 

combination of Cardinal/1103 P (85.00%) and Crimson Seedless/1103 P (78.33%). It is clear 

from the data that  all 5 BB combinations are less successful than 1103 P combinations in 

respect  to rooting capacity in callusing room. 
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This experiment also gave the highest graft ratio (final take) percentage in Cardinal/5 

BB (80.00%) and Michele Palieri/1103 P (78.33%) combinations respectively (Figure 4). The 

lowest graft ratio percentage was determined in Crimson Seedless/1103 P. It can be clearly seen 

that this result is quite similar to callusing level data. This lowest graft ratio may have been 

caused by lowest callusing level in this study. 

Growth parameters of potted grafts 

Despite of the  fact that  all differences  on shoot  growth  data  of  potted grafts  were  

found statistically  significant, differences  on root  growth were found statistically insignificant. 

Shoot growth  data 

As  can  be  seen  in Figure 5,  the  highest shoot  development level  (0-4) were  observed   

in both  Crimson Seedless/1103 P (3.40) and Crimson Seedless, Cardinal/5 BB (3.29) while 

Cardinal/1103P (2.85) combination  gave  the  least  value.  These results  also reveal  that  

differences  between Cardinal/5  BB combination  and  others combinations found to be 

significant. 

 Michele Palieri/1103 combination gave the longest shoot length and the lowest  shoot 

length was measured in Cardinal/1103 P combination (Figure 6).  These results indicate that 

growth of grafts could be different in respect to variety and bud viability. 

Shoot diameters were determined significant  according to  graft combinations (Figure 

7). The thickest shoot was determined in Michele Palieri/1103 P (2.27mm) and Michele 

Palieri/5 BB (2.21mm) combinations while the thinnest was Cardinal/1103 P (1.61mm) 

combination. 

Number of nodes on main shoot data was presented in Figure 8. Results showed that 

number of nodes on main shoot between combinations was significant. The highest number of 

nodes was obtained from Michele Palieri, Crimson Seedless and Cardinal potted vine grafts for 

the both rootstock combinations respectively while the lowest one was determined in  

Cardinal/1103 P (5.30) 
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Root growth data 

The highest value of root development level (0-4) was obtained from Cardinal/1103 P 

(2.50) and the lowest one from in Cardinal/5 BB (2.06) combinations. There were no significant 

differences among combinations related to root development level of potted vine grafts (Figure 

9).   

The average root number per potted vine was shown in Figure 10. 1103 P rootstock had 

higher rooting percentage in this experiment. According to the results, there was no significant 

difference between combinations nevertheless average root number was the highest in Michele 

Palieri/1103 P (11.90) and Cardinal/1103 P (11.23) and Crimson Seedless/5 BB (8.15) gave the 

lowest one. 

As can be seen in Figure 11, the longest average root length was observed in 

Cardinal/1103 P (9.66cm) and Cardinal/5 BB (8.50cm) while the shortest average root length 

was Michele Palieri/1103 P. There were no significant differences between combinations. 
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Chlorophyll content  

In our study there is a statistically significant difference between the chlorophyll content 

of varieties grafted on 5 BB and 1103 P rootstocks. It is determined that 5 BB rootstock was 

more effective in respect of photosynthesis efficiency and chlorophyll amount of scion. Among 

the varities Crimson Seedless had the lowest chlorophyll content on both rootstocks. While the 

Cardinal had the hightest. 

DISSCUSSION 

Significant differences were observed between the combinations in respect to studied 

parameters. The difference between the varieties grafted on to 1103 P and 5 BB was statistically 

important. In respect to callusing levels the highest value among the cultivars was Michele 

Palieri. The values of Cardinal and Crimson Seedless were 3.63 and 3.51 respectively.  Among 

the rootstocks the highest value was in 5BB (3.73) but 1103P has moderately lower values 

(2.96). Çelik and Akgül (1992) determined the affinity levels between 3.96-3.49. In another 

study callusing level in the combinations of 5BB and Müşküle grape variety was obtained 2.88 

(Sivritepe and Türkben, 2001). Cangi et al. (2000) obtained the affinity values 3.79 and 3.59 

from the varieties Erciş and Hafızali which grafted on to 5 BB rootstock and they also reported 

that the callusing on rootstock was more than callusing on scion. In this study the best result 

was obtained from the Michele Palieri combination in respect to sprouting ratio. Sivritepe and 

Türkben (2001) reported that the sprouting ratio in Müşküle and 5BB In this study the rooting 

ratio of 5BB combinations   was low.  Other studies also supported these findings Sivritepe and 

Türkben (2001). Besides, when compared the rooting ratio of the The highest graft ratio was 

obtained in Cardinal/5BB (80.00%)and Michelle Palieri/1103 P (78.33%)combinations. 

Crimson Seedless/1103P (46.66%) combination gave the lowest graft ratio. Baydar and Ece 

(2005) obtained remarkably low graft ratios 42,67%, 42.82% and 43.89% from  Razakı, 

Alphonse Lavallée and Italia cultivars grafted on 5BB also 22,49%, 39.85% and 18.95%  on 

1103P rootstocks respectively in vineyard conditions. Despite the graft ratio in our study was 

high, this also showed that different results could be obtained depending on the variety and the 

growth conditions. The differences between the shoot growths of the potted grafts were 

statistically important. The most vigorous shoots were in Crimson Seedless/1103 P (3.40) 

combination while the weakest shoots were in Cardinal/1103 P (2.85) combination. Çelik 
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(1998) found that the shoot growth levels of Amasya Beyazı and Alphonse Lavallée grafted on 

5BB in nursery were 2.20 and 2.30 respectively. In the same study the shoot diameters were 

8.90 – 8.98 mm. In our study the potted grafts were in greenhouse conditions. The shoot 

diameters of Michele Palieri/1103P (2.27mm) and Michele Palieri/5 BB (2,21mm) were quite 

close to each other as the other combinations. Generally it might be concluded that shoot vigor 

is depends on scion more than rootstock. The findings on root growth levels, average root 

numbers and average root length of the grafts showed that the best results were in 1103 P 

rootstock. Despite there was no statistically difference, 1103 P gave better results than 5 BB in 

respect to root growth of potted grafts. It has been known that 5 BB has a weak root system and 

is difficult to root. These findings were compatible with the previous studies. 

In our study there is a statistically significant difference between the chlorophyll content 

of varieties grafted on 5BB and 1103P rootstocks. We determined that 5BB rootstock was more 

effective in respect of photosynthetis efficiency and chlorophyll amount of scion.  Same results 

also reported by other researchers  (Candolfi-Vasconcelos et al. 1997, During 1994, Koblet et 

al. 1996, Keller et al. 2001, Bica et al. 2000). On the other hand 5BB rootstock has the lowest 

chlorophyll amount among the other rootstocks as reported by Gargın (2011). 

CONCLUSION  

This study was evaluated in two stages. Before planting 5 BB rootstock gave the best 

results in callusing level and graft ratio. 1103 P gave the best results in respect to rooting.  

Among the varieties the highest callusing level was in Michele Palieri and the highest sprouting 

and rooting rate were in Cardinal. Michele Palieri gave the best graft ratio in two combinations. 

In second stage, after planting, average shoot growth parameters of the combinations were high 

in 5 BB. But the average root growth parameters were higher in 1103 P combinations. The 

average chlorophyll contends were generally high in 5 BB combinations. Among cultivars 

Cardinal has the highest chlorophyll content. And the Crimson Seedless has the lowest one. 

Among cultivars the best results obtained from Michele Palieri in respect to shoot growth 

parameters while Cardinal gave the worst in two combinations.  In rooting parameters the root 

development level and average root number were high in Michele Palieri. But Cardinal was 

best in average root length. We concluded that 5BB rootstock positively affects chlorophyll 

content of the scion than 1103 P. Among the grape varieties that we used in this study, Cardinal 

has the highest SPAD values while the Crimson has the lowest on both rootstocks. 
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ABSTRACT 

This study was conducted to determinate graft success for some wine grape varieties 

grafted onto 1103 Paulsen (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) rootstock by omega grafting 

machine. Research was conducted in the Manisa Viticulture Research Station nursery. 

‘Bornova Misketi’,‘Merlot’ and ‘Narince’ wine grape varieties were used as plant materials. 

There were three replications per each varieties in this experiment also twenty grafted cuttings 

were produced per each replication. After grafting they were kept for 3 weeks in callusing room 

and they were planted in black polyethylene bags for rooting. The effects of different 

scion/rootstock combinations on callusing level (0-4), sprouting rate (%), the shoot 

development level (0-4), main shoot length (cm), second-third internode diameter (mm), fresh 

weight of shoot and foliage (g), dry weight of shoot and foliage (g), productivity of grafted vine 

(%) were examined. According to the results, only sprouting rate was statistically found 

significant and the best sprouting rate was obtained from the combinations of Bornova Misketi 

(%72,50) and the lowest value was obtained from Narince (%32,50). 

Key words: Grafted vine, wine, callus, shoot 
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ABSTRACT 

 

Covering the grapevine rows to delay the maturity and harvest date became widely 

practiced in ‘Sultana Seedless’ vineyards. The research work was conducted to test different 

cover materials (polypropylene cross-stitch, life pack, mogul and transparent polyethylene) in 

respect to their effects on grape quality and storability. Harvest was delayed for one month in 

covered plots. Harvested grapes were packed and transferred to storage rooms after pre-cooling. 

During packing, the grape clusters were sealed in PE bags with sulphur dioxide pads. The 

grapes were stored for 90 days in the first year and 120 days in the second year, at –0,5°C and 

90% RH. All the grape clusters were healthy and of marketable quality after 90 days of storage 

period. In the first year, at the end of the storage, only those grapes harvested from the rows covered 

with polypropylene cross-stitch showed fungal growth. The sensory quality scores revealed a lower level 

of preference after 120 days of storage. The effects of the covering materials tested were similar 

regarding grape quality and storage performance except the transparent polyethylene that damaged the 

grapevine leaves. 

Keywords: Table grape; cover type; delayed harvest; quality, storage. 

 

Practical Application: Table grape production is an important activity in the western part of 

Turkey. The ‘Sultana Seedless’ grape’s production and exports rank both dry and table are one 

of the highest in the world market. There is a definite need for supplying the grapes for longer 

periods, both for the export and domestic markets. The results presented in the paper will 

contribute to a wide range of grape producers not only in Turkey but in all grape producer 

regions and suppliers. 

 

1. INTRODUCTİON 

Grape is one of the most popularly produced and globally well-known fruit crops with 

67.067.128 tonnes in 2012 (Food and Agriculture Drganization of the United Nations, 2013). 

Grape production in Turkey was 4.275.659.409 tonnes, ranking 

6th in the world (Turkish Statistical Institute, 2013). Grape also became the chief in Turkish 

fruit exports, at 239.577 tonnes in 2011. The Aegean Region stands first in grape production 

and export. ‘Sultana Seedless’ is the most important cultivar (98%) among the grape varieties 

exported. Table grapes are mostly exported to the Russian Federation followed by Germany, 

Ukraine and Bulgaria (Aegean Exporters Associations, 2012). 

 

In the Aegean Region (Western Turkey), the ‘Sultana Seedless’ (‘Sultani Çekirdeksiz’) 

variety is widely cultivated for both table and dried raisin production. Nearly 1.5 million tonnes 

3838



Food Science and Technology (ISSN 0101-2061), Accepted: 23 Nov., 2014                                                                                                                                                                        

DDII: httpI://dx.doi.org/10.1590/1678-457X.6484 

  

of grapes are currently being produced in the Aegean provinces. Alaşehir and Sarıgöl districts 

of the Manisa province are the intensive grape producing regions, with most of the packing 

houses located in these districts. In this region, the ‘Sultana Seedless’ prices are at their lowest 

level when the supply peaks for the fresh market. The table grape prices are at about 10-20% 

while in November they rise to about 10-30% higher than the September prices. Therefore, 

there is a definite need for supplying the ‘Sultana Seedless’ grapes for longer periods, both for 

the export and domestic markets. The harvest can be delayed if the grapes are stored in the on-

vine or under cold conditions. 

As the cold storage capacity is rather limited, excessive quantities of grape cannot be 

stored. Dn-vine storage appears to be the most convenient solution. In practicing on-vine 

storage, climatic and pathological problems may affect storage life, resulting in a drop in the 

grape quality. 

In recent years, producers delay the harvest time by covering the vines with various 

covering materials. In the Aegean Region, polypropylene cross-stitch is the most common  

covering material employed. Several types of covering material are used on vines across the 

world. In Australia, plastic rain covers are utilized to protect the fruit from pre-harvest rain 

damage. In California (USA), the ‘Red Globe’ grapes, harvested between mid-August and mid-

Dctober encourage some growers to use plastic rain covers to protect the fruits and market 

during the late periods (Liberman, 2009). 

The storage life of table grapes is influenced by the pre- harvest ecological conditions, 

fruit maturity at harvest and pre-cooling, SD2 fumigation and storage conditions, including the 

temperature  and relative humidity during post-harvest handling (Crisosto & Mitchell, 2002; 

Kader, 2002; Crisosto & Smilanick, 2004; Sen et al., 2012). Grape deterioration during storage 

is characterized by weight loss, stem browning, softening, shattering and decay (Crisosto et al., 

2001; Perkins- Veazie et al., 1992). Postharvest grape deterioration can be due to the physical, 

physiological or pathological factors prevailing in the vineyard (pre-harvest) or after harvest 

(Zoffoli et al., 2009). Table grapes tend to senesce and deteriorate during postharvest handling, 

which limits their market life (Crisosto & Mitchell, 2002). Quality deterioration in the grape 

clusters is visible as weight loss, rachis senescence or necrosis, grape shatter, fruit softening, 

undesirable color changes in the grape or rachis, and the development of fungal rot (Carvajal-

Millán et al., 2001; Crisosto et al., 2002; Daudt & Fogaça, 2013). 

 Different covering materials, therefore, are used by producers, although their effects on 

grape quality and storage life or the differences between the materials used are still not well 

researched. Data regarding the grape quality and storage induced quality changes on the covered 

vines remains insufficient. 

This research was performed utilizing different covers to examine their effects on grape 

quality and storage life. Besides, the effect of delayed harvest on fresh table grapes was assessed 

as with cold storage. 

 

2. MATERİALS AND METHODS 

2.1 Plant material 

This study was conducted in the 11-year-old ‘Sultani Çekirdeksiz’ (seedless grapes) 

vineyard of Manisa Viticulture Research Station, Manisa province. The vineyard was planted 

in 2000 on rootstock 41B with a plantation distance of 3.0 m × 2.0 m and trained on the double 
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trellis system irrigated via drip irrigation. The table grape management practices recommended 

and developed by Manisa Viticulture Research Institute were applied to all the treatments. 

 

2.2 Covering material 

In the study, polypropylene cross-stitch, lifepack, mogul and transparent polyethylene 

were the four different covering materials used as protection against the negative impact of the 

autumn rains. These protective covering materials were placed on the vines during the first 

week of September in both years. Inverted ‘U’ type bended anchors (attached to the trellis) were 

used to cover the four materials tested. Polypropylene cross- stitch (PC), a white fabric covering 

material is composed of polypropylene. Lifepack (LP) consists of three layers (30 g/m 

spunbond+20 mc breathable layer+15 g/m spunbond)  and is water resistant, with an 8% UV 

additive top layer. Mogul (Agrimol) (MG) is a white, 30 g/m2, 0.28 mm thick material, with 

air permeability of 145 cm3/cm2.sn, light transmittance of 70% and 3% UV additive 

polypropylene. Transparent polyethylene (PE) is transparent, 0.33 mm in thickness, with a light 

transmittance  of 95% and 3% UV additive covering material. Temperature and relative 

humidity were measured under the covering materials using data loggers. 

 

2.3 Sampling and storage conditions 

Grapes under cover were harvested nearly one month after those maturing in open 

conditions. During first year of the study, the grapes were harvested on September 24th, 

whereas in the second year, the harvest was on September 22nd. Grape being distributed in one 

polyethylene SD2-generating pad (Fresca, Quimetal, Santiago, Chile) with a fast and a constant 

slow release phase of SD2, placed above the grapes inside the polyethylene bag. In the first 

year, the grapes were preserved for 90 days and in the second year for 120 days in storage at –

0.5°C and 90% RH. Grapes were sampled at harvest, as well as on the 60th and 90th days; in 

the second year too, sampling was done on the 120th day of storage. During storage, every box 

was accepted as a replication. 

 

2.4 Decay development 

Distribution  of the decay in the grape clusters was determined according to Turkey 

(1996) and the decay factors were identified at the Ege University, Faculty of Agriculture, 

Department of Plant Protection. 

 

2.5 Quality assessment 

Berry removal force of berries was measured with a penetrometer on 25 berries drawn 

at random from different bunches of the replications. Results were expressed in Newtons (N). 

The external color of the berries was measured at the equatorial area of each grape face, using 

a colorimeter and the average scores were recorded in terms of CIE-L* a* b* values (Ruiz et 

al., 2005). The color values were recorded as L*, a* and b* values representing the light-dark 

spectrum with the range from 0 (black) to 100 (white), the green-red spectrum ranging from –

60 (green) to +60 (red) and the blue-yellow spectrum ranging from –60 (blue) to +60 (yellow) 

dimensions, respectively. The colorimeter has a viewing area, 8 mm in diameter, calibrated 

with a white tile. The color of 25 berries was measured for each replication. 
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The total soluble solids (TSS) content of the juice was determined with a digital 

refractometer (Atago PR-1, Tokyo, Japan) and expressed as percentage. Titratable Acidity (TA) 

was measured by titration with 0.1 N NaDH to pH 8.1. The results were expressed as g tartaric 

acid/100 ml fruit juice. The maturity index was calculated as the TSS/TA ratio (Karacali, 2009). 

 

2.6 Sensory analysis 

Six panellists trained in the discriminative evaluation of table grapes conducted the 

sensory analysis. The SD2 taste and odor were evaluated on a three-point scale (1I: none; 2I: 

moderate; 3I: severe). Visual appearance, flavor and crunchiness of grapes were evaluated on 

a nine-point scale (1I: extremely poor or soft in texture; 3I: poor or soft; 5I: moderate and limit 

of marketability; 7I: good; 9I: excellent) according to Artés-Hernández et al. (2004). 

Rachis condition was then rated according to Crisosto et al. (2002), as followsI: (1) 

healthy = entire stem including the pedicels being green and healthy, (2) slight = stem in good 

condition, but with noticeable browning of pedicels, (3) moderate = browning of the pedicels and 

secondary stem or (4) severe = pedicels, secondary and primary stem completely brown. 

 

2.7 Statistical analysis 

The study was planned as a randomized split plot design with three replications and six vines 

per parcel. All computation and statistical analyses were done using IBM® SPSS® Statistics 19, a 

statistical software (IBM, NY, USA). Significant differences between the means for each year and 

storage period were determined employing Duncan’s multiple range tests at P< 0.05 and P< 0.01. 

Standard Deviation (SD) of the means was also calculated from the replicates. 

3. RESULTS 

3.1 Decay development 

In both years of the study, no deterioration was observed during the 90 days of storage. 

However, in the second year, at the end of 120 days of storage, moderate deterioration (spotting 

or decay up to 1/5-2/5 of the bunch) was observed in the grapes covered with PC. Botrytis 

cinerea was identified to be the causal agent of decay. Grapes sampled on the 120th day of 

storage were discarded for the analysis, as they had lost marketability. 

3.2 Quality assessment 

The berry removal force of the grapes covered with MG was found to be higher than 

those covered with the other covering materials on the 60th day of storage. The positive effect 

of the MG was lost by the end of the storage period. The effect of the MG covering material 

on the berry removal force was significant (P< 0.05) in all the three sampling periods (0, and 

after 60 and 90 days) in the second year of the study. The berry removal force of the grapes 

using MG as the covering material was higher in the pre-storage and during the first half of 

the storage period (60th day). Dn the 90th day of storage, the berry removal forces of the 

grapes covered with the LP and MG covering materials were found to be higher than those 

protected with PE. At the end of the storage period, the differences between the covering 

materials on the berry removal force were lost and the results showed similar effects (Figure 

1). 
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Figure 1. Effects of different covering materials applied at pre-harvest stage on the berry removal force of ‘Sultana 

Seedless’ grapes in the first and second years. Results are the means of three replicate samples ±SD. 

While the effect of the covering materials on the L* color values was significant in the 

first year, it was non-significant in the second year. The L* values of the grapes covered with 

LP were higher during the pre-storage and 60th day of storage in the first year. In the last 

sampling period, the differences among the effects on the L* color values were insignificant 

(Table 1). 

The effects of the covering materials on the a* color values of the grapes during storage 

was non-significant in both study years. The a* colour values ranged between –2.13 and –0.62 

in the first year and between –4.50 and –1.37 in the second year (Table 2). There was no 

significant effect of the covering materials on the b* color values of the grapes during storage. 

The b* color values of the grapes varied between 10 and 13 (data not shown). 

The effects of the covering materials on the TSS were non- significant in the first year; 

however, in the second year, on days 90 and 120, it was found to be significant (P< 0.05). Dn 

both the sampling dates, PE was found to enhance TSS when compared with the other covering 

materials (Table 3). 

The effects of the covering materials on TA during storage were non-significant and the 

TA was observed to range between 0.51 and 0.62 mg tartaric acid/100 ml. Dn the 60th day of 

storage, the TA content of the grapes was significantly higher (P< 0.01) under the PC covering 

than the other covering materials tested. The effect of the PC covering material continued to 

decrease after the 90th day of storage and resulted in higher TA content compared with the 

grapes covered with MG or PE. The effects of the covering materials on TA were similar during 

the other sampling periods. In both years, the TA decreased towards the end of the storage 

period when compared with the initial values. This decrease seemed clearer, particularly in the 

second year (Table 4). 

Table 1. Effects of different covering materials applied at pre-harvest stage on L* color values of ‘Sultana 

Seedless’ grapes in the first and second years. 
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Table 2. Effects of different covering materials applied at pre-harvest stage on a* color values of ‘Sultana Seedless’ grapes   

in the first and second years. 

Table 3. Effects of different covering materials applied at pre-harvest stage on TSS (%) of ‘Sultana Seedless’ 

grapes in the first and second years. 

Table 4. Effects of different covering materials applied at pre-harvest stage on titratable acidity (g tartaric acid/100 

ml) of ‘Sultana Seedless’ grapes in the first and second years. 

The covering materials did not exert any significant effect on the maturity index in the 

first year. However, in the second year it was significant on the 60th, 90th and 120th days of 

storage. Maturity index was higher in those grapes covered with PE during all the three 

sampling periods. Dn the 60th day of storage PC, 90th day of storage PC, LP and at the end of 

the storage period, the grapes covered with LP revealed the lowest maturity index values. 

Changes in the maturity index were observed to be limited in the first year, although in the 

second year they were more prominent (Table 5). 

3.3 Sensory analysis 

Grapes were evaluated with respect to visual appearance, flavor and crunchiness in 

storage. Dn the 60th and 90th day of storage the scores were between 7 (good) and 9 (excellent) 

in both study years. In the second year, at the end of the storage (120th day) the grapes covered 

with PC scored 1, whereas the other covering materials scored around 5 (Figure 2). 

Neither the SD2 taste nor odor was observed at moderate or severe levels during storage 

in both study years. Stem browning score was 1 in the first year of the study. In the second year, 

only at the end of 120 days storage period, those vines covered with PC scored 3 with respect 

to stem browning, whereas the others scored 2 (data not shown). 

4. DISCUSSION 

Decay development was observed only on the 120th day of storage in the grapes covered 

with PC. To prevent decay development, the SD2-generating pads, pre-harvest cultural 

treatment,  especially with respect to plant protection, care during harvest and packaging, pre-

cooling and convenient storage conditions were known to be effective (Crisosto & Mitchell, 
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2002; Crisosto & Smilanick, 2004; Snowdon, 1990). These factors directly affected the decay 

development during grape storage. 

Table 5. Effects of different covering materials applied at pre-harvest stage on the maturity index of ‘Sultana 

Seedless’ grapes in the first and second years  

 

Figure 2. Effects of different covering materials applied at pre-harvest stage on mean sensory analyses (visual 

appearance, flavor and crunchiness) of ‘Sultana Seedless’ grapes in the first and second years. PC; polypropylene 

cross-stitch, LP; life pack, MG; mogul, PE; polyethylene. Results are the means of three replicate samples ±SD. 

Berry removal force is an important parameter because a lower removal force is related 

to shattering or berry drops. The higher berry removal force found in grapes covered with MG 

showed that the risk of berry drop levels would decrease. No berry drop is preferred during the 

marketing phase when the grape clusters are picked up from the package. Dropping implies a 

negative impression to the consumer, as it is accepted as a sign of the fruit not being fresh. 

Decreased berry removal force is understood to be a result of aging (Crisosto et al., 2001). The 

positive effect of the MG covering material may be explained as an enhancement of slower 

maturity under this cover. 

The effects of the covering materials on grape color revealed similar results. As the 

grapes were stored at –0.5°C, color changes were limited in cold storage (Sen et al., 2012). 

Then a* colour values ranging between –2.36 and –1.10 were observed during the first year and 

between –4.50 and –1.37 in the second year. These values supported our results. 

The effects of the covering materials on the TSS and TA contents and maturity index 

did not advance in a parallel manner. The TSS content showed variations during storage; 

however, the TA showed a tendency to decrease with a consequent increase in the maturity 

index. These trends are reported to be due to fruit senescence as the storage period is extended 

(Sen et al., 2012). The maturity index changes resulted more from the changes in TA rather 

than those in the TSS content. 

Dual release sulfur dioxide pads and convenient pre-cooling and storage conditions were 

found to be effective in terms of encountering no residual sulfur dioxide taste or odor in both 
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years of the study (Crisosto & Mitchell, 2002). Controlled SD2 released in the package also 

prevented SD2 induced damages. 

A strong relationship is observed between stem browning and water loss. Cumulative 

water losses occurring during postharvest handling may lead to stem browning, grape shatter, 

and wilting and grape shrivelling during marketing (Crisosto et al., 2001). Due to quick pre-

cooling after harvest, limiting water loss during storage and using SD2-generating pads, no 

cluster browning has been observed even after 90 days of storage during both the study years 

(Crisosto & Mitchell, 2002; Karacali, 2009). 

In both the years of study, the visual appearance, flavor and crunchiness of the grapes 

scored between 7 (good) and 9 (excellent) because of slow aging, limited water loss, absence 

of cluster browning and decay development. In the grapes covered with PC, decay development 

influenced the score at the end of storage period (120th day) in the second year of the study to 

be the most inferior (1.3). These inferior scores are due to decay development and stem 

browning. Dther covering materials scored around 5 with good looking grapes; however, the 

loss of flavor and crunchiness of the grapes reduced their points. Deterioration of flavor and 

softening of texture occurred because of long term storage (Kanellis & Roubelakis-Angelakis, 

1993). 

5. CONCLUSION 

Consequently, by delaying the time of the ‘Sultana Seedless’ grape harvest with the use of 

different covering materials, the grapes were stored successfully for 90 days. Transparent 

polyethylene (PE) was not recommended because it damaged the grapevine leaves. Grapes 

covered with Mogul (MG) can be preferred because they yield higher values of berry removal 

force. As the effects of the covering materials tested were similar regarding grape quality, aspects 

such as parameters of price and convenience in usage, assumed greater importance in decision 

taking. As decay development occurred at the 120th day of the storage in grapes covered with 

polypropylene cross-stitch (PC), PC was not suggested for long-term storage. Based upon the 

results obtained during this long-term (120 days) storage, Mogul (MG) can be preferred 

compared to other covers however extending the storage period to 120 days is not recommended. 

Under all covering materials tested, grapes appeared to be in good shape; however, because of 

their low scores in flavor and crunchiness, they may generate further problems during the 

marketing stage. 
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ORGANİK SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ÜRETİMİNDE FARKLI 

DÖNEMLERDE YAPRAK ALMA UYGULAMALARININ ÜRETİM MALİYETLERİ 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Fadime ATEŞ           Selçuk KARABAT 

 

Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

 

ÖZET 

Bu çalışmada organik olarak üretilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinin üç farklı 

seviye ve dönemde yaprak alma uygulamalarının verim ve üretim maliyetleri üzerindeki 

etkileri ele alınmıştır.  

Birim çekirdeksiz kuru üzüm üretim maliyeti açısından yapılan değerlendirmede en 

yüksek çekirdeksiz kuru üzüm maliyeti 2,66 TL/kg ile ben düşme döneminde sürgün başına 

salkımın 2 adet altından 2 adet üstünden olmak üzere 4 adet yaprak alma (B-4) 

uygulamasında olurken en düşük çekirdeksiz kuru üzüm maliyeti 2,19 TL/kg ile geleneksel 

uygulamasından elde edilmiştir.  

Gelir/masraf oranı en yüksek olarak geleneksel uygulamasında (1,83) tespit edilirken 

en düşük değer 1,69 ile ben düşme döneminde sürgün başına salkımın 2 adet altından 2 adet 

üstünden olmak üzere 4 adet yaprak alma (B-4) uygulamasında belirlenmiştir. 

Organik çekirdeksiz kuru üzüm yetiştiriciliğinde kuru üzüm üretim maliyetleri 

açısından en avantajlı olan uygulama kontrol uygulamasını takiben ben düşme dönemlerinde 

salkımın altından ve üstünden 3’er adet yaprak alma (T+B-6) uygulaması olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Organik Tarım, Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Tesis Maliyeti, Üretim 

Maliyeti 

 

EFFECTS OF DIFFERENT PERIODS OF LEAF REMOVAL APPLICATIONS ON 

ORGANIC SULTANI ÇEKIRDEKSIZ RAISIN PRODUCTION COST 

 

ABSTRACT 

In this study, effects of three different level and periods of leaf removal applications 

on yield, quality and production costs at Sultani Çekirdeksiz grape variety were investigated. 

At the result the highest production cost was determined in removing two leaves at verasion 

time down and up to the clusters (B-4)  application with 2.66 TL/kg, the lowest production 

cost was determined conventional plot with 2,19 TL/kg.  

At the result the highest revenue / cost ratio was determined conventional plot with 

1,83 while the lowest revenue /cost ratio was determined removing two leaves at verasion 

time down and up to the clusters (B-4) plot with 1,69. 

Removing three leaves at the berry set and verasion time down and up to the clusters 

(T+B-6) application were the best advantageous model after conventional raisin production in 

terms of raisin production cost. 

 

Key Words: Organic Agriculture, Raisin, Establishment Cost, Production Cost 
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1.GİRİŞ 

Asma, dünyada kültürü yapılan en eski meyveli bitki türlerinden biridir. Bağcılık ve 

şarapçılık kültürünün Anadolu’nun kuzeydoğu kesimini de içine alan bölgede binlerce yıl 

önce başladığı ve buradan bütün dünyaya yayıldığı kabul edilmektedir (Çelik ve ark. 2005). 

Organik üzüm üretimi dünyada sınırlı sayıda ülkede gerçekleştirilmektedir. 1985 yılından bu 

yana organik kuru üzüm üreten ve ihraç eden Türkiye, organik kuru üretiminde dünya lideri 

konumundadır. Dünyada 218.000 ha alanda organik üzüm üretilmekte olup toplam üzüm 

üretim alanının %2,9’unu oluşturmaktadır. Türkiye’de ise yaklaşık 6.453 hektar alanda 

organik üzüm üretimi gerçekleştirmektedir. Buda toplam üzüm üretim alanının % 1,35’ine 

tekabül etmektedir. Bu kadar alandan 2011 yılında 22.035 ton organik kuru üzüm üretimi 

yapılmıştır (Anonim, 2013). 

Türkiye organik ürünlerinin yaklaşık %90-95’i doğrudan ihraç edilmektedir. AB 

ülkeleri Türkiye’nin ana ihraç pazarını oluşturmaktadır. Türkiye’nin organik çekirdeksiz kuru 

üzüm ihraç ettiği en önemli pazarlar ise sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa ve 

Hollanda’dır. Türkiye’nin organik kuru üzüm iç tüketimi, geleneksel kuru üzümde olduğu 

gibi çok düşüktür. 

Organik olarak üretilen ürünlerin verimlerinin geleneksel üretime göre daha düşük 

olduğu yönünde yaygın bir kanı vardır. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir çalışmaya 

göre, organik çekirdeksiz kuru üzümden elde edilen verimin geleneksel çekirdeksiz kuru 

üzümden elde edilen verime göre % 4.76 oranında daha azdır. Ancak iki farklı üretim 

tekniğine göre ürün yetiştiren işletmeler arasında, organik ve geleneksel çekirdeksiz kuru 

üzümün verimleri bakımından istatistiksel olarak önemli sonuçlar elde edilememiştir. Daha 

çok verimin, üzümün çeşidine, omca yaşına, tesis şekline, yetiştirme yerine ve koşullarına 

bağlı olarak değiştiği belirtilmektedir [Klonsky ve ark., 1992; Vasquez ve ark., 2008]. 

Atış ve ark. 2013 yaptıkları çalışmada, organik ve geleneksel kuru üzüm üretimim için 

esas belirleyici unsurların maliyet ve verim olduğunu belirtmişlerdir. Üreticilerin genel olarak 

hali hazırda geleneksel kuru üzüm ürettikleri için, organik kuru üzüm yetiştirmeye karar 

verirken büyük ölçüde verim ve maliyet avantajını dikkate alacaklarını bu nedenle 

gelenekselden vazgeçmelerinin nispeten daha zor, organikten vazgeçmelerinin ise biraz daha 

kolay olabileceğini tespit etmişlerdir. 

Organik kuru üzüm üretiminde zirai mücadeleyle birlikte verim ve kalite üzerinde 

etkili olan bazı kültürel uygulamalar vardır. Bunlardan yapmak alma hem verim ve kalite 

bileşenleri hem de üretim maliyetleri açısından önem taşımaktadır.  

Bağlarda yaz budanması kapsamında yer alan yaprak alma işlemi zamanında ve yeterli 

düzeyde yapıldığında omca üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı hatta renkli 

çeşitlerde tanelerin daha iyi renklenmesini sağladığı ve oransal nemin azalması nedeni ile 

Botrytisssp. (kurşuni küf) zararının azalması gibi olumlu etkileri de söz konusudur [Winkler 

ve ark., 1974; Carbonneau ve ark., 1977].  

 Uslu (1981), yaprak almanın omca üzerine etkisini incelemek amacıyla Müşküle 

üzüm çeşidinde yaptığı araştırmada yaprak almanın toplam asimlasyon yüzeyini azalttığı, 

fakat omca üzerinde kalan yaprakların fotosentetik etkinliklerini artırarak, karbondioksit 
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özümlemesini yükselttiğini ve buna bağlı olarak da verim ve kalitede öneli artışların olduğunu 

belirtmiştir. 

Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda yaprak alanı ile ürün miktarı arasındaki oran yüksek 

olması durumunda daha kaliteli ürün alındığı görüşünü paylaşan araştırıcılar aşırı yaprak 

almanın, asmada ürünün olgunlaşmasını geciktirdiğini, verimi ise azalttığını belirtmişlerdir 

[May ve ark., 1969; Kliewer ve Antcliff,1970; Kader, 1990; Uslu, 1980]. 

Yine yapılan bazı araştırmalarda bir g üzümün olgunlaşabilmesi için gereken yaprak 

alnını belirlenmiş olup, aşırı yaprak almadan kaçınılması gerektiği ve  bir g üzüm için 1,6-

7,12 cm2 yaprak alanının yeterli olduğu saptanmıştır [Currle ve ark., 1983;Uslu, 1981]. 

Mevcut çalışma ulusal ekonomimizde önemli bir yere sahip olan Sultani Çekirdeksiz 

üzüm çeşidinde yürütülmüştür. Çalışmada üç farklı seviye ve dönemde yapılan yaprak alma 

uygulamalarının organik kuru üzüm verim ve kalite parametreleriyle birlikte üretim 

maliyetleri üzerine etkisini belirlemek üzere yapılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

 

2.1. Materyal 

Çalışmanın ana materyalini 2003-2008 yılları arasında Manisa ili Alaşehir-Yeşilyurt 

deneme işletmesinde kayıt tutularak elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Maliyet 

hesaplamalarında 2013 yılı işçilik ve girdilerin birim fiyatları esas alınmıştır. 

 

2.2. Metot 

İşletme masraflarının saptanmasında ”Tek Ürün Bütçe Analiz Metodu” esas alınmıştır. 

Buna göre gelir-gider durumu, yalnız seçilmiş ürünler için hesaplanmıştır. 

Maliyetler yörede geçerli olan üretim tekniğine göre çıkarılmıştır. Deneme Sultani 

Çekirdeksiz çeşidinde yerli fidan kullanılarak, büyük T destek sisteminde 2,4x3,3 m sıra üzeri 

ve mesafede tesis edilmiştir. Tesis ve üretim masraflarının saptanmasında alternatif maliyet 

unsuru dikkate alınmıştır. Alternatif maliyet prensibinden hareketle, üretimde kullanılan mal 

ve hizmetler, işletmeye ait olsa bile piyasa değeri itibariyle satın alınmış veya kiralanmış 

olarak kabul edilmiştir. 

Aşağıda gösterildiği gibi üç farklı seviye ve dönemde yaprak alma uygulamalarını 

içeren bağlar için tesis gideri amortisman paylarını hesaplamaya esas teşkil etmesi 

bakımından bağ tesis maliyeti hesaplanmıştır.  

Geleneksel (Konvansiyonel) 

Kontrol (Herhangi bir yaprak alam uygulaması yapılmammış) 

Tane tutumu döneminde sürgün başına salkımın altından 2 adet yaprak alınması (T-2) 

Ben düşme döneminde sürgün başına salkımın 2 adet altından 2 adet üstünden olmak üzere 4 

adet yaprak alınması (B-4) 

Tane tutumu ve ben düşme döneminde sürgün başına salkımın üstünden ve altından 3’er 

olmak üzere 6 adet yaprak alınması (T-B+6) 

İnsan işgücü ile ilgili değerlendirmelerde Erkek İşgücü Birimi (EİB) esas alınmıştır. İnsan 

işgücü hesaplamasında bir işgücü 8 saat olarak alınmış, kadın ve yaşlıların işgüçleri erkek 

işgücüne dönüştürülmüştür. 
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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. 

İşletme bazında elde edilen veriler analiz edilirken dekara ortalama 3 yılık tesis 

maliyeti ve ürün elde edildikten sonraki 5 yılın verim ortalamaları kullanılarak bağın yıllık 

tesis gideri amortisman payı ve nispi karları bulunmuştur. Ortalama fiziki üretim girdileri ve 

ürün miktarları 2013 yılı fiyatlarıyla çarpılmıştır. Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinde satış 

fiyatı 4,0 TL/kg ve Organik Sultani çekirdeksiz üzümün satış fiyatı 4,5 TL/kg kabul 

edilmiştir. 

Çeşitli giderlerde masraflar toplamının %5’i, sermaye faizinde; masraflar 

toplamı+çeşitli giderlerin %12’si (Ziraat Bankasının bitkisel üretim kredi faizinin 6 aylık 

oranı) alınmıştır. Brüt üretim değerinin dekara üretim masraflarına bölünmesi ile de terbiye 

sistemlerinin ürün elde edildikten sonraki gelir/masraf oranları bulunmuştur. 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Sultani çekirdeksiz çeşidinde üç farklı seviye ve dönemde yaprak alma 

uygulamalarının Geleneksel uygulamasına göre üretim maliyetleri ile Gelir/Masraf oranları 

çizelge 3.1’de verilmiştir. Buna göre gelir/masraf oranı en yüksek olarak geleneksel 

uygulamasında 1,83 tespit edilirken en düşük değer 1,69 ile B-4 uygulamasında belirlenmiştir. 

Çizelge 3.1’de 2003-2008 yıllarında elde edilen ortalama verim değerleri incelendiğinde, en 

yüksek dekara kuru üzüm verimi 599 kg/da ile geleneksel uygulamasında görülmüş, bunu 

tane tutumu ve ben düşme döneminde sürgün başına salkımın üstünden ve altından 3’er olmak 

üzere 6 adet yaprak alınması uygulaması (T-B+6)  ve tane tutumu döneminde sürgün başına 

salkımın altından 2 adet yaprak alınması uygulaması (T-2) ile ben düşme döneminde sürgün 

başına salkımın 2 adet altından 2 adet üstünden olmak üzere 4 adet yaprak alınması 

uygulaması (B-4) takip etmiştir. En düşük verim değeri kontrol uygulaması (505 kg/da) 

parselinde tespit edilmiştir. 

Birim çekirdeksiz kuru üzüm üretim maliyeti açısından yapılan değerlendirmede en 

yüksek çekirdeksiz kuru üzüm maliyetinin Ben düşme döneminde sürgün başına salkımın 2 

adet altından 2 adet üstünden olmak üzere 4 adet yaprak alınması uygulaması (B-4)  olduğu 

görülmektedir (2,66 TL/kg). En düşük çekirdeksiz kuru üzüm maliyeti ise Geleneksel 

uygulaması görülmektedir (Çizelge 3.1). 

 

Çizelge 3.1. Üç Farklı Seviye ve Dönemde Yaprak Alma Uygulama Modellerinin Üretim Maliyetleri 

Yaprak Alma 

Seviyesi 

Verim 

kg/da 

BUD 

(TL) 

Masraflar 

Toplamı (TL) 

1 Kg Kuru 

Üzüm Maliyeti 
Gelir/Masraf 

Geleneksel 599 2396 1310,06 2,19 1,83 

Kontrol 505 2273 1327,68 2,63 1,71 

T-2 516 2322 1347,90 2,61 1,72 

B-4 506 2277 1347,90 2,66 1,69 

T+B6 539 2426 1377,11 2,55 1,76 

 

 T-2: Tane tutumu döneminde sürgün başına salkımın altından 2 adet yaprak alınması 
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 B-4: Ben düşme döneminde sürgün başına salkımın 2 adet altından 2 adet üstünden 

olmak üzere 4 adet yaprak alınması 

 T-B+6: Tane tutumu ve ben düşme döneminde sürgün başına salkımın üstünden ve 

altından 3’er olmak üzere 6 adet yaprak alınması  

 

Birçok çalışmada üzüm çeşidine bağlı olmakla birlikte, organik üzüm masraflarının 

geleneksel üzümün masraflarına göre %69 ile %91 arasında daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

Akgüngör (1996) tarafından yapılan çalışmada; Kemalpaşa yöresinde organik çekirdeksiz 

kuru üzümün veriminin geleneksel çekirdeksiz kuru üzümün verimine göre daha yüksek, 

ancak Salihli yöresinde ise daha düşük olduğunu belirlemiştir. Çalışmada, organik çekirdeksiz 

kuru üzüm üreticilerinin geleneksel çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerine göre kilograma daha 

yüksek bir kâr sağladığı saptanmıştır. Olhan (1997) organik çekirdeksiz kuru üzümün 

veriminin geleneksel çekirdeksiz kuru üzüm verimine göre daha yüksek olduğunu bulmuştur. 

Bektaş ve Miran (2006), Tanrıvermiş ve ark..(2004) ve Demirci ve ark.. (2002) organik 

çekirdeksiz kuru üzümün verimini geleneksel çekirdeksiz kuru üzüm verimine göre daha 

düşük bulmuştur. Bektaş ve Miran (2006), organik çekirdeksiz kuru üzüm değişken masrafını 

geleneksel çekirdeksiz kuru üzümün değişken masrafına göre daha düşük, Tanrıvermiş ve ark. 

(2004) İzmir yöresinde daha düşük, Manisa yöresinde daha yüksek olarak belirlemişlerdir.  

Arazi koşullarında yapılan denemeden elde edilen verim değerlerinin esas alındığı bu 

çalışmada geleneksel çekirdeksiz kuru üzüm üretim masraflarının organik olarak üretilen ve 

belirli yaprak alma uygulamalarının yapıldığı uygulamalara göre daha düşük olduğu ve verim 

değerinin de geleneksel üretimde yüksek olduğu görülmektedir. Ancak 2013 yılı İzmir Ticaret 

Borsası kayıtlarına göre organik çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı ortalama 4,5 TL, geleneksel 

çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı ise ortalama 4,0 TL seviyelerinde gerçekleşmiştir. Bu verilerin 

ışığı altında geleneksel olarak üretilen çekirdeksiz kuru üzümün bir kg maliyeti 2,19 TL ve 

organik olarak üretilen çekirdeksiz kuru üzümün bir kg maliyeti ise 2,55 TL (T+B6) 

uygulamasında en düşük olarak hesaplanmıştır.  

 

4. SONUÇ 

Bağcılıkta özellikle organik olarak üretim yapıldığında kültürel uygulamalar gerek 

üretim miktarı gerekse ürün kalitesi üzerinde olumlu etkiler yapmaktadır. Bu çalışmada da 

organik sultani çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde yapılan yaprak alma uygulamalarının verim 

kalite bileşenleriyle birlikte birim miktar üretim maliyetleri üzerinde de pozitif etkilerinin 

olduğu görülmüştür. Yapılan değerlendirmelerde tane tutumu ve ben düşme döneminde 

sürgün başına salkımın üstünden ve altından 3’er olmak üzere 6 adet yaprak alınması 

uygulaması ön plana çıkarak en karlı model olarak görülmüştür. 
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ORGANİK OLARAK YETİŞTİRİLEN SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM 

ÇEŞİDİNDEN ELDE EDİLEN KURU ÜZÜMÜN MİNERAL MADDE İÇERİĞİNİN 

BELİRLENMESİ 

 

Fadime ATEŞ1    Adem YAĞCI2 

 
1Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

2Gaziosman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

 

Türkiye, dünyanın en önemli çekirdeksiz kuru üzüm ihraçatcısı aynı zamanda 

çekirdeksiz üzümlerin spontan olarak ortaya çıktığı bir ülkedir. 

Mevcut çalışma ulusal ekonomimizde önemli bir yere sahip olan Sultani Çekirdeksiz 

üzüm çeşidinde yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı organik üzüm parselinde üretilen Sultani 

Çekirdeksiz üzüm organik üretim aşaması (2006-2007) boyunca üretilmiş olan kuru üzümün 

besin maddesi içeriğini belirlemektir. Bundan başka,  insan beslenmesinde önemli doğal bir 

enerji kaynağı olan kuru üzümüm özelikle de organik kuru üzümün önemini vurgulamaya 

çalışmaktır. 

Bu çalışma 2006-2007 yılları arasında Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon’una ait 

Alaşehir-Yeşilyurt İşletmesindeki organik olarak üretilen Sultani Çekirdeksiz üzüm 

çeşidinden elde edilen kuru üzüm örneklerinde yapılmıştır. Uygulamalardan elde edilen kuru 

üzümler ICP-AES ile yapılan mineral madde analizlerinde potasyumun 7333,08 ppm, 

fosforun 135,04 ppm, sodyumun 157,21 ppm, demirin 18,87 ppm, bakırın 6,18 ppm, 

çinkonun 6,55 ppm, manganın 1,72 ppm, kalsiyumun 233,08 ppm ve magnezyumun 568,63 

ppm değerleri saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Organik kuru üzüm,  Sultani Çekirdeksiz, Mineral madde içeriği 

                                                           
   

 

 

 

5454



4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Adana 

17-19 Nisan 2014 - Poster Bildiri 

 

 

ORGANİK PREPARAT UYGULAMASININ KURU ÜZÜM KALİTESİ ÜZERİNE 

ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 

  

Fadime ATEŞ1, Ali GÜLER1 

 

1Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

ÖZET 

Türkiye, dünyanın en önemli çekirdeksiz kuru üzüm ihracatıcısı aynı zamanda 

çekirdeksiz üzümlerin spontan olarak ortaya çıktığı bir ülkedir. 

1985 yılından bu yana üretilen ve organik kuru üzüm ihraç eden Türkiye, organik kuru 

üzüm üretiminde dünya lideridir. 

Bu çalışmada, Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde organik preparat uygulaması 

yapılmış olan organik üretim ile konvansiyonel üretimin kuru üzüm kalitesi üzerine olan 

etkileri belirlenmek amaçlanmıştır. Organik tarımda kullanılması onaylanmış olan EM Bio- 

polimer jel solüsyonu (E2001) ve Bioplazma preparatları kullanılmıştır. Deneme tesadüf 

blokları deneme desenine göre her parselde 24 asma olacak şekilde düzenlenmiştir. 

Bu çalışma 2003-2007 yılları arasında Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon’una ait 

Alaşehir-Yeşilyurt İşletmesindeki organik olarak üretilen Sultani Çekirdeksiz üzüm 

çeşidinden elde edilen kuru üzüm örneklerinde yapılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Organik kuru üzüm,  Sultani Çekirdeksiz, Mineral madde içeriği 
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EGE BÖLGESİ BAĞ ALANLARINA AİT TOPRAKLARIN BAZI FİZİKSEL 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
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1Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Zir. Yük. Müh.    
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ÖZET 

Bu çalışma Ege Bölgesi’nde bağcılığın yoğun olarak yapıldığı toprakların bazı fiziksel 

özelliklerini belirlemek amacı ile yürütülmüştür. 2010-2013 yılları arasında gerçekleştirilen 

bu sörvey çalışması ile Manisa, Denizli, İzmir, Uşak ve Aydın illerinde 17 farklı çeşitten 

alınan toprak örneklerinin fiziksel analizleri yapılmıştır. Toprak örnekleri (0-30) ve (30-60) 

cm olmak üzere iki farklı derinlikten alınmış ve toprağın fiziksel özelliklerinden Bünye 

(Bouyoucos 1955), % Toplam Kireç (Çağlar, 1958), % Toplam Eriyebilir Tuz (Soil Survey 

Staff, 1951), % Organik Madde (Walkey ve Black, 1947) ve pH (Jackson, 1967) (Kacar 1995) 

analizleri yapılmıştır. 

Toprak örnekleri genel olarak değerlendirildiğinde; % toplam eriyebilir tuz içeriği 

olarak tuzsuz, % organik madde bakımından çok düşük, düşük ve orta, % toplam kireç ise 

düşükten aşırı kireçliye kadar değişim göstermekte, pH değerleri genelde hafif alkali, alkali ve 

kuvvetli alkali olarak belirlenmiştir. Toprakların bünye grupları incelendiğinde ise kumludan 

killiye kadar değişen farklı toprak bünye grupları belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ege Bölgesi, Bağ, Toprak  

 

EXAMINATION OF SOME PHYSICAL PROPERTIES OF AEGEAN REGION 

VINEYARD SOILS 

ABSTRACT 

The present study was conducted in order to determine some physical properties of the 

soils in the Aegean Region where grape cultivation is carried out intensely. With this survey 

study conducted between the years of 2010 and 2013, physical analyses were carried out on 

soil samples collected from 17 different species from the cities of Manisa, Denizli, Izmir, 

Usak and Aydin. Soil samples were taken from two different depths as (0-30) cm and (30-60) 

cm, and Texture (Bouyoucos 1955), Total Lime % (Caglar, 1958), Total Soluble Salt % (Soil 

Survey Staff, 1951), Organic Substance % (Walkey and Black, 1947) and pH (Jackson, 1967) 

(Kacar, 1995) analyses were performed.  

A general evaluation of the soil samples showed that in terms of total soluble salt % 

the samples were non-saline, in terms of organic substance % the samples contained very low, 
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low and medium level of organic substances, in terms of total lime % the samples varied from 

low to extremely limey, and in terms of pH values the samples were slightly alkaline, alkaline 

and strongly alkaline. With the examination of the texture groups of the samples on the other 

hand, varying soil texture groups from sandy to clayey were found. 

Keywords: Aegean Region, Vineyard, Soil  

1. GİRİŞ 

 

Uygun ekolojik koşullar dolayısıyla bağcılık potansiyeli yüksek olan ülkemiz, dünya 

bağcılığında, gerek yetiştirilen üzüm çeşitlerinin farklılığı gerekse üretim miktarları açısından 

önemli bir yere sahiptir. Ülkemiz bağ üretim alanları içerisinde ise Ege Bölgesi, bağ alanları 

ve bu alanlardan elde edilen ürün miktarları açısından değerlendirildiğinde ülkemizde bağcılık 

yapılan bölgeler içerisinde ilk sırada yer almaktadır. 

Ülkemiz, 472.545 ha. bağ alanı ile bağcılık yapan ülkeler arasında İspanya, Fransa, İtalya 

ve Çin’den sonra 5. sırada, üretimde ise 4.296.351 ton yaş üzüm üretimi ile Çin, İtalya, ABD, 

Fransa ve İspanya’dan sonra 6. sırada yer almaktadır (Anonim, 2011a). Ege Bölgesi mevcut 

bağ alanlarımızın % 29,6’sını (139.802 ha.) oluşturarak ülkemiz bağcılığında birinci sırada 

yer almaktadır. Ege Bölgesi içerisinde ise bağ alanları açısından sırasıyla Manisa (% 53,8), 

Denizli (% 32,4), İzmir (%8,9), Uşak (% 3,5) ve Aydın (% 1,4) yer almaktadır (Anonim, 

2011b). 

Gediz havzası topraklarının yaklaşık %80’i hafif ve orta alkali reaksiyondadır (Anonim 

1997). Ege Bölgesinde bağ yetiştiriciliği yapılan toprakların büyük çoğunluğu kumlu-tın ve 

tın bünyeye sahiptir. Genelde topraklar kireçli, nötr ve hafif alkali reaksiyonlu olup tuz 

problemi bulunmamaktadır (Kovancı ve Atalay 1977, Konuk ve Çolakoğlu 1986, İrget 1988, 

Atalay ve Anaç 1991,  İrget ve Atalay 1992, Yener ve ark, 2000 ). 

Bu çalışma Ege Bölgesi’nde bağcılığın yoğun olarak yapıldığı toprakların bazı fiziksel 

özelliklerini belirlemek amacı ile yürütülmüştür. 

2. MATERYAL ve METOT  

 

2010-2013 yılları arasında gerçekleştirilen bu sörvey çalışması ile Manisa, Denizli, 

İzmir, Uşak ve Aydın illerinde 17 farklı çeşitten alınan 199 toprak örneklerin fiziksel 

analizleri yapılmıştır. Toprak örnekleri (0-30) ve (30-60) cm olmak üzere iki farklı derinlikten 

alınmış ve toprağın fiziksel özelliklerinden Bünye (Bouyoucos 1955), % Toplam Kireç 

(Çağlar, 1958), % Toplam Eriyebilir Tuz (Soil Survey Staff, 1951), % Organik Madde 

(Walkey ve Black, 1947) ve pH (Jackson, 1967) (Kacar 1995) analizleri yapılmıştır. 
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Toprakların bünye grupları incelendiğinde kumludan killiye kadar değişen farklı 

toprak bünye grupları belirlenmiş Toprak örneklerinin büyük bir kısmı kumlu tın ve tınlı 

bünyede olduğu tespit edilmiştir.  Ege Bölgesinde bağ yetiştiriciliği yapılan toprakların büyük 

çoğunluğu kumlu-tın ve tın bünyeye sahip olduğu yapılan diğer çalışmalarda da belirtilmiştir. 

(Kovancı ve Atalay 1977, Konuk ve Çolakoğlu 1986, İrget 1988, Atalay ve Anaç 1991,  İrget 

ve Atalay 1992, Yener ve ark, 2000 ). 

Toprak örneklerinin, pH, kireç, toplam tuz ve organik madde değerleri Tablo 1’de 

verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda toprak örneklerinin pH değerleri 5,05 ile 8,85 

arasında, kireç (CaCO3) içerikleri % 0,40 ile % 67,49 arasında, toplam tuz içerikleri % 0,0034 

ile % 0,090 arasında ve organik madde içerikleri  % 0,13 ile % 3,35 arasında değişim 

göstermektedir.  

Yapılan toprak analizleri ile pH kuvvetli asit (5,1-5,5) ile kuvvetli alkali (8,5-9,0), 

kireç düşük (%0 - %2,5) ile aşırı kireçli (> %20), tuz içeriği tuzsuz (% 0 - % 0,15)  ve organik 

madde çok düşük (%0 - %1)  ile yüksek (%3 - %6) sınıfları arasında yer aldığı tespit 

edilmiştir. Toprak örneklerinin büyük bir kısmı pH hafif alkali ile alkali reaksiyonlu, yüksek 

kireçli, tuzsuz ve organik maddece düşük düzeylerde olduğu tespit edilmiştir. Ege Bölgesinde 

bağ yetiştiriciliği yapılan toprakların genelde kireçli, nötr ve hafif alkali reaksiyonlu olup tuz 

problemi olmadığı başka araştırmacılar tarafından da belirtilmiştir. (Kovancı ve Atalay 1977, 

Konuk ve Çolakoğlu 1986, İrget 1988, Atalay ve Anaç 1991,  İrget ve Atalay 1992, Yener ve 

ark, 2000 ). 

Tablo 1. Topraklar Örneklerinin pH, Kireç, Toplam Tuz ve Organik Madde Değerleri 

 

Toprak 

özellikleri 

Minimum 

değerler 

Maksimum 

değerler 

Ortalama 

Değerler 

pH 5,05 8,85 7,77 

CaCO3 (%) 0,40 67,49 9,95 

Toplam Tuz (%) 0,0034 0,090 0,0159 

Org. Madde (%) 0,13 3,35 1,12 

 

 

Özetle;  Alınan toprak örneklerinin büyük bir kısmı kumlu tın ve tınlı bünyede olduğu,  pH 

hafif alkali ile alkali reaksiyonlu, yüksek kireçli, tuzsuz ve organik maddece düşük düzeylerde 

olduğu belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 

 

Viticulture is the oldest culture on earth as a branch of agriculture and conserves its importance 

and constitutes one of the most common culture areas in the northern and southern hemisphere. 

Determination of genetic resources or improved them or the definition and classification of new varieties 

in all of the grape growing countries different methods have been used by different researchers. In this 

study, importance grape varieties which are grown in Aegean Region and rootstocks and clones selected 

by Manisa Viticulture Research Station were morphologically characterized and ampelographic 

differences and similarities among them were investigated. A total of 14 grape cultivars (Çal Karası, 

Yuvarlak Çekirdeksiz), rootstocks (41 B, 420 A) and clones were morphologically characterized and 

investigated ampelographic differences and similarities among them. Çal Karası grape variety which 

was a standart raisin and wine grape variety of Aegean Region in Turkey and Yuvarlak Çekirdeksiz 

which was one of the most important raisin grape varieties of this region. Phenological development 

and characteristics in Minimal Descriptor List for Grapevine Varieties (TTSM) related to shoot, leaf, 

inflorescence, bunch, berry and seeds which are present in all kind and clone OIV, UPOV and IBPGR 

lists, were examined for a period of three years. It was found that there were differences among clones 

of Çal Karası and Yuvarlak Çekirdeksiz varieties dates of bud burst-veraison with leaf-cluster 

characteristics. Besides amphelographic differences between clones of 41 B and 420 A were determined. 

 

Keywords: Vitis vinifera L., Çal Karası, Yuvarlak Çekirdeksiz, Amphelography, Clone 

 

INTRODUCTION 

 

Turkey has one of the most suitable climate conditions for growing grapes in the world. 

Viticulture has taken an important place in the nutrition of public and social life in our country 

and always has an important effect on national economy.  

Turkey is ranked sixth and fifth in terms of grape production and growing area 

respectively. According to 2011 statistical data 4.296.351 tons grapes have been produced in 

472.545 ha vineyard area in Turkey (FAO, 2012).  

Turkey is very rich in grapevine gene sources because of its geographical closeness to 

areas where grapes were born and have developed.  

The preservation of genetic diversity is important and necessary due to danger of 

extinction of genetic resources. Therefore, genetic characterization of such grapevine cultivars 

is important for developments in grape breeding.  

The aim of this study was morphologically characterized and investigated ampelographic 

differences and similarities among importance grape varieties which are grown in Aegean 
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Region and rootstocks and clones. This research was carried out during 2009-2011 vegetation 

period under Manisa conditions. 

 

MATERIALS AND METHODS  

 

Plant Material 

A total of 14 grape cultivars (Vitis vinifera L.), rootstocks and clones were 

morphologically characterized and investigated ampelographic differences and similarities 

among them. It was carried out with important grape varieties which are grown in Aegean 

Region; Çal Karası and Yuvarlak Çekirdeksiz grape varieties and 7 number clones selected by 

Manisa Viticulture Research Station. Widespread planting rootstock for lime soils; 41B and 

420A American rootstocks and 4 number clones. 

Ten vines per clones of cultivars were selected for study. The vines were 17 years old and 

cultivated under the same growing conditions using rootstock 5 BB with the spaces 2.75 x 2.00 

m. 

 

Yuvarlak Çekirdeksiz Grape Variety 

It is one of the most important raisin of Manisa and its surroundings. The clone selection 

of Yuvarlak Çekirdeksiz was carried out by Manisa Viticulture Research Station. It was 

founded that 5 and 8 numbered clones were best in terms of yield per vine.  

It was determined that 8 numbered clone had an advantage about the large berry and 

cluster, the balanced growth, the number of berry at 100 g raisin than other clones (Yılmaz et 

al., 1997). 

 

Çal Karası Grape Variety 

It is a standard raisin and wine grape variety of Aegean Region, Denizli-Çal surroundings 

in Turkey.  The clone selection of Çal Karası was carried out by Manisa Viticulture Research 

Station. At the end of this study, according to the values of total point, five clones were selected, 

the best clones were 1 for wine and raisin, 12 for must, 18 and 29 for wine and 10 cluster and 

berry properties, stability (Kader et al., 2004). 

 

41B and 420A Rootstocks 

Different resistant rootstocks which adapted to the soil and climate conditions of Turkey 

and showed good affinity to native varieties are recommended for the plantings.  

Clone selection studies were carried out on 41B and 420A as widespread planting 

rootstock for lime soils by Manisa Viticulture Research Station.  

41B and 420A rootstocks’s 13 numbered clone has shown the most cutting number and 

graftable cutting number(Kader et al., 1999). 

 

Methods 

 

Descriptors for Grapevine (Vitis spp.) (GENRES 081 1997) and the Office International 

de la Vigne et du Vin (OIV) Descriptor List for Grape Varieties and Vitis species (OIV, 2001) 
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were used for ampelographic characterization of cultivars, rootstocks and clones. Descriptors 

used in this study and their OIV-IPGRI codes are presented in Table 1.  

All measurements were made at different times during the growth cycle. 

Shoots were investigated when they were 10 - 30 cm long, the mature leaf descriptions 

were obtained berry set to veraison on leaves above the cluster within the medium third of 

shoot. Average of all bunches of 10 shoots were measured at maturity. The berry characteristics 

were observed in the medium scope of bunches and woody shoots were analyzed after fall of 

the leaves (Table 1). 

Mean values of OIV characters were transformed to numerical scales according to 

international descriptors.  

The resulting raw data were analysed in NTSYSpc 2.02k software (Rohlf, 2000) using a 

distance matrix. The clustering dendrogram to diagnose discrimination between genotypes was 

drawn with Unweighted Pair Group of Arithmetic average (UPGMA) using SAHN module 

(Rohlf, 2000). 

 

Results and Discussion 

Amphelographic characters showed differences among the studied clones of varieties and 

rootstocks. Hairs on leaves and tips shoot, discrimination of grape varieties is considered to be 

a very important characteristic (Dilli and Kader, 2005). Density of prostrate hairs on tips of 

young shoot (004) varied among the analyzed in clones of rootstocks. Prostrate hair was dense 

in 41B 8 young shoot tips, while the others had different types from medium to very dense hairs 

(Table 2). 

41B clones also differed in terms of shoot attitude (006), varying horizontal to semi-

drooping habit. Colours of the dorsal side of indernodes (007) among the 420A 13 were mostly 

red others were red striped (Table 3). Colour on young leaves has been varied among Çal Karası 

clones.  

Definitions relevant to mature leaves have been generally approved as powerful way of 

identifying grapevine genotypes (Ateş et al., 2011). Shape of teeth of mature leaf varied among 

the analyzed in clones of cultivars. They differed varying both sides straight -both sides convex 

-mixed shape. The leaves with five lobes is a major type among most of Turkish grapes. General 

shapes of petiole sinus (079) varied in cultivar and rootstocks of clones. 

Bunch, berry and must characteristics have particular importance in quality assessment 

of table grapes.  

Variability was determined among the studied of cultivars among clones relevant to 

measurements on bunches, berries, must  and time of ripening. 

8 numbered clone of Yuvarlak Çekirdeksiz was also suitable table grape with its larger 

bunches, berry and loose density. At the result; It which were suitable raisin and table grape 

were determined.  
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Table 1. Descriptor list in the study. 

No OIV Code  Vine Part Descripton of Character 

1 001 Young shoot Form of tip 

2 003 Young shoot Anthocyanin colouration on prostrate of tip  

3 004  Young shoot  Density of prostrate hairs on tip 

4 005 Young shoot Density of erect hairs on tip 

5 006 Shoot  Attitude (habit) 

6 007 Shoot  Color of dorsal side of internodes  

7 008 Shoot  Color of ventral side of internodes  

8 012 Shoot Erect hairs on internodes 

9 016 Shoot Number of consecutive tendrils 

10 017 Shoot  Length of tendrils  

11 051 Young leaf Colour of young leaf upper surface 

12 053 Young leaf Density of prostrate hairs between veins 

13 056 Young leaf Density of erect hairs on main veins 

15 066 Mature leaf Length of blade 

16 067 Mature leaf Shape of blade 

17 068 Mature leaf Number of lobes 

18 068-1 Mature leaf The depth of the upper lateral sinus 

19 069 Mature leaf Colour of mature leaf upper surface 

20 070 Mature leaf Anthocyanin colouration of main veins on upper side of blade 

21 074 Mature leaf Profile of blade in cross section 

22 075 Mature leaf Blistering of upper side of blade 

23 076 Mature leaf Shape of teeth 

24 077 Mature leaf Size of teeth in relation to blade size 

25 078 Mature leaf Ratio length/width of teeth 

26 079 Mature leaf Opening/overlapping of petiole sinus 

27 080 Mature leaf Shape of base of petiole sinus 

28 081-2 Mature leaf Tooth at petiole sinus 

29 082 Mature leaf Opening/ overlapping of upper lateral sinus 

30 084 Mature leaf Density of prostrate hairs between veins 

31 086 Mature leaf Density of prostrate hairs on veins 

32 087 Mature leaf Density of erect hairs between veins 

33 090 Petiole Density of prostrate hairs on petiole 

34 091 Petiole Density of erect hairs on petiole 

35 092 Petiole Length 

36 093 Mature leaf Length of petiole relative to main vein 

37 151 Inflorescence Sex of flower 

38 202 Bunch Size 

39 204 Bunch Density 

40 206 Bunch Length of peduncle 

41 221 Berry Size 

42 223 Berry Shape 

43 225 Berry Skin colour 

44 228 Berry Thickness of skin 

45 231 Berry Flesh colour 

46 232 Berry Juiciness of flesh 
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Table 2. Ampelographic characters of grapevine cultivars and clones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIV 

Code 

Çal K  Çal K 

1 

Çal K 

10 

Çal K 

12 

Çal K 

18 

Çal K 

29 

Yuvarlak 

Ç 5 

Yuvarlak 

Ç 8 

001 5 5 4 4 4 4 4 4 

003 3 1 3 1 3 3 1 1 

004 7 7 7 7 7 7 3 3 

005 1 1 1 1 1 1 3 3 

006 3 3 3 3 3 3 3 3 

007 2 2 2 2 2 2 2 2 
008 2 2 1 1 1 1 1 2 

012 1 1 1 1 1 1 1 1 

016 1 1 1 1 1 1 1 1 

017 7 7 7 7 7 7 7 5 

051 3 2 3 3 2 2 1 1 

053 9 9 9 9 9 9 1 1 

56 1 1 1 1 1 1 1 1 

065 5 7 7 5 7 7 7 5 

066 2 2 2 2 2 2 2 2 

067 3 3 3 3 3 3 3 3 

068 3 3 3 3 3 3 3 3 

068-1 5 3 3 3 3 3 5 5 

069 4 4 4 4 4 4 5 5 

070 3 1 1 1 3 3 1 1 

074 5 5 5 5 5 5 5 5 

075 3 3 5 5 5 3 1 1 

076 5 2 5 2 5 2 3 5 

077 7 7 7 7 7 7 7 7 

078 5 7 7 7 5 5 7 7 

079 4 3 4 4 4 3 6 5 

080 2 2 2 2 2 2 3 2 

081-2 1 1 1 1 1 1 1 1 

082 3 1 3 2 1 1 1 1 

084 5 5 5 5 5 7 1 1 

086 3 3 3 3 3 5 1 1 

087 1 1 1 1 1 1 1 1 

090 1 1 1 1 1 1 1 1 

091 0 0 1 1 1 1 1 1 

092 5 5 5 5 5 5 3 3 

093 5 5 5 5 5 7 3 3 

102 3 3 3 3 3 3 3 3 

103 2 2 2 2 2 2 2 2 

151 3 3 3 3 3 3 3 3 

039 3 5 5 3 3 5 7 9 

204 8 5 5 7 7 7 5 3 

206 1 3 3 1 1 1 1 3 

221 5 5 5 5 5 7 5 5 

223 7 7 7 7 7 7 3 3 

225 4 4 5 4 5 4 1 1 

228 5 5 5 5 5 5 5 5 

231 1 1 1 1 1 1 1 2 

232 2 2 2 2 2 2 2 2 

235 2 2 2 2 2 2 2 2 

236 1 1 1 1 1 1 1 1 

240 2 2 2 2 2 2 2 3 

241 3 3 3 3 3 3 2 2 

503 5 5 5 5 3 3 3 3 

505 7 7 7 7 7 7 7 7 

506 5 5 3 3 5 3 3 3 
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Table 3. Ampelographic characters of rootstocks and clones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster analysis of the cultivar, rootstock and clones 

 

Two main groups appeared in the dendrogram. Many sub-groups were observed in 

Group A that includes grape varieties and clones of them. On the other hand, clones 8 and 13 

of 41 B, and clones 13 and 19 of 420 A, one of the rootstocks, appeared in Group B.  

The first group (A) is composed of clones of Çal Karası. Clone 29 of Çal Karası diverged 

with a private branch at around 0.85 similarity level. Clones of Yuvarlak Çekirdeksiz grouped 

together in an associate sub cluster (A2). With respect to the ampelographic characters, 

OIV 

Code 
41 B  41 B 8 41 B 13 420 A 

420 A 

13 

420 A 

19 

001 4 4 4 3 3 3 

003 1 1 1 5 5 5 

004 9 7 9 5 5 5 

005 9 7 9 5 5 5 

006 5 7 5 7 7 7 

007 2 2 2 2 3 2 

008 2 2 2 1 1 1 

009 2 2 2 3 3 3 

010 3 3 3 3 3 3 

012 1 1 1 1 1 1 

016 1 1 1 1 1 1 

017 1 5 1 5 5 5 

051 2 2 2 2 2 2 

053 5 7 7 1 1 5 

56 1 1 1 5 5 5 

065 3 1 3 5 3 3 

066 2 2 2 2 2 2 

067 1 1 1 1 1 1 

068 2 2 2 3 2 2 

068-1 5 5 5 5 5 5 

069 4 4 4 4 4 4 

070 0 0 0 0 0 0 

074 5 5 5 2 2 2 

075 1 1 1 5 5 1 

076 3 3 3 3 3 3 

077 5 5 5 5 5 5 

078 5 5 5 5 5 5 

079 2 3 2 2 2 2 

080 2 2 2 2 2 2 

081-2 1 1 1 1 1 1 

082 1 1 1 1 1 1 

084 3 3 3 1 1 1 

086 5 5 5 3 3 3 

087 3 5 3 3 3 3 

090 5 3 5 1 1 1 

091 1 1 1 3 3 3 

092 3 3 3 3 1 1 

093 1 3 3 3 3 3 

102 3 3 3 3 3 3 

103 3 3 3 3 3 3 

151 4 4 4 1 1 1 
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especially more differences were observed among the clones of rootstocks. Genetic differences 

were determined between 41 B and 420 A at 0.39 similarity level. It also proves the 

discriminative potentials of the descriptor parameters  employed in this study. 

 

 
 

Figure 1. Dendrogram representing ampelographic relationships among cultivars, rootstocks and clones. 

 

Ampelographic differences were observed between 41B 8 and 41B, in the same way the 

420A 19 from 420A rootstock.  

 

CONCLUSION 

 

A total of 14 clones of grape cultivars (Vitis vinifera L.) and rootstocks belong to Çal 

Karası grape variety which was a standart raisin and wine grape variety of Aegean Region in 

Turkey. Yuvarlak Çekirdeksiz which was one of the most important raisin grape varieties of 

this region. 

Clones of 41B, 420A were characterized. It was found that there were differences among 

clones of Çal Karası and Yuvarlak Çekirdeksiz varieties dates of bud burst-veraison with leaf-

cluster characteristics. Amphelographic differences between clones of 41 B and 420 A were 

determined.  

Clones of varieties and rootstocks were taken under protection with this study. Also the 

information in the obtained database can be used legal protection. Registration application of 

clones was applied. Registration process continues.  
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ABSTRACT 

To induce mutation in a plant material is being done by using physical and chemical 

mutagens. Before mutation breeding, the determination of the material sensitivity to the 

mutagen is the necessity for the success of the breeding program. By the development of in 

vitro methods, mutation breeding studies have being done in in vitro and it has been possible 

to get results in a shorter time than in in vivo. In this study it was aimed to determine the 

radiosensitivity of Sultana grape variety in in vitro by applying different gamma ray doses. 

Two different MS medium that contains 2 μM (MS1) and 5 μM (MS2) BAP were used. 

Radiation treatments were done by two months intervals, and three different doses (2+2 kRad, 

4+4 kRad, 8 kRad) were applied. Observations and measurements were made before each 

subculture and plant height, plant number and multiplication ratios were recorded. Plant 

reactions to radiation were generally appeared as reduction of growth and multiplication, 

drying of the shoot tip or whole plant. Height reduction of plants that were totally 4 kRad 

radiation applied was 20% while in 8 kRad applied group the reduction was %50 or more, in 

respect to control. The similar reductions were also recorded in plant number and 

multiplication ratios. Generally, the plants in MS1 medium showed slightly more dramatic 

reductions than the plants in MS2 medium. It was determined that the application of a high 

dose at once is more effective than the intermittent application of the same dose. Despite the 

higher doses were increased the mutation frequency, the regeneration capacity of the plant 

dramatically reduced.  

 

Key words: Vitis, Sultana grape, radiosensitivity, in vitro. 

 

INTRODUCTION 

Modern fruit industry needs new fruit varieties which are economically profitable. 

New varieties must have some common features like, stable and high yield, short juvenility, 

resistance to pests and diseases, uniform maturation, compact development and suitability to 

post harvest processing (Donini, 1982). 

Traditional breeding methods such as crossing and selection take long time to achieve 

these goals. Mutation breeding is an alternative method which takes relatively short time and 

aiming to chance one feature of the variety without disrupting the other desirable ones. 

Mutation breeding has being done by many researchers since 1950’s and many new fruit 

varieties have introduced to the markets by this method.  

Gamma radiation is widely used to make mutations. Optimum dose is determined 

depending on variety, plant part, growth stage and production method. It is a necessity to 

determine the radio sensitivity of the plant material to choose the optimum dose (Einsett and 
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Pratt, 1975). Radio sensitivity is also depends on many factors like nuclear volume, 

chromosome number, ploidi level, etc. 

Mutation breeding in grapevines aims high yield, seedlessness, berry color and shape, 

and stress resistance (Spiegel-Roy, 1990).  

 

MATERIAL AND METHOD 

Plant material of this study was six years old Sultana grapevines obtained from Manisa 

Viticultural Research Station. Gamma rays from 60Co source were used to induce mutation. In 

vitro culture initiated by using 1cm shoot tips taken from the vineyard during summer.  

MS medium (Murashige and Skoog, 1962) consisting 2 μM (MS1) and 5 μM (MS2) BAP 

(benzyl amino purine) were used. Subcultures were made every 7 weeks.  

Radiation treatment was made twice with an interval of 2 months. Two different doses 

were applied after 3 weeks from the initiation of the culture. 2 kRad and 4 kRad gamma ray 

doses were used at the first application.  Second application was made at second subculture 

and 2 and 4 kRad gamma ray doses applied to same plants and additionally 8 kRad acute dose 

also applied to another group of plants. After radiation treatment plant materials were 

subcultured twice. Observations were made before each subculture. Plant numbers, plant 

heights and multiplication rates were determined.  

 

RESULTS 

Average reductions of plants in MS1 and MS2 media were recorded. In MS1 medium, 

total 4 kRad (2+2 kRad) radiation applied group showed 28% average plant height reduction 

while in total 8 kRad (4+4 kRad) radiation applied group the reduction was 44% and 8 kRad 

acute radiation caused 57% plant height reduction in in respect to control. Similarly, in MS2 

medium, plant height reductions were 16%, 38% and 49% in respect to control (Figure 1). 

After radiation treatments plant numbers of each subculture recorded and average 

numbers were calculated. 49%, 67% and 85% reduction were recorded in MS1 medium in 

respect to control by 4, 8 and acute 8 kRad radiation treatments respectively. In MS2 medium 

these reductions were 51%, 60% and 88% respectively (Figure 2). 

Plant multiplication rate in MS1 medium were also dramatically reduced by induced 

radioactivity doses. Average multiplication rate reduced 49% at 4 kRad dose in respect to 

control. At 8 kRad dose it was 56% and acute 8 kRad dose caused 87% reduction. In  MS2 

medium these reductions were 52%, 56% and 99% respectively (Figure 3) . 

 

        
Figure 1. Average plant height         Figure 2. Average plant number Figure 3. Multiplication rate 
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DISCUSSION AND CONCLUSION 

Radiation treatments dramatically affect the growth of in vitro cultures. The symptoms 

were growth retention and shoot tip or whole plant drying. At 2 kRad and 4 kRad doses plant 

growth retention occurred but at 8 kRad  application plant regeneration has severly effected. 

At high doses it is clear that the mutation frequency will be high but the survival will be low. 

Acute 8 kRad radiation dose were more lethal than intermittent application of total 8 kRad 

dose. It is important the choose application method at this point.  In literature, it was reported 

that the suitable dose for grapevines depends on cultivar and ranging between 2.5-4 kRad 

(Botta et al., 1989; Rosati et al., 1990; Çoban et al., 2002, Marasalı et al., 2003). Plants in 

MS1 medium showed slightly more reductions than plants in MS2 medium where more 

compact growth was observed. 
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ABSTRACT 

Rootstocks affect the vigor, yield and fruit quality besides the physiology and alter the 

resistance of the scion to abiotic and biotic stress factors. In viticulture, different rootstocks 

affect the same scion also in different ways. This study was conducted in five years old 

vineyard in Manisa conditions. Leaf samples of Cabarnet Souvignon, Merlot and Syrah 

cultivars grafted on 110 R (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) and 1103 P (Vitis berlandieri x 

Vitis rupestris) were taken during veraison. Proline, carbohydrate, color (CIE L*, a*, b*) and 

chlorophyll (SPAD) contends of the samples were analyzed. The effects of the rootstocks on 

scion were compared. The obtained data were interpreted according to statistical analysis and 

Duncan Multiple Comparison Test was used to state the differences. Statistical differences in 

all parameters were noted when all rootstocks and scion combinations evaluated together. 

When rootstocks effects on scion analyzed, 1103 P were found statistically significant in all 

parameters except carbohydrate values where 110 R were found insignificant in proline, a* 

and L* values. As a result rootstocks were found effective on evaluated physiological 

parameters and scions have different response on the same rootstock.  

Key words: Vine, rootstock, proline, carbon hydrate, SPAD, color.  

ÖZET 

Anaçlar üzerine aşılı çeşidin büyüme, verim ve meyve kalitesinin yanı sıra 

fizyolojisini de etkileyerek, abiyotik ve biyotik stres faktörlerine karşı dayanımını değiştirir. 

Bağcılıkta da farklı anaçlar aynı çeşidi farklı şekillerde etkileyebilmektedir. Bu çalışma 

Manisa koşullarında, beş yaşındaki bağda gerçekleştirilmiştir. Ben düşme döneminde, 110R( 

Vitis berlandieri x Vitis rupestris) ve 1103P (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) anaçlarına 

aşılı Cabarnet Sauvignon, Merlot ve Syrah çeşitlerinden yaprak örnekleri alınmıştır. Bu 

örneklerde proline, karbonhidrat, renk (CIE L*, a*, b*) ve klorofil (SPAD) analizleri 

yapılmıştır. Anaçların çeşitler üzerindeki etkileri karşılaştırılmış, veriler Duncan çoklu 

karşılaştırma testi kullanılarak yorumlanmıştır. Anaç ve çeşit kombinasyonları birlikte 

değerlendirildiğinde incelenen tüm parametreler istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Anaçların çeşide olan etkileri karşılaştırıldığında 1103P anacı, karbonhidrat değerleri hariç 

tüm parametrelerde önemli çıkarken 110R anacı, prolin, a* ve L* değerleri bakımından 

önemsiz bulunmuştur. Sonuç olarak anaçlar incelenen fizyolojik parametreler açısından etkili 

bulunurken çeşitler, aynı anaç üzerinde farklı tepkiler vermiştir. 

Anahtar kelimeler: Asma, anaç,prolin, karbonhidrat, SPAD, renk. 
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INTRODUCTION 

Grapevine rootstocks have been using for a long time for different reasons. The major 

reason to use rootstocks is their resistance to some biotic (phylloxera and nematodes) and 

abiotic (high pH soils, saline soils, low pH soils, wet or poorly drained soils and drought) 

stress factors (Reynolds and Wardle, 2001). There are many research on effects of rootstocks 

on scion physiological and biological properties like photosynthesis, dry matter (Wlliams and 

Smith, 1991), mineral constituens (Grant and Mathews, 1996, Ibacache and Sierra 2009), 

metabolite accumulation and hormonal status (Satisha et al.2007). During (1994) studied 

rootstock effects on scion photosynthesis and found that the rootstock effect on gas exchange 

is scion specific; Bica et al. (2000) found that the effect of rootstocks was significant on leaf 

area, chlorophyll content, stomatal conductance and quantum yield. ‘Chardonnay’ vines 

grafted on ‘SO4’ showed lower photosynthesis, quantum yield, stomatal conductance and 

chlorophyll content than on ‘1103P’. Baveresco (2000) reported that the chlorophyll 

concentration of the leaves was strongly affected by the graft combination.  

Each rootstock has different effect and this is related to scion also. It is important to 

choose appropriate rootstock variety combination in viticulture unless it is directly related to 

yield and quality of grape and wine. (Fisarakis et al. 2001;Grant and Matthews, 1996;Gregory 

et al., 2013).  

The aim of this study is determine the some metabolic constituents of three different 

wine grape varieties grafted on two different rootstocks and compare the effects of the 

rootstocks. 

MATERIAL AND METHOD 

This study was conducted in Manisa Viticultural Research Station vineyards on five 

years old Cabarnet Sauvignon, Merlot and Syrah grape varieties grafted on 110R(Vitis 

berlandieri x Vitis rupestris) and 1103P (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) rootstocks. 

Planting distance between the rows was 2,5m and on the rows was 1,5m. Soil was sandy-

loam. No irrigation was applied until the veraison at 9th of July when the samples were 

collected.  Fully-expanded mature leaves from the mid-shoot area were collected and all of 

them mix and grind together. The appropriate amount for the chemical analyses was taken 

from this bulk.  

Proline analyses were done according to Bates et al.(1973). Carbohydrate analyses 

were done by using anthrone method. Chlorophyll contends of the leaves were measured by 

using Minolta 502 chlorophyllmeter and the values indicated as SPAD. L*, a*,b* values were 

measured by using colorimeter.  

Statistical analyses were done by using SPSS program and Duncan’s multiple range 

tests were used to compare means. 
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RESULTS 

All evaluated parameters were found statistically important (p≤0.05). Proline content 

was the highest in Merlot/1103P (1.76 µmol ml) combination. The second one was the 

CS/110R (1.72 µmol/ml) combination. Syrah on the other hand had the lowest proline content 

one both rootstocks (1.48 and 1.22 µmol ml) (Figure1). As we compared the total 

carbohydrate contents of the varieties Syrah had the highest values (8.30, 8.38%) on both 

rootstocks. On the other hand, CS/110R combination had the lowest carbohydrate content 

(7.09%). But on the 1103P rootstock carbohydrate content of CS increased to 8.38% while the 

other varieties seemed to not effect (Figure 2). The highest SPAD value (44.08) obtained from 

Merlot/1103P combination where the lowest one (37.80) obtained from CS/1103P 

combination (Figure 3). On the contrary L* value of the Merlot/1103P combination was the 

lowest (40.06) while CS/1103P combination had the highest one (41.68). L* values showed a 

parallel alteration with the carbohydrate contents (Figure 4). Highest b* value (12.98) was 

obtained from CS/1103P combination and the lowest one (8.79) from Merlot/110R 

combination. Merlot gave the lowest values on both rootstocks (Figure 5). On the other hand 

the lowest a* value was obtained from CS/1103P combination. Syrah/110R combination has 

the highest a* value (-8.45) (Figure 6). 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

This study is a preliminary experiment of more comprehensive study on stress to 

determine the current situation in vineyard conditions. There are many researches on the 

alteration of investigated parameters by application of stress factors and the effects of 

rootstocks on the reaction of the varieties. In this study there are the results of in situ situation 

of some stress parameters. The rootstocks used in this study were Vitis berlandieri x Vitis 

rupestris hybrids and both have a good tolerance to drought.  

In our conditions, Merlot variety accumulates more proline, carbohydrate and 

chlorophyll on 1103P rootstock. But statistically the effects of rootstock on proline 

accumulation were found insignificant. On the other hand the proline content of Syrah variety 

was higher on 110R rootstock and these finding was statistically important.  

In respect of carbohydrate amounts of the varieties, the effect of 1103P rootstock on 

Cabarnet Sauvignon was significant. Carbohydrate accumulation was higher on 1103P 

rootstock. 

Chlorophyll content of the Merlot variety was found the highest and 1103P rootstock 

had a positive effect on this variety but Cabarnet Sauvignon had the highest chlorophyll 

content on 110R rootstock. Gargın (2011) compared the chlorophyll contents of some vine 

rootstocks and reported that the highest chlorophyll content (30.19) was in 420A while 5BB 

had the lowest one (20.62). In our results these varied between 37.8 and 44.08. Because the 

chlorophyll content of the leaves varied by genotype, age of the plant, leaf structure and 

environmental factors (Çelik, 1998) these results accepted as reasonable. Color parameters 

(L*,a*, b*) gave parallel results which Cabarnet sauvignon had the highest values on 1103P 

rootstock.  The color properties of some grape varieties were 28.84-35.99 (L*) -1.44 and -2.69 
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(a*) 16.23 and 21.7 (b*) as reported previously (Gülcü and Demirci, 2011). In our study a* 

values were between -6.96 and -11.06; b* values were between 8.79-12.98 and the L* values 

were between 40.06-41.68. L* values also showed an opposite alteration with SPAD values.  

Acccording to these findings we may conclude that, investigated rootstocks in this 

study have effect on the varieties some metabolite and chlorophyll contents. These effects 

may be due to genetic or the environmental. This study could be used as a preliminary step for 

the future stress studies. 
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ÖZET  

Ülkemiz binlerce yıllık bir bağcılık kültürüne ve Vitis vinifera L. türüne ait çok sayıda 

üzüm çeşidine sahip nadir ülkelerden birisidir. Yakın zamanlarda, gen kaynaklarımızın 

korunması amacıyla koleksiyonu yapılan 1200 kadar yerel üzüm çeşidimiz olduğu 

bildirilmiştir. Bu üzüm çeşitleri genellikle Anadolu’nun çok farklı iklim ve coğrafi koşullarına 

adapte olmuş yerel ya da bölgesel bazda üretimi yapılan çeşitlerdir. 

Ege Bölgesi’nde kurutmalık üzüm üretime uygun çeşitler ilk sırada gelse de 

geleneksel gıdalarımızdan şıra ve pekmez yapımına uygun çeşitler de yetiştirilmektedir. 

TÜİK 2012 yılı rakamlarına göre; bölgede 34,5 bin ton çekirdekli kurutmalık üzüm, 1.200 bin 

ton kurutmalık çekirdeksiz üzüm ile 105 bin ton şıralı-şaraplık üzüm ve 760 bin ton da 

sofralık üzüm üretildiği bildirilmektedir.  

Bölgede kurutmalık üzüm çeşitlerinden en önemlisi hiç şüphesiz ki Sultani 

Çekirdeksizdir. Bununla birlikte, Pembe Çekirdeksiz, Siyah Çekirdeksiz ve hem sofralık hem 

de kurutmalık olarak değerlendirilen Razakı gibi bazı çeşitler de bölgede yaygındır. Şarap, 

şıra ve pekmez için uygun olan çeşitlerden bazıları ise Çal Karası, Katıkara, Siyah Gemre, 

Akdimrit, Foça Karası, Bornova Misketi ve Vasilaki olarak sıralanabilir. Bu çalışmada Ege 

Bölgesi’nde geleneksel üzüm ürünlerinin üretiminde kullanılan ve bölgenin ekonomik ve 

kültürel yapısında önemli yeri olan bazı yöresel üzüm çeşitlerinin özellikleri, üretimi ve 

değerlendirme şekilleri irdelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, Ege Bölgesi, kuru üzüm, pekmez, yöresel çeşitler 
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ÖZET 

Ege Bölgesi’nde kurutmalık üzüm üretime uygun çeşitler ilk sırada gelse de 

geleneksel gıdalarımızdan şıra ve pekmez yapımına uygun çeşitler de yetiştirilmektedir. TÜİK 

2012 yılı rakamlarına göre; bölgede 34,5 bin ton çekirdekli kurutmalık üzüm, 1.200 bin ton 

kurutmalık çekirdeksiz üzüm ile 105 bin ton şıralık-şaraplık üzüm ve 760 bin ton da sofralık 

üzüm üretildiği bildirilmektedir.  

Bölgede kurutmalık üzüm çeşitlerinden en önemlisi hiç şüphesiz ki Sultani 

Çekirdeksizdir. Bununla birlikte, Pembe Çekirdeksiz, Siyah Çekirdeksiz ve hem sofralık hem 

de kurutmalık olarak değerlendirilen Razakı gibi bazı çeşitler de bölgede yaygındır. Şarap, 

şıra ve pekmez için uygun olan çeşitlerden bazıları ise Çal Karası, Siyah Gemre, Foça Karası 

ve Bornova Misketi olarak sıralanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Üzüm, Ege Bölgesi, kuru üzüm, pekmez, yöresel çeşitler 

 

ABSTRACT 

Aegean Region has the first place in raisin production but the local cultivars suitable 

for grape juice, molasses and wine production have also been growing. 34 500 ton seeded 

raisin grape, 1200 000 ton seedless raisin grape, 105 000 ton juice –wine grape and 760 000 

ton table grape are producing in the region according to TSI reports.  

The most important raisin grape variety in the region is Sultani Çekirdeksiz. Besides, 

Pembe Çekirdeksiz, Siyah Çekirdeksiz and the varieties consumable as both table and raisin 

grape like Razakı are also common in the region. Some of the varieties like Çal Karası, Siyah 

Gemre, Foça Karası and Bornova Misketi are growing for grape juice, molasses and wine 

production. 

Key words: Grape, Aegean Region, raisin, molasses, local varieties. 

 

Ülkemizde kültür asmasının (Vitis vinifera L.) tarihi M.Ö. 6000–5000 yıllarına kadar 

uzanmaktadır. Bağcılık Anadolu medeniyetlerinin hepsinde önemli bir yere sahip olmuştur 

(Doğer, 2004). Binlerce yıllık bir bağcılık kültürüne sahip olan ülkemiz, Vitis vinifera L. 

türüne ait çok fazla sayıda çeşide sahip nadir ülkelerden biridir. Yakın zamanda, 1200 kadar 

yerel üzüm çeşidinin koleksiyonunun oluşturulduğu bildirilmiştir (Boz et al, 2012).Bunlar 

genellikle Anadolu’nun çok farklı iklim ve coğrafi koşullarına adapte olmuş yerel ya da 

bölgesel bazda üretimi yapılan çeşitlerdir. 

Dünyada alan bakımından 4. (540.000 ha), yaş üzüm üretimi bakımından ise 6. 

(3.923.000 ton) sırada olan ülkemiz (Anonim, 2007), bağcılık için çok uygun iklim 

koşullarına sahiptir. Tüm bu avantajları ülkemizi özellikle sofralık ve kurutmalık üzüm 
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yetiştiriciliğinde dünyada önemli bir konuma taşımaktadır (Gargın, İşçi, 2011). Ege bölgesi 

ülkemizdeki toplam bağ alanlarının %28,5’ine ve toplam üzüm üretiminin %46’sına sahiptir. 

Bu alanın %63’ünde Sultani Çekirdeksiz çeşidi yetiştirilmektedir. Kalan %37’lik kısım ise 

farklı çeşitlerden oluşmaktadır.  

Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında dünyada lider ülke konumundadır. 

Konsantre üzüm suyu ve diğer üzüm ürünleri endüstrisi %30’luk önemli bir paya sahiptir. 

Buna karşın şarap üretimindeki payımız %3’tür.  

Türkiye yılda yaklaşık 250.000 ton kuru üzüm üretmekte ve dünyadaki kuru üzüm 

ihtiyacının yaklaşık %50’si ülkemiz tarafından karşılanmaktadır. Kuru üzüm üretimini 

tamamı Ege Bölgesinde yapılmaktadır (Kara, 2007).  

Ege Bölgesi’nde kurutmalık üzüm üretime uygun çeşitler ilk sırada gelse de 

geleneksel gıdalarımızdan şıra, sirke, pekmez, pestil, sucuk, köfter, şarap, kanyak ve salamura 

yaprak yapımında kullanılan çeşitlerimiz de önemli bir yer tutmaktadır. Aşağıda özellikleri 

verilen çeşitler sofralık olarak değerlendirilmelerinin yanı sıra, geleneksel gıdalarımızın 

üretiminde kullanımları bakımından öne çıkan Ege Bölgesi orjinli çeşitlerimizden bazılarıdır. 

Kurutmalık üzüm çeşitlerimizden en önemlisi hiç şüphesiz ki Sultani Çekirdeksiz’dir. 

Manisa, İzmir yöresinde hakim çeşit olmakla birlikte Denizli yöresinde de oldukça önemli 

miktarda üretimi söz konusudur. Daha çok kurutulan çeşitten, pekmez ve pestil gibi 

geleneksel üzüm ürünleri de üretilmektedir. Son yıllarda şaraba da işlenmesi 

yaygınlaşmaktadır.  

Bornova Misketi, Ege bölgesi (İzmir) orjinli, tarihi çok eski olan bir üzüm çeşididir. Sahip 

olduğu misket aroması çeşide karakteristik özelliğini verir. Özellikle şaraplık olarak 

kullanılmaktadır. Çeşidin önemi son yıllarda giderek artmaktadır.  

Foça Karası, binlerce yıl öncesinden Foça’da yetiştirildiği bilinen Bornova Misketi gibi çok 

eski bir üzüm çeşididir. Şaraplık olarak değerlendirilen çeşit günümüzde oldukça dar bir 

bölgede yetiştirilmektedir. Çeşidin tekrar yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar 

sürdürülmektedir.  

Çal Karası, Denizli ve yöresinde yetiştirilen kırmızı ve pembe şaraplık bir çeşittir. 

Kurutmalık, şaraplık ve pekmezlik olarak değerlendirilmektedir. Kurak koşullarda, zayıf 

topraklarda ve yüksek rakımlarda bile yetişebilmektedir.  

Siyah Gemre, kuvvetli ve verimli bir çeşittir. Taneleri güneş yanıklığına duyarlıdır. Sofralık 

değerlenmesinin yanında özellikle bazı yörelerde pekmez üretiminde kullanılır.  

Siyah çekirdeksiz (Kişmiş), bölgeye yeni adapte olan bir çeşittir ve potansiyeli oldukça 

fazladır. Çok lezzetlidir ve yola dayanımı iyidir. Oldukça iyi kalitede kuru üzüm elde 

edilebilmektedir.  

Pembe Çekirdeksiz, çok yaygın yetiştiriciliği olmamasına karşın bölgede çok eski bir tarihi 

vardır. Kurutmalık olarak değerlendirilmektedir (Özdemir et al., 2006, Çelik, 2002 Ecevit, 

Kelen, 1999).  

Razakı, çok yaygın sofralık çeşitlerimizdendir. 20 den fazla tip ve sinonimi vardır. Geniş bir 

bölgede yetiştirilmektedir. Çekirdekli kuru üzüm üretiminde çok yaygın şekilde 

kullanılmaktadır. Çeşitlerin tane ve salkım özellikleri çizelgede verilmektedir. 
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Soil-borne fungal diseases have become an important problem in grapevine nurseries 

of the Aegean region (western Turkey) in recent years. Reduced vigor, black vascular 

streaking in basal ends, blackish-sunken necrotic root lesions, and young vine death were 

observed in 15 grapevine nurseries of Manisa city in May 2011 and 2012. To determine the 

causal agents, symptomatic young grapevine (Vitis vinifera cv. Sultana 7) plants (grafted on 

1103 Paulsen) were collected from nurseries (8 to 10 plants from each). Symptomatic basal 

end tissues were surface disinfested with 95% ethanol and flame sterilized. The internal 

tissues were plated onto potato dextrose agar amended with tetracycline (0.01%). 

Campylocarpon-like fungi were isolated (with 37.9% isolation frequency) from only one 

nursery (corresponding to 6.7% of all surveyed nurseries). Fungal colonies were incubated for 

21 days in the dark to induce sporulation. Fungal colonies produced cottony aerial mycelium 

and turned chocolate-brown to dark brown on PDA. Abundant macroconidia were observed at 

branched conidiophores on long and cylindrical phialides. Microconidia were not observed. 

Macroconidia were generally 2 to 4 septate, cylindrical and slightly curved, with the 

following dimensions: 2 septate: 33.5 to 40.7 × 6.1 to 7.6 μm (mean: 35.9 × 6.8 μm), 3 

septate: 36.2 to 43.4 × 6.6 to 8.3 μm (mean: 37.3 × 7.6 μm), and 4 septate: 48.9 to 53.5 × 7.6 

to 8.3 μm (mean: 50.7 × 8.0 μm). Fifty macroconidia were measured. Morphologically, the 

isolates resembled the published description of Campylocarpon fasciculare Schroers, Halleen 

& Crous (2,4). For molecular identification, fungal DNA was extracted from mycelium and 

ribosomal DNA fragments (ITS1, 5.8S ITS2 rDNA), β-tubulin, and histone H3 genes, 

amplified with ITS 4-5, Bt 2a-2b, and H3 1a-1b primers (3,5), and sequenced. Sequences 

were compared with those deposited in GenBank. The isolate (MBAi45CL) showed 99% 

similarity with Campylocarpon fasciculare isolates AY677303 (ITS), AY377225 (β-tubulin), 

and JF735502 (histone H3). The DNA sequences were deposited into GenBank under 

accessions KJ573392, KJ573393, and KJ573394 for ITS, β-tubulin, and Histone H3 genes, 

respectively. To fulfill Koch's postulates, pathogenicity tests were conducted under 

greenhouse conditions on own-rooted grapevines (Vitis vinifera) cv. Sultana 7. Plants were 

removed from the rooting bench and the roots were slightly trimmed and submerged in a 107 

ml–1 conidial suspension of the isolate for 60 min (5). After inoculation, the rooted cuttings 

were planted in 1-liter bags containing a mixture of soil, peat, and sand (2:1:1, v/v/v), and 

maintained in the greenhouse (24°C. 16/8-h day/night, 75% RH). Ten plants were inoculated 

with the isolate and five plants were submerged in sterile distilled water (control). After 4 

months, young vines were examined for vascular discoloration, reduced root biomass, 

blackish lesions, and recovery of fungal isolates. The experiment was repeated twice. 

Blackish-brown discoloration of xylem vessels and necrosis in the basal ends was visible in 
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the inoculated plants but not in the control plants. The pathogen was successfully re-isolated 

from 69.1% of the inoculated plants. This report is important for the new studies aiming at 

black foot disease control in Turkey viticulture. 
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The Aegean region (western Turkey) is the center of table, raisin, and wine grape 

cultivation. During the 2012 growing season, wood canker symptoms were observed in 

vineyards in Manisa city. Symptoms adjacent to pruning wounds, including shoot dieback and 

wedgeshaped wood discolorations observed in cross section, were among the most prevalent 

symptoms of the vines. To identify the causal agents, symptomatic woody tissues were surface 

disinfested with 95% ethanol and flamesterilized and the discolored outer bark was cut away. 

The internal tissues (0.5 cm2) were excised from cankers of vines and plated onto potato 

dextrose agar amended with tetracycline (0.01%) (PDAtet). The most frequently isolated fungi, 

based on general growth pattern, speed of growth, and colony color, resembled species in the 

Botryosphaeriaceae family. According to morphological characteristics, four different groups 

have been identified based on visual discrimination. After DNA extraction, ribosomal DNA 

fragments (ITS15.8SITS2) (2) amplified with ITS4 and ITS5 primers were sequenced and 

sequences were compared with those deposited in NCBI GenBank database. Four different 

Botryosphaeriaceae isolates were identified, including Botryosphaeria dothidea (MBAi25AG), 

Diplodia seriata (MBAi23AG), Lasiodiplodia theobromae (MBAi28AG), and Neofusicoccum 

parvum (MBAi27AG) (Accession Nos. KF182329, KF182328, KF182331, and KF182330, 

respectively) with species nomenclature based on Crous et al. (1). Pathogenicity tests were 

conducted under greenhouse conditions (24°C, 16/8h day/night, 70% RH) on 1yearold own 

rooted grapevine (Vitis vinifera) cv. Sultana Seedless seedlings using one isolate from each of 

the Botryosphaeriaceae species specified above. Stems of grapevine seedlings were wounded by 

removing bark with 4mm cork borer and fresh mycelial plugs were inoculated into the holes and 

covered with Parafilm. Sterile PDA plugs were placed into the wounds of control seedlings. Five 

vines were inoculated per isolate. The experiment was repeated twice. After 4 months of 

incubation, grapevine seedlings were repeated twice. After 4 months of incubation, grapevine 

seedlings were examined for the extent of vascular discoloration and recovery of fungal isolates. 

Mean lesion lengths on wood tissues were 85.3, 17.2, 13.9, and 13.1 mm for N. parvum, B. 

dothidea, L. theobromae, and D. seriata, and 6.3 mm for control. Each fungal isolate was 

successfully reisolated from inoculated seedlings to fulfill Koch's postulates. To our knowledge, 

this is the first report of multiple species in the Botryosphaeriaceae causing wood canker and 

dieback on grapevine in Turkey. These results are significant because Botryosphaeriaceae 

species are known causal agents of grapevine trunk disease worldwide (3). 
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ABSTRACT 

Isolation of high quality RNA from plant tissues is one of the most critical steps for 

the successful application of diagnostic tests such as reverse transcription polymerase chain 

reaction (RT-PCR), northern blotting, microarray hybridization. The presence of inhibitors 

such as secondary metabolites, phenolic compounds and RNAses can cause inaccurate and 

undesirable results. Grapevine is rich in a wide range of metabolites which interfere with 

RNA isolation. From this point of view, we researched six different total RNA extraction 

methods on leaves of Vitisvinifera L. to find the best one that contribute the purity and high 

quality. The methods tested are silica-capture, modified silica-capture, commercial kit, the 

new combined, lithium chloride and citric buffer. RNA quality was analyzed 

spectrophotometrically by nanodrop, agarose gel electrophoresis and RT-PCR. As a result of 

all, it is clear that the most suitable TNA isolation protocol is the new combined method 

which experienced and named firstly by us, in terms of RNA purity, concentration, less time 

consuming of isolation step and achievement on detection of GYSVd-1. 

 

Keywords: Grapevine, GYSVd-1, RNA isolation, TNA extraction methods, Viroid diagnosis 
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EGE BÖLGESİ BAĞ ALANLARINDA YAPRAK KIVRILMASI HASTALIĞI İLE 
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Bağlarda görülen virüs hastalıkları içerisinde Grapevine leafroll-associated virus, 

verim ve kalite kayıplarına neden olmasından dolayı önemli bir yer tutmaktadır. Bugüne 

kadar dünyada yaprak kıvrılması hastalığıyla ilişkili 11 farklı virüs rapor edilmiş ve bunlar, 

GLRaV-1’den GLRaV-9’a ve GLRaV-Pr ve GLRaV-De olarak isimlendirilerek 

Closteroviridae familyası içine dahil edilmiştir. Hastalıkla ilişkili farklı virüsler dünyada 

bağcılık yapan ülkelerin tamamında bulunmaktadır. Ülkemizde yaprak kıvrılması hastalığına 

neden olan virüslerle ilgili yapılan çalışmalarda GLRaV-1, GLRaV-2, GLRaV-3, GLRaV-4, 

GLRaV-5, GLRaV-6 ve GLRaV-7’nin mevcut durumları ortaya konulmuştur. 2011 – 2012 

yıllarında yapılan bu çalışma ile Manisa, Denizli, İzmir Uşak ve Aydın il ve ilçelerinden 

toplanan 424 örneğin Real-Time RT-PCR yöntemiyle GLRaV-8, GLRaV-9, GLRaV-Pr ve 

GLRaV-De virüslerine özgü spesifik primerler kullanılarak tanıları yapılmıştır. SYBR Green I 

boyası kullanılarak gerçekleştirilen Real-Time RT-PCR çalışmaları sonucunda testlenen 

örneklerin 322’sinin GLRaV-8; 4’ünün GLRaV-9; 71’inin GLRaV-Pr ve 51’inin GLRaV-De 

virüsleri ile enfekteli olduğu tespit edilmiş olup sonuçlar yapılan erime noktası analizi ile 

desteklenmiştir. Bununla birlikte seçilen bazı örneklerin belirtilen viral etmenler açısından 

dizi analizleri yapılmış ve NCBI Gen Bankasındaki kayıtlarla karşılaştırılmıştır. Ayrıca, elde 

edilen diziler analiz edilerek izolatların birbirleriyle ve NCBI Gen Bankasına kayıtlı diğer 

izolatlarla filogenetik ilişkileri de belirlenmiştir. Yapılan bu çalışma ile GLRaV-8, GLRaV-9, 

GLRaV-Pr ve GLRaV-De Ampelovirus’lerinin Türkiye’de varlığı ilk kez ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma, Grapevine leafroll-associated virus, Real-time RT-PCR,  DNA 

dizi analizi 

 

FOUR NEW AMPELOVİRUSES RELATED WİTH GRAPEVİNE LEAFROLL-

ASSOCİATED VİRUSES (GLRAV) İN AEGEAN VİNEYARDS 

 

Grapevine leafroll-associated viruses (GLRaV) have affected negatively the quality 

and yield of the product in the world viticulture areas. Eleven different viruses related to 

leafroll diseases have been reported up till now and those which are named GLRaV-1 to 

GLRaV-9 and GLRaV-Pr, GLRaV-De are included to the family of Closteroviridae. Different 

viruses related to the diseases are present almost all over the viticulture countries in the world. 

Up till now, the investigations conducted in Turkey about Grapevine leafroll virus diseases 

(GLRaV-1, GLRaV-2, GLRaV-3, GLRaV-4, GLRaV-5, GLRaV-6 and GLRaV-7) have 

showed the existing situation. This study was carried out to investigate the detection of 

GLRaV-8, GLRaV-9, GLRaV-Pr and GLRaV-De virus diseases with Real-Time RT-PCR. 
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For this purpose, 424 samples were collected from viticulture areas in Manisa, Denizli, İzmir, 

Uşak and Aydın viticulture provinces between 2011 and 2012. All isolates are identified with 

specific primers which was releated with GLRaV-8, GLRaV-9, GLRaV-Pr and GLRaV-De 

viruses. At the end of Real-Time RT-PCR assays with SYBR Green I; 322, 4, 71 and 51 

isolates found to be infected with GLRaV-8, GLRaV-9, GLRaV-Pr and GLRaV-De viruses, 

respectively. The result of Real-Time RT-PCR assays are supported with melting analysis. 

However, the obtained sequences were compared with the other NCBI GenBank sequences 

correctly. In addition to similarity and phylogenetic relationship of the partial gene of selected 

isolates with each other and with the partial genes of other isolates from different regions of 

the world were determined using the nucleotide sequences. The presence of GLRaV-8, 

GLRaV-9, GLRaV-Pr and GLRaV-De Ampeloviruses are the first report for Turkey. 

 

Key Words: Grapevine, Grapevine leafroll-associated virus, Real-time RT-PCR, DNA 

sequence analysis 
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PESTİSİT KULLANIMI VE GIDA GÜVENİRLİĞİ AÇISINDAN 
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Günümüz modern tarımında pestisitlerin (tarım ilacı) kullanılması kaçınılmazdır. 

Ancak pestisit kullanılırken, hem ürünün hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı korunması 

hem de insan ve çevreye olumsuz etkileri birlikte değerlendirilmelidir. Bu nedenle gelişmiş 

ülkelerde, günümüz modern tarımında zararlı etmenlerle mücadelede tüm mücadele 

yöntemlerinin tek bir program içerisinde uygulandığı Entregre zararlı yönetimi (Integrated 

Pest Management, IPM) anlayışı benimsenmektedir. IPM kalite ve kantiteyi yükseltirken gıda 

güvenliği sağlanmakta ve ekosistem ile insan sağlığı olumsuz etkilenmemektedir. Geçmişe 

oranla daha fazla sayıda gerçekleştirilen kalıntı analizleri, ürünlerimizdeki pesitisit 

kontaminasyonunun azaldığını, ancak AB ülkelerine giden elit ürünlerimizde bile pestisit 

kalıntı limitlerine uygun olmayan partilere rastlanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, 

Türkiye’de ve Dünyada pestisit kullanımı, pestisitlerin avantaj ile dezavantajları, gıdalarda 

pestisit kalıntısı, kalıntının azaltılmasına yönelik önlemler ve gıda güvenliği sistemlerine 

değinilmiştir. Ayrıca, AB hızlı alarm sisteminde yayınlanan kalıntı yönünden uyarı alan 

ülkeler incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Pestisit, IPM, kalıntı, gıda güvenliği, hızlı alarm sistemi 
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AŞILI ASMA FİDANLARINDA GÖRÜLEN FUNGAL ORGANİZMALAR İLE 

MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ1,2    Soner AKGÜL1   Yüksel SAVAŞ1 

 

1 Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, MANİSA 
2 Sorumlu yazar: nurdangungor79@hotmail.com 

 

Kallus oluşumu sırasında ve aşılı materyalin fidanlığa dikiminden sonra sorun olan  

Botrytis cinerea,  Alternaria spp., Fusarium sp., Pythium sp., Rhizoctonia sp.  v.b. gibi 

fungusların izolasyonu ve mücadele yönteminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal olarak, 

anacı 1103 Paulsen çeşidi Sultan 7 olan aşılı çelikler kullanılmıştır. Çelikler omega tipi  

makineler  ile aşılandıktan hemen sonra parafine batırılmışlardır. Denemede kullanılan etkili 

maddeler, Trichoderma harzianum, fludioxanil % 25+cyprodinil % 37.5 ve floupyram 20 

g/l+tebuconazole 200 g/l olup bu etkili maddeler çelik+talaş ve çelik+talaş+toprak olmak 

üzere 2 yöntemde uygulanmıştır. Çelik+ talaş uygulamasında, aşılı çelikler belirtilen 

solüsyonlar içerisinde 2’ şer saat bekletildikten sonra yine aynı solüsyonlar ile ıslatılmış talaş 

içeren kasalarda katlanarak her uygulama 5 tekerrürlü ve her tekerrürde 50 aşılı çelik olacak 

şekilde kaynaştırma odasına alınmıştır. Kontrol uygulamasında su kullanılmıştır. Kaynaştırma 

işleminden sonra çelikler 17 Mayıs 2013 tarihinde kasalardan çıkarılmıştır. Her uygulamadan 

alınan örnekler fungal izolasyonlar için değerlendirilmiştir. Kaynaşan çelikler, tesadüf 

parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak düzenlenmiştir, 40 adet çelik bir parsel 

şeklinde fidanlığa dikilmiştir. Dikimden 1 gün sonra, çelik+talaş+toprak uygulamaları için 

hazırlanan preparatlar, çeliklerin kök boğazından toprağa uygulanmıştır. Fidan sökümünden 

sonra fidan randımanları ile fungal patojenlerin etkisi incelenecektir. Kaynaştırma sonrası 

yapılan ilk izolasyonlar sonucu sürgün ve köklerde sırasıyla Fusarium spp.  (% 30, % 24.17),  

Alternaria spp.(% 16.54, %18.17) ve Trichoderma spp. (%12.36,%14.27) en yoğun elde 

edilen etmenler olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma, çelik, fungisitler, antagonist 

 

DETERMİNİNG THE METHODS OF STRUGGLE AGAİNST FUNGAL AGENTS 

SEEN İN GRAFTED VİNE CUTTİNGS 

 

In this study, we aimed to isolate the fungal agents seen in grafted vine cuttings and to 

determine the method of struggle. Grafted cuttings from 1103 Paulsen rootstock with Sultan 7 

grape varieties were used as the material. Cuttings were immersed in paraffin immediately 

after grafting with omega-type machines. Active ingredients used in the experiment were 

Trichoderma harzianum, fludioxanil 25% + cyprodinil 37.5% and floupyram 20 g/l + 

tebuconazole 200 g/l, and these active ingredients were applied in 2 methods as 

cuttings+shavings and cuttings+shavings+soil. In the cuttings+shavings application, the 

grafted cuttings were allowed to stand for 2 hours in the specified solutions, then they were 

folded in crates containing shavings soaked in the same solutions and put into the callusing 

room; each application was carried out in 5 replications with 50 grafted cuttings at each 
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replication. Water was used in the control application. After the callusing process, cuttings 

were removed from the crates on May 17, 2013. Samples taken from each application were 

evaluated for fungal isolates. Callused cuttings were designed in the complete randomized 

block design with 4 replications; 40 pieces of cuttings were planted in one parcel of the 

nursery. 1 day after planting, preparations for cuttings+shavings+soil applications were 

applied to the ground through the root-crown. Plant efficiencies and the effect of fungal 

pathogens will be investigated after removing the seedlings. The peak agents derived in the 

first isolates performed after callusing were Fusarium spp. (24.17%, 30%), Alternaria spp. 

(18.17%, 16.54%), and Trichoderma spp. (14.27%, 12.36%) in shoots and roots, respectively. 

 

Key Words: Vine, cutting, fungicides, antagonist 
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CURRENT PROBLEMS IN RAISIN PRODUCTION AND EXPORT 
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ABSTRACT 

The yearly export revenue of Turkey has almost fourfold in the past 10 years making it 

151 billion 707 million dollars in 2013. In the same period Manisa’s yearly export revenue 

has increased more than ten-fold making it more than 4 million dollars. It is important for us 

to remedy the problems about raisin the sector that we occupy %40-45 in world market and 

earn 300-500 million yearly foreign exchange income. In this study we interviewed with 

manufacturer, experts and the officials of the process and exports companies about problems 

of raisin’s production and export. We tried to evaluate it by its steps and order of priority, then 

we examined the most asked questions. One of the most important problems is inadequate 

traceability from field to table and the other one is chemical residue level is not enough for the 

recipient country standards. Another important problem is manufacturers’ false usage of 

hormone preparations and dipping solution making quality and price decrease because of 

failure to achieve uniformity of color and size. The products from cluster that early harvested, 

removed without being properly dried and the cluster that has been dried with healthy and 

rotten altogether influences export in a bad way. The false usage of tossing machine cause a 

large cluster waste in final product that damage to berries and these cluster pieces cannot 

separate by sieves in factories. Another problematic step in raisin grape exportation is the 

problems of export companies and country standards. There were still big crises even though 

the raisin grape exportation is doing according to EU standards. In raisin production it has 

been thought that it would be a good alternative to consider the quality parameters including 

size, skin, moisture, etc. will be more accurate then evaluation by only color parameter. In 

marketing, it is also important to create new local markets and increase consumption. In raisin 

sector that we are second in production and world leader in export, we need to solve our 

current problems and decrease the risk to make sure that our country earns more and every 

participants get what they deserve. 

 

Key Words: Raisin, Export, Product, Problems. 
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COMPARISON OF QUALITY CHARACTERISTICS OF DIFFERENT REIGONS 

RAISINS 

 

Ahmet CANDEMİR1   Ali GÜLER1    Selçuk KARABAT1 
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Turkish raisin is well known as named Sultana all over the World. Raisins are 

important ingredients for food industry especially for confectionery part. Turkey is the one the 

biggest producer and the biggest trader of raisin in the World. Turkey has a intercontinental 

opponent like USA and also have local opponents such as Iran and developing Syria. Also 

Afghanistan has developing trend in raisin producing.  

In this study comparasion of quality charactersitics of Sultana and Afghanian  raisins 

is aimed. For this purpose some quality parameters, such as moisture, size, colour, rehydration 

ratio, total phenolic compounds, total flavonids and mineral compounds of raisins are 

investigated. Raisin materials were obtained, Sultana, from viticulture research station, 

Manisa, and, two different Afghanian raisins, from Afghanistan. Sultana and two different 

Afghanian reigon raisins were marked as S, Afg 1 and Afg 2. All raisin samples were 

produced in 2013 production year.  

As a result, by the comparasion of Sultana and Afghanian raisins, the main difference 

between these raisins will be presented obviously. The results showed that there is big 

difference between Sultana and Afghanian raisins for total phenolic compounds.  On the other 

hand moisture content of raisins determined closer to eachother. As overall results, it will be 

shown the powerful and weak sides of Sultana against to Afghanian raisins due to quality 

characteristics.   

     

Key words: Sultana, Afghanian region raisin, grape drying 
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AND COLOR PROPERTIES OF FRESH GRAPE LEAVES 
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ABSTRACT 

Grape leaves have been consumed as fresh and canned for years. Stuffed grape leaves 

(dolma) is a traditional delicacy for Turkish, Balkan and Middle East nations. In this study; 

grape leaves from Sultani Çekirdeksiz (SÇ), Sultan1 (S1), Sultan7 (S7) Saruhanbey (SB) and 

Narince (N) grape cultivars were assayed for their total phenolics, total flavonoids, some 

phenolic compounds and color properties.  Total phenolic and total flavonoid contents of the 

samples were determined by Folin Ciocalteu and colorimetric aluminum chloride methods 

respectively. Results were expressed as Gallic acid and (+)-catechin equivalent mgg-1. The 

phenolic compositions of the samples were separated by HPLC. L*, a*, b* values of the 

samples were measured by Minolta Colorimeter and a/b values were calculated.  

Total phenolic contents varied from 9.72 to 14.22 mg g-1 fresh leaves and total 

flavonoid contents from 5.08 to 7.22 mg g-1 fresh leaves. L* values of samples were 

measured between 37.9─45.0 and a* values -8.3─ -3.9 and b* values 8.6 ─ 15.0. a/b values 

were calculated between -0.57─ -0.45. (+)-catechin. (-) epicatechin, gallic acid, caffeic acid 

and vanillic acid were detected in all grape leaf samples. 

 

Keywords: Grape leaves, Phenolics, Flavonoids, Color properties 

 

INTRODUCTION 

Grape is an important fruit crop grown all over the world. Turkey has the most suitable 

climate conditions for vine growing in the world and is the origin of the vine genes. Grape 

and grape derived products have been produced since ancient times. Grape leaves are also one 

of the grape products and have been consumed as fresh and canned for years. Stuffed grape 

leaves (dolma) are a traditional delicacy for Turkish. Balkan and Middle East nations. Colors 

of grape leaves are green, yellow-green, dark green and red. They have sugars, organic acids, 

amino acids, phenolic compounds and vitamins (Ribereau ve Reynold. 1971). 

Grape is a major source of phenolic compounds (Maxcheix et al., 1990) with good 

nutraceutical potential (Doshi et al., 2006). Phenolic compounds have attracted an increased 

attention in the field of nutrition, health and medicinelargely because of their anticarcinogenic 

/antimutagenic, antiulceric, antiallergic, antiatherogenic, anti-inflammatory, antiarthritic, 

antimicrobial properties and, very importantly, antioxidant activity (Amellai et al., 1985; 

Mangiapane et al., 1992; Liviero & Puglisi, 1994; Teissedre et al., 1996; Bagchi et al., 1998; 

Siato et al., 1998; Catterall et al., 2000, Doshi et al., 2006). The antioxidant activity of grapes 

is positively correlated with the concentration of phenolic compounds and further to their 

composition, anthocyanins, flavonols, flavan-3-ols, hydroxybenzoates, etc. (Landbo & Meyer, 

2001, Doshi et al., 2006 ). It was reported that grapevine parts and berries had high phenolic 
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compounds (Doshi et al., 2006). In this study; grape leaves from Sultani Çekirdeksiz (SÇ), 

Sultan1 (S1), Sultan7 (S7), Saruhanbey (SB) and Narince (N) grape cultivars were assayed. 

 

MATERIAL AND METHODS 

SÇ, S1, S7, SB and N leaf samples were obtained from Manisa Viticulture Research 

Station vineyards. Thirty leaves samples were randomly collected from every grape variety. 

Leaves were washed and cleaned with deionized water and ethanolic solution respectively. 

L*, a*, b* values of the samples were measured by Minolta Colorimeter and a/b values were 

calculated. Chlorophyll values were measured by SPAD-502plus chlorophyll meter.  

Total phenolic contents (TP) of the leaf samples were determined spectrophotometrically 

using a Multiskan FC Microplate Spectrophotometer (Thermo scientific. Finland) according 

to the Folin-Ciocalteu colorimetric method (Singleton & Rossi 1965). The concentration of 

total phenolics was expressed as gallic acid equivalent (mg GAE g-1).  Total flavonoids (TF) 

were determined using the colorimetric assay with aluminum chloride and (+)-catechin as 

standard for calibration according to Zhishen et al. (1995). 5 g fresh samples were crushed 

and homogenized using by IKA Ultra Turrax at 9000 rpm for 5 min.  Then the mixtures were 

centrifuged at 7000 rpm for 10 min. The supernatants were utilized for analysis of total 

phenolic and total flavonoid content.  

Extraction of phenolics for liquid chromatography was done according to Taware et al. 

(2010) and Rusjan and Korosec-Koruza (2007). The frozen leaves were crushed and 

extraction was carried out with 1 g sample in 10 ml acidified Methanolic water (Methanol 

with 1% Formic acid: water, 1:1 v/v) using by IKA Ultra Turrax at 9000 rpm for 5 min. The 

extracts were centrifuged for 10 min (7000 rpm), filtered through 0.45 µm syringe filter and 

stored -20 ºC until injection.  

Agilent 1260 Infinity HPLC system and diode array detector was used. Analyses were 

conducted at 30 ºC using Agilent C18 column (4.6 x 250 mm, 5 µm). The compounds were 

detected at 280 nm. The Mobile phase consisted of A (water-formic acid, 98:2 v/v) and B 

(acetonitrile-formic acid, 98:2 v/v). The gradient program was used based upon the methods 

of Breksa et al. (2010) and J. Meng et al. (2011) with some modifications and was as follows: 

a 3 min isocratic elution step with 5% B, followed by linear gradient from 5% to %9 B, 7 min 

linear gradient to 13.5% B, 4 min linear gradient to 18.5% B, 4 min linear gradient to %5 B 

and 15 min isocratic elution with 15% B. The flow rate was 1.0 ml/min and injection volume 

5 µl. 

Statistical analyses of the data were done by using SPSS packet program and 

Duncan’s multiple range tests were used to compare means. 

 

RESULTS  

L*, a*, b* and a/b values of grape leaf samples were presented in Table1. Chlorophyll 

values also were indicated in Table1 and expressed as spad units. Statistically differences 

were found in terms of all examined color parameters among leaf samples (p≤0.05).  The 

highest L* values were observed in SB and N samples, a* values in S1, SÇ and S7 samples, 

b* values in SB and N and a/b values in S1 and N samples. Chlorophyll values were 

determined between 27.83 and 32.23 spad. S7, SÇ and S1 showed highest chlorophyll values.  
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Total phenolic and flavonoid content of leaves differed significantly in five varieties 

(p≤0.05). Total Phenolics were determined between 9.72 and 14.25 mg g-1 and flavonoids 

between 5.08 and 6.22 mg g-1. N leaves showed the lowest TF values and S1 leaves TP 

values. 

 

Table 1.  Colour and chlorophyll properties of leaves 

Variety L* a* b* a/b SPAD 

SB 44.91a -8.26b 15.03a -0.55c 29.13bc 

S7 40.31b -4.68a 8.56b -0.53bc 31.10ab 

S1 40.26b -3.86a 8.96b -0.43a 32.83a 

N 45.00a -6.62ab 14.93a -0.45ab 27.83c 

SÇ 37.92b -4.18a 7.34b -0.56c 32.23a 

*Values with the different letters within each column are significantly different for p≤0.05 

 

Table 2. Phenolic compounds of leaves (mg kg-1) 

Variety (+)-Catechin Epicatechin Vanilic Acid Gallic Acid Caffeic Acid 

SB 112.33ab 20.47c 66.07c 6.67 52.93b 

S7 101.03b 34.03b 60.00d 6.15 51.20b 

S1 103.34b 34.60b 64.20cd 6.26 45.10c 

N 91.20b 20.07c 73.40b 6.03 70.14a 

SÇ 131.73a 55.50a 78.92a 6.02 51.23b 

*Values with the different letters within each column are significantly different for p≤0.05 

 

Phenolic content of leaf samples were presented in Table 2. Figure 2 and 3 showed 

HPLC chromatograms of phenolic compounds for standards and samples. Statistically 

differences were observed in terms of (+)-catechin, epicatechin, vanilic acid and caffeic acid 

values among leaf samples (p≤0.05).   
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Figure 1. Total phenolic and flavonoids of leaves 
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Figure 2. HPLC chromatograms obtained for standards (1, gallic acid; 2, (+)-catechin; 3, vanilic acid; 4, caffeic 

acid; 5, epicatechin) 

 

 DISCUSSION 

Color is one of the most important parameters for fresh grape leaves.  These parameter 

directly affects the consumer choice. Especially; L* and a* values are important parameters 

for fresh consumed grape leaves. Gülcü and Demirci  (2011) studied on quality properties of 

some pickled grape leaves and investigated color properties. They have reported that L* 

values were between 28.84 and 35.99, a* between -1.44 and -2.69 and b* values between 

16.23 and 21.70. Although our results of color parameters were generally similar with this 

research, some except for minor differences. Our L* values were higher and a* and b* values 

lower than the findings of this research.  

Doshi et al., (2006) were investigated the phenolic composition and antioxidant 

activity in grapevine parts and berries (Vitis vinifera L.) cv. Kishmish Chornyi (Sharad 

Seedless) during maturation. They have reported that the highest flavonoid values were 

determined in leaf samples at first harvest times (29.15 mg g-1 (+)-catechin equivalent). They 

found that total phenolic contents of Thompson seedless leaves were between 1.5 and 2.5 mg 

g-1 GAE (Taware et al., 2010). Total flavonoid content of leaf samples in our study were low 

and total phenolic content were high compared to literature.  

It was reported by different researches that grapevine leaves are rich source of 

phenolic compounds (Doshi et al., 2006, Taware et al., 2010, Bonilla et al., 2003). Bonilla et 

al. (2003) expressed that that first time studied on the phenolic content and antioxidant 

capacity of muscadine leaves. Major phenolics in muscadine leaves were myricetin, ellagic 

acid, kaempferol, quercetin, and gallic acid, with average concentrations of 157.6, 66.7, 8.9, 

9.8, and 8.6 mg per 100 g fresh weight respectively. Average total phenolic contents of leaves 

were 351.9 mg GAE per 100 g fresh weight (Bonilla et al., 2003). Some phenolic compounds 

in Thomson seedless leaves were gallic acid, vanilic acid, caffeic acid, rutin hydrate, quercetin 

hydrate, quercetin, catechin, epicatechin and average concentrations of these phenolic were 

362.00, 4.72, 4.25, 239.80, 3.34, 2.64, 0.58, mg kg-1 respectively (Taware et al., 2010). Our 

phenolic compound results were showed differences with the other two studies. These 

differences have been estimated as a result of location, soil, climate, variety, sampling time, 

etc.  
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Figure 3. HPLC chromatograms obtained for three different grape leaves; SÇ, SB and N (1, gallic acid; 2, (+)-

catechin; 3, vanilic acid; 4, caffeic acid; 5, epicatechin) 

 

CONCLUSION 

Grapevine leaves have been consumed for years. Five different grapevine leaves 

which commonly consumed were investigated in this study. Some phenolic compounds and 

physical characteristics of leaves were determined. It was found that leaf samples had high 

phenolic content such as grape berry and phenolic content and color properties changed 

among the varieties. 
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ABSTRACT 

Grape (Vitis vinifera spp.) is one of the most widely grown fruit in the world. Annual 

production of grapes in the worldwide is approximately 67.7 million tons while this figure is 

4.2 million tons in Turkey (FAO, 2011; TÜİK, 2012). Koruk is the immature form of the 

grape fruit. It has high acidity, sour taste, low pH, low sugar and high phenolic contend. 

(Winkler,1965). In this study, the production of koruk concentrate and the effects of the 

process on the quality and antioxidant activity were investigated. 

In this respect, unripen Sultani Çekirdeksiz grape that obtained from Manisa 

Viticulture Research Station was used. Post-harvest, koruks crushed and pedicels detached. 

Crushed berries were pressed and koruk juice was obtained by the elimination of pomace. 

Then koruk juice was subjected to pre-precipitation, depectinization, gelatin and bentonit 

application, detartarization, clarification and filtration respectively. Obtained clear koruk juice 

concentrated to 45 ◦brix by vacuum evaporator at 50 ◦C. In concentrate, pH 2.48, ◦brix 44.63 

and acid% 23.90 (tartaric acid) were determined. AE and 1/EC50 values were recorded 

between 0.145 – 1.19 mMol TE/L and 3.28-22.37 respectively.  

 

Keywords: Grape, koruk, concentrated juice, quality, antioxidant activity 

 

INTRODUCTION 

Unripe grapes are called as “koruk” in Turkey. Turkey has the most suitable climate 

conditions for vine growing in the world and is also one of the origins of grape genetic 

resources. The archaeological findings in Anatolia proved that this culture of vine growing 

dates back to 3500 BC. Grape figures found in different locations of Anatolia points out to the 

fact that growing grapes has been the part of the culture for centuries (Karabat, 2009). Grape 

and grape derived products have been produced since ancient times. Koruk juice is also one of 

the grape products.  

Koruk juice is made from unripe green grapes and called different names according to 

countries and regions. Koruk juice has been used as a food ingredient and as a medicine since 

ancient Greeks. In medieval and early modern times koruk juice has been used as an 

acidifying agent in cooking, as medicine and as digestive agent. It is still widely used in the 

oriental cuisine, e.g. in Persian and Turkish, regionally known as “Abe ghureh” (Persian: 

“unripe grape juice”) and “Koruk suyu” (Turkish: “unripe grape juice”), (Nikfardjam, 2008). 

Koruk juice has a tart taste and a strong acidity. It is commonly used with salad and 

vegetables as an acidifying and flavoring agent in Turkey and neighboring countries. It is also 

consumed as a drink after being sweetened (Karapınar and Sengun, 2007).  
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Almost all furit juices are concentrated for preservation and alternative using in food 

industry. In this study; concentration of koruk juice and effects of process on quality 

parameters were investigated.  

 

MATERIAL AND METHODS   

Production of Koruk Juice Concentrate 

Aa a material unripe Sultani Çekirdeksiz grape that obtained from Manisa Viticulture 

Research Station was used. After harvest, koruks crushed and pedicels detached in machine. 

Crushed koruk berries were pressed in a mechanical press. Koruk juice was obtained by the 

elimination of marc. then, stored at +4 ºC for sedimentation.  Depectinization was carried out 

two hours at 50 ºC (Shazym Claro Pectolytic Enzyme, 10.500 PGNU/g Polygalakturonase, 

0,15 g/L). Gelatin and bentonite clarification, detartarization, and filtration were applied 

respectively. Obtained clear koruk juice concentrated to 45 ºbrix by vacuum evaporator at 50 

ºC. 

 

MEASUREMENTS AND ANALYSIS 

General Chemical Properties 

The general biochemical properties of the samples such as total soluble solids (TSS), 

pH value, acidity were analyzed according to “Methods for Analysis of Must and Wines” 

(Ough ve Amerine, 1988). pH values were directly measured with pH meter (Hanna pH meter 

211). Acidity was determined by diluting of samples with deionized water and titrating to pH 

8.2 with 0.1 N NaOH. Titratable acidity was expressed as percent tartaric acid. 

 

Antioxidant Activity  

Free radical scavenging activity of the koruk juices was determined by using 2,2-

Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH•)  method (Brand-Williams et al. 1995). Results are 

expressed as ml sample/mg DPPH• and mMol Trolox/L. AE values were calculated and 

showed as 1/EC50.   

 

Results and Discussion 

 pH, titratable acidity and soluble solid matter (SS) of harvested koruk and clarified 

koruk juice samples are shown Table 1.  

 

Table1. pH, titratable acidity and soluble solid matter of samples 

Sample pH SS (ºBrix) % Acid* 

Harvested Koruk Sample 2.17 9.5 3.55 

Clarified Koruk Juice 2.59 9.3 3.03 

*Tartaric Acid Equivalent  

 

pH values of koruk and koruk juice samples were determined to very low. pH of the 

samples effected positively by the process steps. It was observed that of pH values increased 

while SS and acidity were decreased during process stages. Changes of SS values were 

relatively low. In concentrate, pH 2.48, ◦brix 44.63 and acid% 23.90 were determined.  
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Nikfardjam (2008) investigated the chemical properties of unripe grape juices which 

were produced at different countries. He reported that the acidities of the samples were 

changed between 19.6 and 39.6 g/l (as tartaric acid). Karapinar and Sengun (2007) studied the 

antimicrobial effects of koruk juices and they implied that pH values of the samples were 

2.44-2.78 while the acidities were 27.5 -28.0 g/l (as tartaric acid). Hayoglu et. al (2009) 

investigated the chemical and sensory properties of verjuice  samples which are traditional 

Turkish non-fermented beverage from Kabarcik and Yediveren grapes. They reported that 

fresh Kabarcık and Yediveren verjuice samples were shown 2.98 pH, 24.8 g/l acidity, 7.47 

ºbrix SS and 2.91 pH, 30.0 g/l acidity, 4.50 ºbrix SS respectively. The our results were similar 

to other studies. 

  

 
Figure 1.Antioxidant activity changes in the processing stages (mMol Trolox Equivalent/L). 

 

 Antioxidant activity (AA) and DPPPH• inhibition were presented Figure 1 and 2. The 

highest value of AA was determined after evaporation. The highest value of AA was 

determined after evaporation while the lowest value was observed after pressing. AA values 

were increased to gelatinization stage. Then the values were decreased in bentonite 

clarification and detartarization stages. 

 
Figure 2.% inhibitions in the processing stages. 

 

 Sample inhibition values were shown similarity with AA values as symmetric. 

Inhibitions were observed between 17.1-54.2 % in the 15th minute.  

Another antioxidant index EC50 was also investigated at all process stages. EC50 values 

were determined between 47.4-305µl. In this study, it was determined that koruk juice has 

high antioxidant properties. The highest AA, inhibition and EC50 values were observed at the 
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end of evaporation. A detailed assessment could not be made because of limited research 

about this study. 

 

CONCLUSION 

 As a result, it was determined that koruk juice has high acidity, low pH and SS and 

high antioxidant activity. These properties were affected during process stages. SS, acidity 

and antioxidant properties of koruk juice were increased by evaporation more than the other 

stages. 
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SOFRALIK ÜZÜM MUHAFAZASI VE BAZI HASAT SONRASI UYGULAMALARI 

 

Ahmet CANDEMİR1  Ali GÜLER1 

 

1Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

 

Ülkemiz hem asma gen kaynağı olarak hem de asmanın gelişmesine izin veren 

ekolojik koşullar açısından oldukça elverişli bir konumdadır. Ülkemizdeki ekolojik koşulların 

elverişli olması durumu uzun dönemde hasat yapabilme imkanı sağlamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; sofralık üzüm depolamasında günümüzde kullanılan yöntemi 

göz önüne sermek, bununla birlikte yapılan araştırmaları derleyerek sofralık üzüm muhafazası 

konusundaki yeni literatür gelişmelerini takip etmektir. Günümüzde muhafaza işlemi 

genellikle şu şekilde gerçekleşmektedir: Hasat edilen üzümler öncelikle ön soğutma işlemine 

tabi tutulurlar. Sonrasında üzümler plastik kasalara veya polietilen torbaların içerisinde 

sıcaklığı 0-1 0C, nispi nemi % 90-95 olacak şekilde ayarlanan depolarda muhafaza edilirler. 

Günümüzde üzümün depolanması sırasında bozulmaya sebep olan kurşuni küfe (Botrytis 

cinerea) karşı bilinen en etkili yöntem kükürt uygulamasıdır. Muhafaza işleminde kükürt 

kullanımı üzümlerde kalıntı olmasına yol açabilmektedir. Bu durum insan sağlığı ve ürün 

kalitesi açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple sofralık üzüm depolamasında kükürdün 

yerine kullanılabilecek alternatif fimügantlar ve uygulamalar geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

Bu uygulamalardan bazıları literatürde şu şekilde verilmiştir; sıcak su ve etanol uygulamaları, 

antimikrobiyal özellik gösteren yağların kullanımı, modifiye atmosfer paketleme, kontrollü 

atmosferde depolama ve UV-C kullanımı. Bu yöntemlerin bazıları tek başına olumlu sonuçlar 

verdiği gibi bazılarının kombine olarak kullanılabileceği ileriki araştırmalara yön göstermek 

açısından vurgulanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm muhafaza, depolama, kurşuni küf, antimikrobiyal, UV-C. 
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FARKLI BANDIRMA UYGULAMALARININ KUŞ ÜZÜMÜNÜN KURUTULMA 

SÜRECİNDE RENK KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Ali GÜLER1, Ahmet CANDEMİR1 

 

1Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu 

 

Kuş üzümü küçük taneli, beyaz, siyah veya kırmızı renkte, kurutulduğunda çerezlik 

olarak tüketilebildiği gibi yemeklerde ve mezelerde çeşni ve lezzet unsuru olarak kullanılabilen 

geleneksel bir ürünümüzdür. Bu çalışmanın amacı, güneşte kurutulan kuş üzümünün kuruma 

özelliklerinin ve bandırma çözeltisi uygulamalarının kuru üzümün renk özellikleri üzerine 

etkilerinin belirlenmesidir.  

Çalışmada ele alınan kuş üzümleri (Blackcorinth) Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü bağlarından, %23 SÇKM değerinde hasat edilmiştir. Kurutma öncesi natürel 

(bandırmasız), %3 ve %5’lik bandırma çözeltisi (%1zeytinyağı+%3 veya %5K2CO3) olmak üzere 

üç farklı uygulama gerçekleştirilmiştir. Daha sonra üzümler geleneksel güneşte kurutma 

yöntemiyle beton sergilerde kurutulmuştur. Örneklerin kuruma özelliklerini belirlemek amacıyla 

ağırlık kaybı takip edilmiş, Minolta renk ölçer kullanılarak da CIE L*,a*,b*, Croma ve hue renk 

parametreleri incelenmiştir. Denemeler ve analizler 3 tekerrür ve 2 paralel olarak 

gerçekleştirilmiştir. Sonuçlarda varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testleri yapılmıştır. 

Natürel ve %3’lük çözelti kullanılarak kurutulan örnekler 216,  %5‘lik çözelti kullanılan örnekler 

ise 193 saatte kurumuştur. Kurutulan kuş üzümü örneklerinde L* değerleri 21,49 ile 18,62 

arasında, a* değerleri 1,91 ile 0,80 arasında, b* değerleri 3,10 ile 1,98 arasında, Kroma değerleri 

3,66 ile 2,20 ve hue değerleri 69,10 ile 58,61 arasında tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak; kuruma süresi ve renk kalitesi üzerine bandırma uygulamalarının etkili olduğu 

ortaya koyulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler:  Kuş üzümü, kurutma, kuru üzüm, renk 
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ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ÜRETİM PROSESİ VE KALİTEYE ETKİLERİ 

 

Ali GÜLER1      Ahmet CANDEMİR1 

 

1Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  

 

Kuru üzüm geleneksel ürünlerimiz içerisinde oldukça yüksek ekonomik getiriye sahip 

ürünlerin başında gelmektedir. Üretimin çoğunu bir ihraç ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm 

oluşturmaktadır. Çekirdekli kuru üzümler sıklıkla çerezlik olarak değerlendirilirken, sanayide 

daha çok çekirdeksiz kuru üzüm tercih edilmektedir. Yıllık üretim  2012 yılı rakamlarına göre 

286 bin ton civarındadır (Anon., 2013). Her yıl üretimin tamamına yakını ihraç edilmekte ve 

ihraç edilen bitkisel ürünler içerisinde bu süreklilik ile önemli bir potansiyel göstermektedir.  

Ülkemizde çekirdeksiz kuru üzüm üretimini; yetiştirme ve kurutma gibi üretici düzeyindeki 

işlemler ve üzümün işlenmesinde uygulanan işlemler olmak üzere iki ana başlık altında 

incelemek mümkündür. Üretici düzeyindeki işlemler; yetiştirme, hasat, bandırma uygulamaları, 

sergilere serme, kurutma, kırma ve sergiden kaldırma, savurma ve depolama olarak sıralanırken, 

endüstriyel işlemler; işletmeye kabul, topan kırma, yıkama, zenep çöpü ayırma, kükürtleme ve 

kurutma, boyutlandırma, yağlama ve ambalajlama olarak sıralanabilir. 

Ürün kalitesine etki eden etmenlerin başında yetiştiricilik uygulamaları gelmekle birlikte; 

hasat sonrası bandırma ve kurutma uygulamaları ile özellikle üretici bazındaki depolamalarda 

ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada; çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde hem üretici 

hem de işletmeci bazında uygulanan işlemler ve kaliteye etkileri ile çekirdek kuru üzüm 

üretiminde ülkemizin dünyadaki durumu ve rekabet gücü irdelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler:  Kuru üzüm, üretim prosesi, kurutma, kalite özellikleri 
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ÜRETİMİNE YÖNELİK EKONOMİK KARŞILAŞTIRMALAR  

Hülya UYSAL1  Gamze SANER2  Fadime ATEŞ3  Adem YAĞCI4  Selçuk KARABAT3 
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ÖZET 

2010-2012 yılları arasında gerçekleştirilen bu çalışmada bazı yerel şaraplık üzüm 

çeşitlerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi yapılmıştır. Anketler Tokat Nevşehir ve Ankara 

ilinde uygulanmıştır ve 105 üretici ile görüşülmüştür. Örnek hacmi, gayeli örnekleme yöntemi 

kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre dekara verim; Narince üzüm çeşidinde 

829 kg, Kalecik Karası çeşidinde 657 kg, Emir çeşidinde ise 660 kg olarak belirlenmiştir. 

Dekara değişken masraflar ise;  Narince üzüm çeşidinde 216 TL, Kalecik Karasında 213 TL, 

Emir çeşidinde ise 175 TL olarak belirlenmiştir. Bu verilerden yararlanılarak hesap edilen 

dekara brüt kar (marj) ise; Narince üzüm çeşidinde 298 TL, Kalecik Karasında 319 TL, Emir 

çeşidinde 241 TL olmuştur. Üzüm satış fiyatının düşük olması nedeniyle brüt kar genellikle 

düşük olarak bulunmuştur.  Kalecik Karası üzüm çeşidinin fiyatı diğer çeşitlerin fiyatından 

daha yüksektir. Son yıllarda şaraplık üzüm satış fiyatının düşük olması, yeterli sayıda alıcının 

bulunamaması ve satılan üzümün parasının geç alınması üreticilerin karşılaştıkları başlıca 

sorunlardır. Ancak düşük üretim maliyetleri ve kaliteli şarap üretimi için öne çıkan bu yerel 

çeşitler ile Türkiye şarap dışsatımını arttırabilecek potansiyele sahiptir. Bu kapsamda kaliteli 

şarap yapımına elverişli bu çeşitlerin kendi yörelerindeki üretimlerinin desteklenerek teşvik 

edilmesi gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Şaraplık üzüm, Brüt Kar, Narince, Kalecik Karası, Emir 

 

ECONOMIC COMPARISONS OF WINE GRAPE PRODUCTION IN CENTRAL 

BLACK SEA AND CENTRAL ANATOLIA REGIONS 

ABSTRACT 

 

In this study, carried out in the period 2010-2012; comparative economic analysis was 

conducted for some local wine grape varieties. The survey was implemented in Tokat, 

Nevşehir and Ankara provinces and 105 farmers were interviewed. Sample size was 

determined using goal sampling method. According to the research results per decare yield 

was determined for Narince variety 829 kg, Kalecik Karası 657 kg and Emir variety 660 kg. 

Variable costs per decare were calculated for Narince grape variety as 216 TL, Kalecik Karası 

grape variety as 213 TL, Emir grape variety as 175 TL. Gross margin per decare was 298 TL 

for Narince grape variety, 319 TL for Kalecik Karası grape variety and it was found 241 TL 

for Emir grape variety. Grape sales price has been generally low due to the low gross profit. It 

was found that these varieties in Kalecik other white grape varieties to be higher than the 

price buyers. In recent years, the sale price of wine grapes is low, the lack of availability of a 
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sufficient number of buyers are the main problems faced by farmers. However, lower 

production costs and quality of these local varieties for wine production in Turkey with 

outstanding wine has the potential to increase exports. In this context, these varieties oriented 

to production of high quality wines must be produced and supported in their own regions. 

 

Key Words: Wine grape; Gross Margin, Narince, Kalecik Karası, Emir 

 

1. GİRİŞ 

Dünyada bağcılık binlerce yıllık gelişme sürecinde çok geniş coğrafyaya yayılmış ve Vitis 

Vinifera L. türüne ait olan onbinlerce üzüm çeşidi varlığına ulaşılmıştır. Zaman içerisinde 

üzümün değerlendirilme şekilleri açısından önemli farklılıklar olmuştur. Bu farklılıkların 

temelinde coğrafi, teknik, sosyo-ekonomik faktörler etkili olmuş ve sonuçta; şaraplık, sofralık 

ve kurutmalık üzüm üretim yöntemleri ortaya çıkmıştır.  Bağcılıkta öne çıkan ülkelerde, 

üretilen üzümün %80-85 gibi büyük bir bölümü, yüksek katma değer yaratan şaraplık üzüm 

üretimine giderken, bu oran Türkiye’de %2,5-3 düzeyinde kalmaktadır. Şaraplık üzümler, 

kıraç alanlarda kullanılmayan tarım arazilerinde üretilebilmektedir. Diğer tarım ürünlerine 

oranla daha yüksek fiyatla satılabilmektedir. Üzümlerin şaraba islenmesi sırasında birçok iş 

kolu devreye girmektedir. Dolayısıyla ülkeye kazandırdığı katma değer, birçok tarım ürününe 

göre daha yüksek olmaktadır. Emek yoğun bir tarımsal üretim dalı olan şaraplık üzüm 

üretiminin istihdam açısından da önemli katkıları bulunmaktadır. Dünyada, şarap yapımında 

kullanılan 400’ün üzerinde üzüm çeşidi bulunmakta toprak, iklim ve pazar koşullarına göre 

farklı bölgelerde farklı üzüm çeşitleri öne çıkmaktadır (Çelik, 1998). Şarap kalitesi açısından 

üretilen üzüm çeşidi kadar iklim ve toprak özellikleri de önemlidir. Bu nedenle çeşitler 

vurgulanırken yetiştirildiği bölgelerde kalite açısından önem taşımaktadır. Kaliteli bir üzüm 

çeşidi ile üretici açısından gelir artarken ülke açısından dış pazarda rekabet edebilme gücü 

arttırılmış olmaktadır. 2010-2012 yılları arasında yapılan bu çalışmada kaliteli şarap yapımına 

uygun beyaz çeşitlerden; Narine ve Emir ile kırmızı çeşitlerden Kalecik Karası üzüm çeşidi; 

araştırma kapsamına alınmış ve kendi yörelerindeki uygulamalara göre üretimleri ekonomik 

açıdan incelenmiştir.  

 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1 Materyal  

Bu araştırmanın materyalini iki grupta toplamak mümkündür. İlk grup materyal; 

şaraplık üzüm üreticileriyle yüz yüze yapılan anket çalışmaları sonucu elde edilen ekonomik 

verilerdir. Bu verilerin elde edilmesi için Orta Anadolu Bölgesinden, Nevşehir, Ankara ve 

Orta Karadeniz Bölgesinden Tokat, araştırma kapsamına alınmıştır. İkinci grup materyal, 

ilgili kuruluş kayıtları, istatistikler ve gözlemlerinden elde edilen verilerden oluşmuştur.   

2.2 Metot 

Şaraplık üzüm üretiminde işletme sayısı ve üretim miktarından çok, çeşit ve kalite 

önemli olduğu için illerde üretilen çeşitlere ulaşmak açısından örnek hacmi illere göre eşit 

dağıtılmıştır. Buna göre gayeli örnekleme metoduyla her ilden 40 üretici ile görüşülmesi 

planlanmış ancak üreticiye ulaşmakta karşılaşılan sıkıntı nedeniyle Ankara ilinden de 25 

üretici ile görüşülerek toplam 105 üretici ile anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerin 
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analizinde ortalama ve yüzde gibi basit istatistiksel yöntemler yanında verilerin özelliğine 

bağlı olarak çeşitli istatistiksel yöntemlerden (varyans analizi)  yararlanılmıştır.  Sürekli 

değişkenler için Kolmogorov-Smirnov testi ile, öncelikle normal dağılım testi uygulanmıştır. 

Normal dağılış göstermeyen değişkenler için Kruskall-Wallis testi uygulanmıştır. Kruskall-

Wallis testi; ikiden fazla aynı veya birbirine benzer ana kitlenin benzer dağılım gösterip 

göstermediğini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. İşletmeler illere göre 

gruplandırılmıştır. İşletmeler arasındaki farklılıkları ortaya koymak amacıyla kullanılan girdi 

ve elde edilen ürün miktarı vb. fiziki veriler yardımıyla işletmelere ait kârlılık analizleri 

yapılmıştır. Bu amaçla şaraplık üzüm üretim masrafları ve şaraplık üzüm üretiminden elde 

edilen brüt marj, çeşitler ve iller itibariyle hesaplanmıştır. Brüt kar hesabında bir dekardan 

elde edilen toplam brüt üretim değerinden yine bir dekar için yapılan toplam değişken 

masraflar düşülmüştür. Değişken masraflar içerisinde; gübre, ilaç, su, akaryakıt, geçici işgücü, 

çeki gücü masrafları, taşıma, tamir-bakım gibi masraflar yer almaktadır. 

Aile işgücünün hesaplanması erkek işgücü birimine (EİB) göre yapılmıştır. Erkek işgücü 

birimine çevirmede 7-14 yaş kadın ve erkek için 0,50, 15-49 yaş erkek için 1, 15-49 yaş kadın 

için 0,75, 50-64 yaşındaki erkek için 0,75, kadın için 0,50 katsayıları kullanılmıştır   (Erkuş ve 

ark.,1995). 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 

3.1 Dünyada ve Türkiye’de Şaraplık Üzüm Üretimi ve Dış Ticareti 

Dünyada 7.451.999 ha alanda bağcılık yapılmakta olup yaklaşık 69.992.067 ton üzüm 

üretilmektedir. Son yıllarda Dünya ve Türkiye’de bağ alan ve üretim miktarında artış 

olmuştur. Türkiye 490.007 hektar alanda 4.296.351ton üzüm üretimi ile dünya üzüm 

üretiminin %6,14’ünü karşılamaktadır. Şarap üretimi ise dünya üretiminin ancak %0,05’i 

kadardır (FAO, 2011). 

Dünyada yılda ortalama yaklaşık 23 milyon ton şarap tüketilmekte, bu da kişi başına ortalama 

3,5 litre civarında bir tüketim düzeyini ortaya koymaktadır. Şarap tüketiminde ilk sıralarda 

yer alan ülkelerde bu rakam 45 litreye kadar çıkarken, Türkiye’de kişi başına şarap tüketim 

miktarı, 1 litreyi bulmamaktadır. Türkiye’de şarap tüketimi dünya ortalamasının çok altında 

gerçekleşmektedir (Çizelge 3.1). 

Dünya üzerindeki pek çok ülkede şarap üretilmekle birlikte, üretim, tüketim ve ticaret 

açısından, dünya şarap pazarında en etkin rolü Avrupa Birliği ülkelerinin oynadığı 

görülmektedir. AB sınırları içerisinde yer alan bağ alanları, dünyadaki toplam bağ alanlarının 

%45’ini oluşturmakta, dünya şarap ticaretinin de yaklaşık %60’ı AB ülkelerince 

gerçekleştirilmektedir. AB içerisinde de Fransa, İtalya ve İspanya en önemli şarap üreticisi 

ülkelerdir. Dış pazarda 10 milyon ton dolayında şarap ihracatı yapılmakta olup değeri   32 

milyar $‘dır. Türkiye üretim düşüklüğüne bağlı olarak dış pazarda da söz sahibi değildir. 

Ancak kaliteli yöresel çeşitlerin üretimi arttırıldığında dış pazarda şaraplık üzüm miktar ve 

değerinde artışlar söz konusu olabilecektir. 
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Çizelge 3.1: Dünyada ve Türkiye’de Şaraplık Üzüm Sektörünün Durumu 

  

Dünya Türkiye 

2008 2011 

Değişim 

% 2008 2011 

Değişim 

% 

Bağ Alanı (ha) 7.192.731 7.451.999 3,60 482.796 490.007 1,49 

Üzüm Üretimi (ton) 67.461.040 69.992.067 3,75 3.918.440 4.296.351 9,64 

Şarap Üretim Miktarı (1000 lt) 25.904.889 26.656.100 2,90 14000 14000 0,00 

Şarap Tüketim Miktarı (1000 lt) 23.601.557 24.367.197 3,24 12221 13600 11,28 

Kişi başı Şarap Tüketim Miktarı (lt) 3,36 3,47 3,27 0,15 0,17 13,33 

Şarap Dışsatım Miktarı (ton) 8.973.822 10.389.714 15,78 3768 3846 2,07 

Şarap Dışsatım Değeri (1000$) 29.639.969 32.106.922 8,32 7964 8757 9,96 

Dışsatım Fiyatı ($/lt) 3,30 3,09 -6,44 2,11 2,28 7,73 

Şarap Dışalım Miktarı (ton) 8.147.635 10.004.329 22,79 1454 1810 24,48 

Şarap Dışalım Değeri (1000 $) 29.921.899 33.041.355 10,43 4561 7079 55,21 

Dışalım Fiyatı ($/lt) 3,67 3,30 -10,07 3,14 3,91 24,68 

Kaynak: FAO, 2011 

 

3.2 İncelenen İşletmelerde İşletmecinin Yaşı, Eğitim Durumu ve Deneyimi 

Tarım işletmelerinin başarısında etkili olduğu düşünülen işletme sahibine ait bazı 

özellikler incelenmiştir (Çizelge 3.2). Ele alınan işletmelerdeki işletmecilerin ortalama eğitim 

süresinin 6,63 yıl olduğu görülmektedir. İl gruplarına göre üreticinin eğitimi 5,85 ile 7,20 yıl 

arasında değişmektedir. Eğitim seviyeleri açısından gruplar arasında istatistiksel açıdan fark 

yoktur. (Chi-Kare=3,298 SD=2 P=0,192).  

Araştırma kapsamına alınan üreticilerin yaş dağılımı incelendiğinde yaş ortalamalarının 

birbirine yakın olduğu görülmektedir. Genel olarak görüşülen üreticilerin yaş ortalaması 

51,40’tır.  

Aynı değerlendirmeler üreticilerin tarımdaki ve bağcılıktaki deneyimi açısından 

yapıldığında; üreticilerin 29,73 yıllık tarım tecrübesine sahip oldukları görülmüştür. İller 

arasında tarım tecrübesi açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Tarımda en fazla tecrübesi olan üreticiler Tokat ilindedir. 

İncelenen işletmelerdeki üreticilerin 25,44 yıllık bağcılık deneyimine sahip oldukları 

görülmektedir. Kruskall-Wallis testi sonuçlarına göre gruplar arasında fark olduğu 

belirlenmiştir (P=0,000). Bağcılıkta en fazla deneyimi olan üreticiler Nevşehir ilinde yer 

alırken, daha az deneyimli olanların Ankara’da yer aldığı çizelgeden anlaşılmaktadır. 

 

Çizelge 3.2: İncelenen İşletmelerde İşletme Yöneticisinin Eğitim Durumu Yaşı ve Tecrübesi 

İl 

İşletmecinin 

Eğitimi (yıl) 

İşletmecinin  

Yaşı (yıl) 

Tarımdaki 

Tecrübesi 

(yıl) 

Bağcılıktaki 

Tecrübesi (yıl) 

Tokat (40) 7,05 50,60 31,88 27,73 

Nevşehir (40) 5,85 51,55 29,38 29,25 

Ankara (25) 7,20 52,44 26,88 15,68 

Genel (105) * 6,63 51,40 29,73 25,44 

* Anket yapılan üretici sayısı 
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3.3 İncelenen İşletmelerde Üreticilerin Gelir Kaynakları 

Üreticilerin %11,43’ü gelirini sadece bağcılıktan sağlarken, %65,71’i bağcılıkla 

birlikte diğer tarımsal faaliyetlerden ve %22,86’sı da bağcılık ve tarım dışındaki 

faaliyetlerden gelir elde etmektedir (Çizelge 3.3). Gelir kaynakları içerisinde bağcılıktan gelir 

elde eden üreticilerin en yüksek olduğu il %17,5 ile Nevşehir’dir. Bağcılığın yanında tarım 

dışı faaliyetlerden gelir elde eden üreticilerin en yoğun olduğu il ise %36 ile Ankara’dır. 

Bağcılıkla birlikte diğer tarımsal faaliyetlerden gelir elde eden üreticilerin yoğun olduğu il 

Tokat’tır. 

 

Çizelge 3.3: Üreticilerin Gelir Kaynakları 

İl 
Bağcılık 

Bağcılık+ Diğer 

Tarımsal Faaliyet 

Bağcılık+Tarım Dışı 

Faaliyet 
Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Tokat  4 10,00 31 77,50 5 12,50 40 100,00 

Nevşehir  7 17,50 23 57,50 10 25,00 40 100,00 

Ankara  1 4,00 15 60,00 9 36,00 25 100,00 

Genel (105) 12 11,43 69 65,71 24 22,86 105 100,00 

 

3.4 İncelenen İşletmelerde İşletmelerin Arazi Varlığı ve Tasarruf Şekli 

İncelenen işletmelerde arazi varlığı 5 ile 450 dekar arasında değişirken ortalama arazi 

genişliği 80,67 dekar olup arazi tasarruf şekli incelendiğinde mülk arazinin önemli bir yer 

tuttuğu görülmektedir (%58,26). Kira ile tutulan arazi miktarı oldukça azdır (Çizelge 3.4). 

Ortalama bağ parsel sayısı ise 3,14 adet olarak bulunmuştur. Yapılan Kruskal Wallis testi 

sonuçlarına göre üreticilerin toplam arazileri, mülk durumu, ortakçılık ve bağ parsel sayısı 

açısından illere göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. (p<0.05).  

 

Çizelge 3.4: İşletmelerin Arazi Genişliği Tasarruf Şekli ve Parçalılık Durumu 

İl 

 

Arazi Genişliği (da) 

Mülk (da) Kira (da) 

Ortak 

(da) 

Bağ 

Parsel 

Sayısı 
Ort Min Max 

Tokat  52,45 5,00 450,00 48,90 1,45 2,10 2,15 

Nevşehir  79,48 7,00 450,00 54,48 13,75 11,25 4,55 

Ankara  127,72 5,00 450,00 79,28 12,60 35,84 2,48 

Genel (105) 80,67 5,00 450,00 58,26 8,79 13,62 3,14 

 

Araştırma kapsamındaki üreticilerin toplam tarım arazilerinin %32,45’ini bağ alanları 

oluştururken %56,72’sini tarla arazisi,  %7,41’ini meyve, %3,40’ını sebze ve diğer alanlar 

oluşturmaktadır. Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre üreticilerin bağ alanı, tarla,  ve sebze 

açısından iller itibariyle farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05). Bağ alanının Nevşehir 

ilinde en fazla olduğu, Tokat’ta ise daha az olduğu görülmektedir. Diğer illere göre Ankara’da 

tarla alanı daha yüksektir (Çizelge 3.5).  
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Çizelge 3.5: İşletme Arazisinin Ürünler İtibariyle Dağılımı 

İl 

 

Toplam 

Arazi 

(da) 

Bağ Arazisi (da) Tarla 

(da) 

Meyve 

(da) 

Sebze 

(da) 

Diğer 

(da) Ort Min Max 

Tokat  52,45 11,15 2,00 42,00 32,78 5,80 2,73 -  

Nevşehir  79,48 39,40 7,00 117,00 27,45 8,83 3,80 -  

Ankara  127,72 29,08 2,00 120,00 95,84 1,72 0,28 0,80 

Genel (105) 80,67 26,18 2,00 120,00 45,76 5,98 2,55 0,19 

 

3.5 İncelenen İşletmelerde Nüfus ve İşgücü Kullanım Durumu 

Tarım sektörünün özelliklerinden biri de iş ve aile ortamının iç içe olmasıdır. 

Dolayısıyla üretim aşamasında aile işgücünden de yararlanılmaktadır. Bu nedenle yapılan 

araştırmada aile nüfusu ve aile işgücü potansiyeli incelenmiştir. 

İncelenen işletmelerde ortalama aile nüfusunun 5,02 kişi olduğu görülmektedir. Ortalama aile 

nüfusunun %40’ını (1,99) kadın, %39’unu (1,96) erkek, %21’ini de (1,07) çocuk nüfus 

oluşturmuştur (Çizelge 3.6). Görüşülen işletmelerde en fazla erkek nüfus; oransal olarak 

Ankara ilinde (%42,11)  bulunurken, en az da Nevşehir ilinde (%35,53) bulunmuştur. 

 

Çizelge 3.6: İncelenen İşletmelerde Nüfusun Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

  
Çocuk Kadın Erkek Ortalama 

Nüfus 0-14 15-49 50-64 65+ 15-49 50-64 65+ 

Tokat  1,10 1,33 0,58 0,30 1,40 0,53 0,28 5,50 

Nevşehir  1,35 1,15 0,48 0,25 1,33 0,35 0,10 5,00 

Ankara  0,76 1,12 0,44 0,32 1,24 0,48 0,20 4,56 

Genel (105) 1,07 1,21 0,5 0,29 1,32 0,45 0,19 5,02 

 

Aile işgücü potansiyelinin saptanmasında, ilgili katsayılara göre mevcut işgücü EİB 

(Erkek İşgücü Birimi) cinsinden hesaplanmış, daha sonra bu değerler bölge koşullarında 

çalışılabilir gün sayısı olan 300 ile çarpılarak erkek işgünü miktarları bulunmuştur. 

Ele alınan işletmelerde ortalama aile işgücü potansiyeli 842 erkek işgünüdür. Sonuçlar 

Çizelge 3.7’de verilmiştir. En fazla aile işgücü potansiyelinin ise illere göre yapılan 

değerlendirmede Tokat ilinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni Tokat ilindeki 15-49 yaş 

grubundaki nüfusun diğer illere göre fazla olmasıdır.  En az aile işgücü ise Ankara ilindedir. 

Ele alınan işletmelerin %52,38’i dışardan işgücü temin etmektedirler. İşletmeler en çok 

budama ve hasat işlemleri için dışarıdan işgücü temin etmektedirler. 

 

Çizelge 3.7: İncelenen İşletmelerde Aile İşgücü Potansiyelinin Dağılımı (EİB ve %) 

  Kadın % Erkek % Toplam Erkek Kadın Toplam 

Tokat  1,28 41,67 1,79 58,33 3,08 538 384 923 

Nevşehir  1,1 40,93 1,59 59,07 2,69 476 330 806 

Ankara  1,06 39,85 1,6 60,15 2,66 480 318 798 

Genel (105) 1,15 41,23 1,66 58,77 2,81 498 344 842 
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3.6 İncelenen İşletmelerde Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Verim Ortalamaları 

Üzüm verimi, kaliteli şaraplık üzüm üretebilmek için dikkat edilmesi gereken 

faktörlerden biridir. İncelenen işletmelerde ele alınan şaraplık üzüm çeşitleri içerisinde en 

yüksek verimin Tokat ilindeki Narince çeşidinden alındığı belirlenmiştir. Bu çeşidin ortalama 

verimi; 829,35 kg/da iken, verimi 500 ile 1273 kg arasında değişmektedir. Nevşehir ve 

Ankara’da ise verim seviyelerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Nevşehir’deki verim 

düşüklüğünde toprak yapısı ile sıra arası ve üzeri mesafelerin fazla olması etkilidir. Ankara’ 

da ise üretilen Kalecik Karası üzüm çeşidinin kalıtsal bir özelliği olarak verimi düşüktür 

(Karataş ve ark.,2010). Şaraplık üzüm çeşitlerinde genel olarak kaliteli şarap elde edebilmek 

için verimin 1000 kg’ın altında olması istenilmektedir. İncelenen işletmelerde de ortalama 

verim tüm çeşitler için 1000 kg’ın altındadır (Çizelge 3.8). 

 

Çizelge 3.8: İncelenen İşletmelerde Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Verim Ortalamaları (Kg) 

İl Çeşit Sayı Ortalama Minimum Maximum 

Tokat Narince 40 829,35 500 1273 

Nevşehir Emir 40 660,56 364 1500 

Ankara Kalecik Karası 25 657,38 320 1000 

 

3.7 İncelenen İşletmelerde Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Satış Fiyatları 

İncelenen işletmelerde şaraplık üzüm satış fiyatı 2010 yılı itibariyle alınmıştır. Üzüm 

satış fiyatlarının genelde düşük olduğu görülmektedir. Üreticiler mevcut çeşitlerini geçmiş 

yıllarda daha yüksek fiyattan pazarlayabilmişlerdir. Aynı çeşit farklı illerde farklı fiyatlardan 

da pazarlanabilmektedir. Yerli çeşitlerden; Kalecik Karası Ankara’da ortalama 0,81 

TL/kg’dan, alıcı bulurken, Narince 0,62 TL/kg ve Emir çeşidi 0,63 TL/kg dan satılabilmiştir 

(Çizelge 3.9). 

 

Çizelge 3.9: İncelenen İşletmelerde Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Satış Fiyatları 

İl Çeşit Ortalama Minimum Maksimum 

Tokat Narince 0,62 0,60 0,75 

Nevşehir Emir 0,63 0,50 0,80 

Ankara Kalecik Karası 0,81 0,75 0,90 

 

3.8 İncelenen İşletmelerde Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Brüt Üretim Değeri (TL/da) 

Brüt Üretim Değeri; üretim faaliyeti sonucunda elde edilen ürün miktarı ile üretici 

eline geçen fiyatların çarpımı sonucu bulunan değerdir. İncelenen illerde brüt üretim değeri 

düşüktür. Bunun başlıca nedeni verim düşüklüğü ile birlikte fiyatın düşük olmasıdır. Ankara 

ve Tokat illerinde brüt üretim değerinin Nevşehir’e göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Nevşehir ilindeki Brüt Üretim Değeri hem verim miktarı hem de fiyatı nedeniyle oldukça 

düşüktür  (Çizelge 3.10).  

Çizelge 3.10: İncelenen İşletmelerde Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Brüt Üretim Değeri (TL/da) 

İl Çeşit Ortalama Minimum Maksimum 

Tokat Narince 512,02 300,00 763,64 

Nevşehir Emir 415,82 220,00 900,00 

Ankara Kalecik K 532,57 256,00 800,00 
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3.9 İncelenen İşletmelerde Şaraplık Üzüm Üretimine İlişkin Değişken Masraflar  

İncelenen işletmelerde değişken masraflar içerisinde en büyük kalemi işçilik giderleri 

oluşturmuştur. İşçilik giderlerinde de işletme dışından sağlanan işgücü miktarı ile işgücü 

ücretleri etkilidir. Materyal masrafları içerisinde ise akaryakıt harcamaları ile ilaç kullanımına 

yönelik harcamalar daha fazladır. Tokat ve Ankara’da değişken masrafların Nevşehir’e göre 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Dekara değişken masraflar 175,50 TL ile 216,24 TL 

arasında değişmektedir (Çizelge 3.11).  

 

Çizelge 3.11: İncelenen İşletmelerde Şaraplık Üzüm Üretimine İlişkin Değişken Masraflar (TL/da) 

İl Çeşit Gübre İlaç 

Akarya- 

kıt Su İşçilik Tamir Nakliye 

Değişken 

 Masraflar 

Tokat Narince 23,06 52,50 31,50 11,13 92,25 1,25 4,55 216,24 

Nevşehir  Emir 29,88 26,88 33,63 1,50 83,63 0,00 0,00 175,50 

Ankara Kalecik K. 18,80 46,20 32,00 9,60 105,60 0,80 0,00 213,00 

 

 

3.10 İncelenen İşletmelerin Şaraplık Üzüm Üretiminde Brüt kar (TL/da) 

İncelenen işletmelerde Kalecik Karası üzüm çeşidinin brüt karı 320 TL olurken, 

Narince üzüm çeşidinde 298 TL ve Emir çeşidinde 241 TL olmuştur. Nevşehir ilinde düşük 

verim ve düşük satış fiyatından dolayı brüt kar da düşük bulunmuştur. Ankara ilinde brüt 

karın yüksek olmasında Kalecik Karası üzüm çeşidinin fiyatının diğer çeşitlere göre yüksek 

olması etkili olmuştur. (Çizelge 3.12). 2007 yılında Kalecik ilçesinde yürütülen bir çalışmada 

şaraplık ve sofralık üzüm çeşitlerinin karlılık analizi yapılmıştır. Araştırma yöresinde şaraplık 

çeşidin sofralık çeşide göre daha karlı olduğu belirtilmiştir (Bayramoğlu ve ark., 2010). Net 

kar Kalecik Karası üzüm çeşidi için 380 TL olarak hesap edilmiştir. 2010 yılı itibariyle 

Kalecik Karası üzüm çeşidinin gelirin de oluşan düşme üzüm satış fiyatının düşmesinden 

kaynaklanmaktadır. Üzüm çeşitlerinin karlılık düzeyleri bölgeler itibariyle de farklı 

olabilmektedir. 

 

Çizelge3.12: İncelenen İşletmelerde Şaraplık Üzüm Üretim Dalının Brüt Karı (TL/da) 

İl Çeşit 

Verim 

(kg/da) 

Fiyat 

(TL/kg) 

BÜD 

(TL/da) 

Değişken 

Masraflar 

(TL/da) 

Brüt Kar 

(TL/da) 

Tokat Narince 829,35 0,62 514,20 216,24 297,96 

Nevşehir  Emir 660,56 0,63 416,15 175,50 240,65 

Ankara Kalecik K. 657,38 0,81 532,48 213,00 319,48 

 

3.11 İncelenen İşletmelerin Şarap Üretim Tesisi Olma Durumu 

İncelenen işletmelerin %0,95‘inde şarap üretim tesisi bulunurken %99,05’inde ise 

mevcut olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 3.13). Şarap firmaları genelde kendi üretim bağlarını 

tesis etme çabası içerisindedirler. 
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Çizelge 3.13: İncelenen İşletmelerin Şarap Üretim Tesisine Sahip Olma Durumu (%) 

  Evet Hayır Toplam 

Tokat  - 100,00 100,00 

Nevşehir  - 100,00 100,00 

Ankara  4,00 96,00 100,00 

Genel (105) 0,95 99,05 100,00 

 

3.12 Şaraplık Üzüm Pazarlamasında Üreticilerin Karşılaştıkları Sorunlar  

Üreticilerin pazarlama açısından belirttikleri başlıca sorunlar; şaraplık üzüm satış 

fiyatının düşük olması, yeterli sayıda alıcının bulunmaması ve satılan üzümün parasının geç 

alınması şeklinde sıralanabilir (Çizelge 3.14). Üreticilerin etkili bir şekilde örgütlenememiş 

olmaları fiyat ve pazar konusunda kendilerine pazarlık gücü kazandırmamakta ve bunun 

sonucunda kendilerine verilen fiyatı kabullenmek durumunda kalmaktadırlar. 

 

Çizelge 3.14: Şaraplık Üzüm Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar (%) 

  

Fiyat 

düşük Alıcı az 

Beyaz 

üzümlere 

alıcı az 

Alıcı 

zamanında 

ödemiyor 

Firma 

kuralları 

yerine 

getirmiyor Toplam 

Tokat  53,42 31,51 1,37 12,33 1,37 100,00 

Nevşehir  43,96 34,07 - 14,29 7,69 100,00 

Ankara  48,89 44,44 2,22 4,44 - 100,00 

Genel (105) 48,75 36,67 1,20 10,35 3,02 100,00 

 

Sattıkları fiyattan memnun olan üreticiler sadece %0,95 oranındadır. Üreticilerin neredeyse 

tamamı sattıkları fiyattan memnun değildirler (Çizelge 3.15).  

 

Çizelge 3.15: İncelenen İşletmelerin Satış Fiyatından Memnun Olma Durumları (%) 

  Evet Hayır Toplam 

Tokat  2,50 97,50 100,00 

Nevşehir  - 100,00 100,00 

Ankara  - 100,00 100,00 

Genel (105) 0,95 99,05 100,00 

 

3.13 Şaraplık Üzüm Satış Fiyatının Düşük Olma Nedenleri 

İncelenen işletmeler alıcı sayısının az olması (%42,86), örgütlenememiş olmaları 

(%28,57) ve firmaların yüksek vergi ödemeleri (%18,10) sonucu üzüm satış fiyatının düşük 

olduğunu belirtmişlerdir. Üzüm üretiminde çeşit kalitesini düşük görenler çok azdır (Çizelge 

3.16). 
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Çizelge 3.16: Şaraplık Üzüm Satış Fiyatının Düşük Olma Nedenleri (%) 

  

Alıcı 

sayısının 

azlığı 

Çeşit 

kalitesinin 

düşüklüğü 

Şeker 

oranının 

azlığı 

Yüksek 

vergiler 

Örgütlenmenin 

olmayışı 
Diğer Toplam 

Tokat  47,50 2,50 - 5,00 42,50 2,50 100,00 

Nevşehir  37,50 - 5,00 17,50 27,50 12,50 100,00 

Ankara  44,00 4,00 - 40,00 8,00 4,00 100,00 

Genel (105) 42,86 1,90 1,90 18,10 28,57 6,67 100,00 

 

3.14 Şaraplık Üzüm Pazarlama Sorunuyla Karşılaşılması Durumunda Üretici Tepkileri 

İncelenen işletmelerde şaraplık üzüm üreticilerinin karşılaştıkları sorunların başında 

pazarlama gelmektedir. Pazarlamayla ilgili bu sorunların devamı durumunda ise %48,57’si 

sofralık üzüm üretimine geçeceğini belirtirken, tamamen başka bir üretim dalına (meyvecilik, 

zeytincilik, vd) geçebileceğini belirtenler ise %8,57 oranındadır. Mevcut toprak ve iklim 

yapısından dolayı başka seçeneği bulunmadığını ve üretimini değiştiremeyeceğini belirtenler 

ise %39,05 oranındadır. (Çizelge 3.17). Nevşehir ilinde üretimini değiştirmeyecekler oldukça 

yüksek orandadır (%55). 

 

Çizelge 3.17: Halen ya da Gelecek Yıllarda Şaraplık Üzüm Pazarlama Sorunuyla Karşılaşılması Durumunda 

Yapılacaklar (%) 

  

Üretimi 

sınırlandırır 

Çeşit 

değiştirir 

Başka 

üretime 

geçer 

Sofralığa 

geçer 

Üretimi 

değişmez Toplam 

Tokat  2,50 - 2,50 60,00 35,00 100,00 

Nevşehir  2,50 - 10,00 32,50 55,00 100,00 

Ankara  - 8,00 16,00 56,00 20,00 100,00 

Genel (105) 1,90 1,90 8,57 48,57 39,05 100,00 

 

3.15 Gelecek 5 Yılda Şaraplık Üzüm Üretiminin Geliştirilmesine Yönelik Üretici 

Önerileri 

İncelenen işletmeler şaraplık üzüm üretiminin geliştirilmesine yönelik olarak öncelikle 

üzüm satış fiyatının arttırılması (1,04)  gerektiğini belirtmişlerdir. Bunun dışında daha az 

önemli görülmekle birlikte, sözleşmeli üretim (2,99) üreticilerin örgütlenmesi (3,09) konuları 

da öne çıkmıştır (Çizelge 3.18).  

 

Çizelge 3.18: Gelecek 5 Yılda Şaraplık Üzüm Üretiminin Geliştirilmesine Yönelik Yapılması Gerekenler 

 

Çeşit 

değişikliği 

Terbiye 

sistemi 

değişikliği 

Sözleşmeli 

üretim 

Organik 

üretime 

geçme 

Üreticilerin 

örgütlenmesi 

Bağ 

turizmi 

Üzüm 

fiyatı 

artmalı 

Tokat  4,45 4,10 2,80 3,05 2,65 4,35 1,13 

Nevşehir  4,38 4,38 2,35 4,20 2,45 3,60 1,00 

Ankara  4,32 4,84 3,84 4,00 4,16 3,68 1,00 

Genel (105) 4,38 4,44 2,99 3,75 3,09 3,88 1,04 

1: Çok önemli, 2: Önemli, 3: Kısmen Önemli, 4: Kısmen Önemsiz, 5: Hiç Önemli Değil 
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4. SONUÇ 

Şaraplık üzüm üreticilerinin eğitim düzeyleri düşük olmasına karşın bağcılıktaki 

deneyimleri fazladır. Şaraplık üzüm üreten işletmeler küçük ölçeklidir. Bu durum, uzman 

işgücünün bulunmasını ve istihdam edilmesini zorlaştırmaktadır. İşletmelerin birçoğu budama 

ve hasat gibi işlerde mevsimlik işçi çalıştırmaktadır. Şaraplık üzüm üreten işletmeler ile şarap 

üreten işletmeler farklıdır. Üreticiler, ürettikleri üzümü şaraba işleyebilecek tesislere sahip 

değildirler. Üreticiler girdi fiyatlarını yüksek bulmakta, üzüm satış fiyatı konusunda söz sahibi 

olamamaktadır. Sonuçta üreticiler, düşen fiyatları kabullenmek durumunda kalmaktadırlar. 

Son dönemlerde şaraplık üzüm satış fiyatı da oldukça düşmüştür.  Üreticiler kaynak 

kullanımından pazarlamaya kadar başarılı bir şekilde örgütlenemedikleri için fiyat konusunda 

etkili olamamaktadır. Üreticilerin pazarlık gücü kazanabilmeleri, pazarı ve fiyatı 

belirleyebilmeleri için etkili bir şekilde örgütlenmeleri gerekmektedir. Bu yönde örgüt ya da 

organizasyonların etkinleştirilmesi ya da yenilerinin kurulması ve yaygınlaşması için 

finansman, yönetim, denetim, deneyim ile ilgili üreticilerin örgütlenme yönünde 

desteklenmeleri ve bilgilendirilmeleri gerekmektedir.   

Rekabet açısından öncelikle kaliteli üretime uygun bu yerel çeşitlerin fiyatlarının 

arttırılması gerekmektedir. Şaraplık üzüm üretimine yönelik prim ve müdahale ödemeleri gibi 

desteklemeler Türkiye’de mevcut değildir. Tarım ürünleri için geçerli olan mazot ve gübre 

desteği ile sertifikalı fidan ile bağ tesisine verilen destekler bulunmaktadır. Bu da şaraplık 

üzüm üretiminde, yönlendirici rekabet gücünü arttırıcı yönde etki sağlamamaktadır.  

İncelenen illerin kaliteli şarap eldesine uygun şaraplık üzüm çeşitlerinin varlığı, 

coğrafi konum, düşük ücret düzeyi ve üretim maliyetleri gibi rekabet faktörleri yönünden, 

önemli bir potansiyelinin bulunduğu görülmektedir. Türkiye’de şaraplık üzüm üretimiyle 

ilgili mevcut koşullar dikkate alındığında şaraplık üzüm çeşitlerinde kaliteli yerel çeşitleri öne 

çıkararak dış pazarda değer yaratmak mümkün olabilecektir. Bu nedenle kendi yörelerinde 

yetiştirilen bu çeşitler için Fransa’da uygulanan AOC veya İtalya’daki DOC sistemleri kadar 

katı olmasa da kaliteye ilişkin belli standartları sağlayabilecek şekilde bölge çeşit 

sınıflandırılmalarına gidilmesi ve bölgesel özellikler ile farklılıkların sürdürülerek bu değerin 

yaratılmasının amaçlanması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi tüplü asma fidanı üretiminde 

maliyet ve geliri hesaplamaktır. 2013 yılında Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu seralarında 

yapılan bu çalışma ile tüplü olarak üretilen 1103 Paulsen anacı üzerine aşılı Sultani 

Çekirdeksiz üzüm çeşidi fidanlarının üretim maliyetleri ve geliri tespit edilmiştir. Tüplü asma 

fidanı üretim maliyeti 1,93 TL/adet olarak tespit edilmiştir. Tüplü asma fidanı üretiminde en 

yüksek gider kaleminin materyal harcamaları olduğu belirlenmiştir (%59,31). 

 

Anahtar Kelimeler: Bağcılık, Tüplü asma fidanı, Sultani Çekirdeksiz, Üretim, Maliyet. 

 

COST ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF POTTED  

SULTANA GRAPEVINE 

ABSTACT 

The aim of this study was to calculate production cost and revenue for potted Sultana 

Grapevine. This study was carried out Viticulture Research Station greenhouses in Manisa in 

2013.  It was determined to production costs and revenue of potted Sultana Grapevine Grafted 

on 1103 Paulsen Rootstock. Per unit production cost for the potted vine was 1,93 TL. It was 

determined that the material expenses were the highest expenses in potted grapevine planting 

material (59,31%).  

 

Key Words: Viticulture, Potted Grapevine, Sultana, Production, Cost.   

 

1. GİRİŞ 

Dünya bağ alanı içerisinde beşinci sırada yer alan Türkiye’de, Doğu Anadolu’nun 

yüksek kesimleri ile yıllık yağışın 1000 mm. üzerinde olduğu Doğu Karadeniz sahil şeridi 

dışında kalan tüm bölgelerinde bağcılık yapılabilmektedir (Çelik vd.,1998). 2013 yılı TÜİK 

verilerine göre Türkiye’de 469.000 hektar alanda 4.011.409 ton üzüm üretilmiştir.  Türkiye’de 

bağ alanı ve üzüm üretim miktarı açısından ilk sırayı Ege Bölgesi almaktadır. Ege Bölgesinde 

140.607 (%30) hektar alanda 1.738.717 (%43) ton üzüm üretilmiştir (Anonim, 2013).  Ege 

Bölgesi illeri içerisinde de Manisa, Denizli ve İzmir illeri bağcılığın en yoğun olduğu illerdir. 

Bağcılığın yoğun olarak yapıldığı bir ülke ve bölge için de bağcılığın temelini seçilen fidan 

oluşturmaktadır. Türkiye’de bağ alanlarının büyük bir kısmı filoksera zararlılarıyla bulaşık 

durumdadır. Filokseralı bağ alanlarında ise üzüm çeşitlerinden alınan çeliklerin doğrudan 

köklendirilmeleri yoluyla ekonomik anlamda bağ kurulması mümkün olmamaktadır. Bu 

nedenle filoksera ile bulaşık alanlarda bağcılığın yapılabilmesi için üretilecek çeşitlerin bu 

zararlıya karşı dayanıklı Amerikan asma anaçları üzerine aşılanmaları veya bu aşılama sonucu 

elde edilen aşılı-köklü asma fidanlarının kullanılmaları gerekmektedir.  
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Türkiye’de gerek aşılı köklü ve gerekse tüplü asma fidanı üretimi yeterli değildir. 2013 

yılında üretilen sertifikalı asma fidanı sayısı ise 7.129.690 adettir (Anonim, 2014). Tüplü 

asma fidanı üretim yöntemi ilk olarak Batı Almanya, Fransa, ABD gibi ülkelerde 

uygulanmaya başlamıştır. Başlangıçta klon seleksiyonu sonucunda seçilen ve virüsten ari 

olarak elde edilen fertlerin daha hızlı çoğaltılabilmesi amacıyla geliştirilen bu yöntem, daha 

sonra sözü edilen bu ülkelerde ve bazı ülkelerde; fidanlıklarda aşılı köklü asma fidanı 

üretiminin büyük ölçüde yerini almıştır (Winkler ve ark, 1974; Weaver 1976; Çelik 1982, 

Köse ve Odabaş, 2009). Tüplü asma fidanı üretiminin, fidanlık koşullarında yapılan üretime 

göre randımanının yüksek olması, 2,5-3 ay gibi kısa bir zamanda dikime gelmesi, kurulan 

bağların daha çabuk gelişip ürüne yatması gibi faydaları mevcuttur (Akman ve Ilgın, 1991).  

Bu çalışmada, kısa sürede bağ tesisine olanak sağlayan tüplü asma fidanı üretiminin 

maliyetini belirlenmek amaçlanmıştır. Üretim maliyetleri işletmelerin karar alma 

süreçlerindeki önemli faktörlerden biridir. Maliyet hesaplamalarının işletme analizleri, işletme 

bütçe planlarının hazırlanması ile karlılık analizleri gibi birçok işletmecilik fonksiyonunun 

gerçekleştirilmesinde rolü büyüktür. Bu nedenle karar alıcılara katkı sağlaması amacıyla bu 

çalışma yapılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Tüplü olarak üretilen 1103 Paulsen anacı üzerine aşılanmış Sultani Çekirdeksiz üzüm 

çeşidi üretim maliyetine ilişkin veriler Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonunda tutulmuş olan 

kayıtlardan elde edilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili yapılmış çalışmalardan da yararlanılmıştır. 

Araştırma verileri 2013 yılını kapsamaktadır. Üretim maliyetleri hesaplanırken üretim süreci 

tüm ayrıntılarıyla ortaya konularak hesaplamalar yapılmıştır. Üretim maliyeti 

hesaplamalarında alternatif maliyet unsuru dikkate alınmıştır.  

İnsan işgüçleri ile ilgili değerlendirmelerde Erkek İşgücü Birimi (EİG) esas alınmıştır. İnsan 

işgücü hesaplamasında bir işgücü 8 saat olarak alınmış ve işgüçleri erkek işgücüne 

dönüştürülmüştür  (Erkuş, 1995).   

Ortak giderler; çeşitli giderler, sermaye faizi ve arazi kirası unsurlarından 

oluşmaktadır. Çeşitli giderlerde masraflar toplamının %5’i, sermaye faizinde; masraflar 

toplamı+çeşitli giderlerin %8’i (Ziraat Bankasının 2013 yılına ait bitkisel üretim kredi faizinin 

6 aylık oranı) alınmıştır. Kira bedeli tüplü fidan üretimi sırasında seranın kullanım süresi 

üzerinden alınmıştır. Asma fidanı üretim maliyetleri hesaplanırken; üretim masrafları (sabit 

masraflar + değişken masraflar), birim maliyetler ve fidan üretiminden elde edilen net gelir 

sera koşullarında üretilen 13.000 adet tüplü asma fidanı üzerinden yapılmıştır. Elde edilen 

fidan sayıları açısından randıman hesaplanarak birim maliyetler saptanmıştır.  Fidan satış 

fiyatı piyasa rayiç fiyatından; 3,5 TL/adet olarak alınmıştır. 

Hesaplanan üretim masrafları, elde edilen fidan miktarına bölünerek 1 adet fidan maliyeti 

bulunmuştur. Brüt üretim değerinden yapılan toplam üretim masrafları düşülerek net gelir 

hesaplanmıştır. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde sera koşullarında tüplü olarak üretilen 1103 

Paulen anacı üzerine aşılı Sultani Çekirdeksiz üzüm fidanı üretim maliyetlerine ilişkin maliyet 

ve masraf kalemleri Çizelge 1’de verilmiştir. 13.000 adet tüplü asma fidanı üretimi için 
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toplam maliyet 14291,24 TL’dır. Üretim masraflarının en önemli kısmını materyal masrafının 

oluşturduğu görülmektedir (%59,31). Toplam masraflar içerisinde iş gücü harcamalarının payı 

ise; %31,65 olmuştur. Materyal masrafları içerisinde ise özellikle çelik bedeli (%41,4) ile harç 

materyali için yapılan masraflar (çam talaşı ve kabuğu, perlit, torf, çiftlik gübresi gibi) en 

fazla harcama kalemini oluşturmuştur. Ayrıca aşı kaleminin de materyal masrafları 

içerisindeki payı (%13,4) yüksek olmuştur. Aydın ilinde tüplü incir fidanı üretimine yönelik 

yapılan benzer bir çalışmada da; toplam giderlerin %43,72’sini materyal, %33,45’ini de 

işçilik giderlerinin oluşturduğu ve işçilik giderleri içerisindeki en büyük payı  (%41,89) harç 

hazırlama ve dikim işlemlerinin aldığı belirtilmiştir (Çobanoğlu ve ark, 2004). 

 

Çizelge 1: Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Maliyet (TL) 

Maliyet Unsurları 

Masraf 

Tutarı 

(TL) 

Masraf 

Oranı 

(Grup) 

Masraf 

Oranı 

(Genel) 

A- İŞÇİLİK GİDERLERİ       

Amerikan asma çeliklerinin hazırlanması 270,00 5,97  1,89 

Aşılı asma çeliklerinin hazırlanması 75,20 1,66 0,53 

Aşılama işlemleri 618,00 13,66 4,32 

Dikim öncesi hazırlığı 1060,00 23,43 7,42 

Seraya dikim 380,00 8,40 2,66 

Bakım işleri 920,00 20,34 6,44 

Alıştırma 1160,00 25,65 8,12 

Kontroller ve etiketleme 40,00 0,88 0,28 

TOPLAM A 4523,20 100,00 31,65 

B- MATERYAL GİDERLERİ       

Çelik bedeli 3510,00 41,41 24,56 

Aşı kalemi 1137,50 13,42 7,96 

Kırmızı Parafin 214,20 2,53 1,50 

Beyaz Parafin 120,00 1,42 0,84 

İlaç gideri 180,00 2,12 1,26 

Çam talaşı ve kabuğu 1200,00 14,16 8,40 

Perlit 202,50 2,39 1,42 

Torf 500,00 5,90 3,50 

Çiftlik gübresi 355,00 4,19 2,48 

Bahçe toprağı 55,00 0,65 0,38 

Torba 472,00 5,57 3,30 

Hormon (IBA) 12,00 0,14 0,08 

Tavlı tel 1,50 0,02 0,01 

Elektrik  481,40 5,68 3,37 

Su 30,00 0,35 0,21 

Aşı bıçağı ve Takoz 5,00 0,06 0,03 

TOPLAM B 8476,10 100,00 59,31 

GENEL TOPLAM A+B 12999,30   90,96 

130130



Meyve Bilimi Dergisi, (ISSN: 2148-0036) Volume:1 Sayı: 2 s:55-58 Yıl:2014 

 

C- ORTAK GİDERLER       

Diğer Giderler (%5) 649,97 50,31 4,55 

Sermayenin Faizi (%8) 545,98 42,26 3,82 

Sera Kirası 96,00 7,43 0,67 

TOPLAM C 1291,94 100,00 9,04 

YAPILAN MASRAFLAR TOPLAMI 

A+B+C 14291,24   100,00 

 

Tüplü asma fidanı üretiminde 113,08 EİG miktarına ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. 

Genelde en fazla işgücü ihtiyacı; harç hazırlama, torba doldurma, torbaları serada yerleştirme 

gibi dikim öncesi hazırlığı (26,5 EİG) sırasında olmuştur. Ayrıca alıştırma yerine çıkarırken 

fidanların tasnifi ve ayıklanması (17 EİG), alıştırma işlemleri (13 EİG),  aşılama işlemleri 

(15,45 EİG) sırasında da işgücü ihtiyacı oldukça yüksek olmuştur. Fidan randımanları dikkate 

alınarak elde edilen fidan sayısına göre fidan maliyetleri incelendiğinde; fidan maliyetinin 

(1,93 TL/adet) olduğu belirlenmiştir. (Çizelge 2). Türkiye’de ortalama olarak; randıman tüplü 

fidan üretiminde %35-85 arasında değişmektedir. Bu çalışmada da sera koşullarındaki tüplü 

fidan üretimi %57 olmuştur. 

 

Çizelge 2: Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Tüplü Asma Fidanı Üretim Maliyeti ve Elde Edilen Net Gelir  

 

 

 

Randıman 

Elde 

edilen 

fidan 

sayısı 

Toplam 

masraf 

(TL) 

Fidan 

maliyeti 

Fidan 

satış 

fiyatı 

(TL/adet) 

Fidan 

başına 

net 

gelir 

(TL) 

Brüt 

Üretim 

Değeri 

Net 

gelir 

(TL) 
(%) 

Tüplü 

Asma 

Fidanı 57 7410 14291,24 1,93 3,5 1,57 25935 11644 

 

Elde edilen brüt üretim değerinden toplam üretim masrafları çıkarıldığında ise net gelir 

11644 TL olarak hesaplanmıştır. 

   

4. SONUÇ 

Türkiye’de bağ alanlarındaki artış ve eskiyen bağların yenilenmesi aşamasında 

nitelikli asma fidanına olan gereksinimin artması ile tüplü asma fidanı ile bağ kurmada 

oldukça yaygınlaşmıştır. Üretim maliyetleri fidanlıkların tüplü asma fidanı üretmelerine 

yönelik karar alma süreçlerinde önemli bir faktördür. Tüplü asma fidanı üretim maliyeti sera 

koşullarında 1103 Paulsen anacı üzerine aşılı Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde 1,93 

TL/adet olmuştur. Tüplü asma fidanı üretiminde maliyeti etkileyen en önemli faktör fidan 

randımanıdır. Iskarta fidan miktarındaki azalma ile sabit giderlerin fidan başına düşen 

miktarları da azalmaktadır. Bu nedenle fidanlık işletmelerinde maliyeti düşürme anlamında 

tüplü fidan üretiminde fire verilebilecek yerler açısından (kullanılan çelik ve kalem, üretim 

aşaması gb) kontrol ve takip noktaları, oluşturulmalı bu yönde çalışmalar ile etkinlik 

arttırılmalıdır. 
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ÖZET  

Çekirdeksiz kuru üzümün Türkiye’deki tüketimi oldukça düşüktür. Doğal gıdaların her 

geçen gün önem kazandığı günümüzde besin değeri yüksek olan bu ürünün iç pazardaki 

tüketiminin de arttırılması gerekmektedir.  Bu çalışmada kuru üzümün insan sağlığı açısından 

önemi üzerinde durulmuştur. Kuru üzüm tüketimini arttırabilme olanaklarını belirleyebilmek 

amacıyla Manisa ili merkez ilçedeki tüketici davranışları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 Manisa ili merkez ilçede gelir dağılımına göre seçilen 96 hanede yapılan anket 

sonuçlarından elde edilen veriler çalışmanın ana materyalini oluşturmaktadır. Değişkenlere ait 

özellikler Khi-kare testi ile analiz edilmiştir.  

Hanelerin; %82,3’ü kuru üzüm tüketirken, %17,7’si de hiç tüketmediklerini 

belirtmişlerdir. Kişi başına yıllık ortalama kuru üzüm tüketim miktarı 1,3 kg. bulunmuştur. 

Ankete katılan hanelerin %59’u kuru üzümün yararları hakkında daha fazla bilgi sahibi 

olmaları halinde tüketimlerini arttırma yönünde değiştirebileceklerini, %41’i ise yeterince 

kuru üzüm tükettiklerini daha fazla tüketemeyeceklerini belirtmişlerdir. Üzüm tüketimini 

arttırabilmek için; reklam kampanyalarına başlanılmalı ve bilim adamlarının da bu 

kampanyalara katılımı ile üzümün besin değeri tüketicilere anlatılmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel gıda, Kuru üzüm, Tüketim, Tüketim alışkanlığı 
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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 benimsenmelerini etkileyen değişkenlerin 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. Üreticilere ait yaş, eğitim, tarımsal deneyim, aile işgücü 

gibi demografik verilerin yanı sıra ve işletmelere ait toplam alan, bağ alanı ve parsel sayıları 

ve ekonomik durumlarını belirleyici konular hakkında veriler derlenmiştir. Üreticilerin 

yenilikçilik düzeyi, yeni geliştirilen üzüm çeşitlerinden üretme, yeni geliştirilen bağ destek 

sistemlerini kullanma, toprak analizi yaptırma üzerinde etkili olan değişkenleri belirlemek 

amacıyla logit regresyon modelleri kullanılmıştır. Modellerde üreticilerin tarımsal deneyimi, 

bağcılık deneyimi eğitim durumu, toplam işletme arazi miktarı, toplam bağ arazi miktarı, 

parsel sayısı, bağcılıkla ilgili düzenlenen eğitimlere katılıp katılmama durumu, bağcılık 

eğitiminin orada düzenlenme durumu, üreticinin ailesindeki birey sayısı ve işletmenin brüt 

karı bağımsız değişken olarak yer almıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bağcılık, yeniliklerin benimsenmesi, tarımsal yayım, logit model 

 

DETERMINATION OF VARIABLES WHICH ARE EFFECTIVE ON 

ACCEPTANCE OF NOVELTIES BY GRAPE GROWERS  

IN AEGEAN, MARMARA AND MEDITERRANEAN REGIONS 

 

ABSTRACT 

 

 Main objective of this study determination and acceptation of the research projects which 

are developed Ministry of Turkish Food, Agriculture and Livestock research foundations from 
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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 

were done according to this approach. Newly developed grape varieties and high trellis 

systems were accepted as the basic novelties. Novelty level of farmers, producing newly 

developed grape varieties, acceptance of new trellis systems and habits of soil analysis were 

used dependent variables of the logit models. Agricultural experience of growers, viticultural 

experience of growers, educational level of growers, total farmland, total vineyard area, 

number of vineyard parcel, attendance of extension works, viticultural extension works in the 

region, number of family member and gross profit were used as a independent variables in the 

models. 

 

Key Words: Viticulture, acceptation of novelties, agricultural extension, logit 

 

1. 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. Yürütülen bu araştırma çalışmaları sonucu ortaya çıkan yenilikler 

üreticilere yayım yoluyla aktarılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada da; Ege (Manisa, İzmir, 

Denizli), Marmara (Tekirdağ, Bursa, Çanakkale) ve Akdeniz (Mersin) Bölgelerinde bağcılık 

alanında ortaya konulan yeniliklerin üreticiler tarafından benimsenmesi üzerinde etkili olan 

değişkenlerin logit model kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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2. MATERYAL VE METOT 

 

2.1. 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. 

  

2.2.METOD 

 

2.3.1. 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.  

 

Çizelge 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 

TOPLAM   205 

 

2.3.2. Yenilikçilik İndeksi 

 

 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 (Çizelge 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]. 
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Çizelge 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)*100 

ÜATP: Üreticinin aldığı toplam puan 

ÜAMP: Üreticinin alabileceği maksimum puan 

 

 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 (Çizelge 3). 

 

Çizelge 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 
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2.3.3. Logit Model 

 

Üreticilerin yenilikler konusundaki eğilimleri ve bu eğilimleri etkileyen değişkenlerin 

tahminlenmesi, logit regresyon analizi kullanılarak belirlenmiştir. Logit Regresyon özellikle 

ikili bağımlı değişken için tasarlanmış doğrusal olmayan bir regresyon modelidir. Literatürde, 

logit regresyon aynı zamanda “Lojistik Regresyon” olarak da adlandırılmaktadır [Stock and 

Watson, 2007]. Modelde bağımlı değişken iki kategori ile ifade ediliyorsa, model “İkili 

Lojistik Regresyon Modeli", ikiden fazla kategori ile ifade ediliyorsa, “Çoklu Lojistik 

Regresyon Modeli” olarak adlandırılır [Leech, Barrett, Morgan, 2004]. İkili lojistik regresyon 

modelinde bağımlı değişkenin gözlenen değeri iki olası durumu ifade etmek üzere, olayın 

meydana gelmesi durumunda 1, meydana gelmemesi durumunda 0 değerini alır [Walker and 

Duncan, 1967]. Bu çalışmada çiftçilerin herhangi bir yeniliği uygulaması veya uygulamaması 

bağımlı değişken olarak alınmış olup, uygulayanlara (1) uygulamayanlara (0) değeri 

verilmiştir.  

Logit modelinde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni daha iyi açıkladığı kabul 

edildiği için bu çalışmada logit modelinin kullanımı tercih edilmiştir. Kümülatif lojistik 

olasılık fonksiyonuna bağlı olan logit modeli, aşağıdaki gibi ifade edilmektedir [Gujarati 

1995]. 
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Pi= i’ nci bireyin belirli bir seçeneği seçme olasılığı, 

F= Kümülatif olasılık fonksiyonu, 

Zi= α+βXi, 

α= Sabit katsayı, 

β= Her bir açıklayıcı (bağımsız) değişken için tahmin edilecek parametre, 

Xi= i’ nci bağımsız değişkeni ifade etmektedir. 

 

Yukarıdaki denklemin yeniden düzenlenmesi ve eşitliğin iki tarafının doğal logaritmasının 

alınması ile aşağıdaki denklem elde edilir.   

L= ln nni
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Bu regresyon modelinde bağımlı değişken (zi), belirli bir seçeneği seçmenin, seçmemeye 

olan oranının doğal logaritmik değerini ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, logit modelinden 

elde edilen katsayılar, bir olayı tercih etmenin etmemeye olan olasılığını ifade eder.  

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 

Üreticilerin yenilikçilik düzeyi üzerine etkili olan değişkenleri belirlemek amacıyla logit 

regresyon modeli kullanılmıştır. Modelde üreticilerin tarımsal deneyimi, bağcılık deneyimi 

eğitim durumu, toplam işletme arazi miktarı, toplam bağ arazi miktarı, parsel sayısı, 

bağcılıkla ilgili düzenlenen eğitimlere katılıp katılmama durumu, bağcılık eğitiminin orada 
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düzenlenme durumu, üreticinin ailesindeki birey sayısı ve işletmenin brüt karı bağımsız 

değişken olarak kullanılmıştır (Çizelge 4).  

Çizelge 4. Üreticilerin yenilikçilik düzeyi üzerinde etkili olan değişkenlerin logit model ile tahmini 

Değişken Katsayı Std. Sapma t  değeri Eğim 

Sabit -2,1110           1,2112       -1,743  

Tarımsal Deneyim           0,0438         0,0388      1,129       0,0042 

Bağcılık deneyimi     -0,0381         0,0370     -1,029      -0,0036 

Eğitim durumu 0,1711          0,0997      1,716       0,0165 

Toplam işletme arazisi -0,0042        0,0052    -0,808      -0,0004 

Bağ arazisi 0,0425         0,0168      2,527       0,0041 

Parsel Sayısı -0,1354          0,0848          -1,598 -0,0130 

Bağcılıkla ilgili egt katılım 0,6450          0,4155       1,552       0,0622 

Bağcılıkla ilgili egt  -0,1161          0,3230           -0,360 -0,0112 

Brüt Kar 0,0012        0,0005          2,465 0,0001 

Ailedeki Birey Sayısı 0,2530          0,1317       1,921       0,0244 

 -0,2547          0,4614     -0,552      -0,0246 

Log-likelihood = -83,1573 

R2= 0,189362 

 

Yapılan testleme sonucu üreticinin eğitim durumu, bağ arazisi ve işletmenin brüt karı 

istatistiki olarak önemli çıkmıştır. Değişkenlerin yönü beklendiği gibi pozitif olup eğitim 

durumundaki, üreticinin bağ arazisindeki ve işletmenin brüt karında meydana gelecek artışlar 

üreticinin yenilikçilik düzeyi üzerine pozitif katkı yapmaktadır.  

Bağcılık yapan üreticilerin araştırmalar tarafından yeni geliştirilen üzüm çeşitlerini tercih 

edip üretmeleri üzerine etkili olan değişkenleri belirlemek amacıyla logit model çalışması 

yapılmıştır. Üreticinin yaşı, tarımsal deneyimi, bağcılık deneyimi, eğitim durumu, toplam 

işletme arazi miktarı, toplam bağ arazi miktarı, parsel sayısı, bağcılıkla ilgili düzenlenen 

eğitimlere katılıp katılmama durumu ve işletmenin brüt karı bağımsız değişken olarak 

kullanılmıştır (Çizelge 5).  

Yapılan testleme sonucu üreticinin yaşı ve tarımsal deneyimi istatistiki olarak önemli 

çıkmıştır. Üreticilerin yaşlarının artması ile yeni geliştirilen çeşitleri tercih etme arasında 

negatif bir ilişki varken üreticinin tarımsal deneyimi ile pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Çizelge 5. Yeni geliştirilen üzüm çeşitlerinden üretme üzerinde etkili olan değişkenlerin logit model ile tahmini 

Değişken  Katsayı Std. Sapma t  değeri Eğim 

Sabit 0,1850 0,8812 0,210  

Yaş -0,0465         0,0234     -1,986      -0,0113 

Tarımsal Deneyim 0,0781         0,0339      2,299       0,0191 

Bağcılık deneyimi -0,0425         0,0276     -1,540      -0,0104 

Eğitim durumu 0,0893         0,0577      1,547       0,0218 

Toplam işletme arazisi -0,0069        0,0044    -1,572      -0,0017 

Bağ arazisi 0,0065        0,0062     1,037       0,0016 

Parsel Sayısı 0,0508         0,0527      0,964       0,0124 

Bağcılıkla ilgili egt katılım 0,1604          0,3006       0,534       0,0392 

Brüt Kar 4,6336  E-06    0,0002    0,022       1,1323 E-06 

Log-likelihood = -133,124 

 R2= 0,0512308 

 

139139



XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı, Samsun 

3-5 Eylül 2014 

 

 

 

Üreticilerin yeni geliştirilen bağ destek sistemlerini kullanıp kullanmamaları üzerine etkili 

olan değişkenleri belirlemek amacıyla yararlanılan logit regresyon modelinde bağımsız 

değişkenler olarak; üreticilerin yaşı, tarımsal deneyimi, bağcılık deneyimi eğitim durumu, 

toplam işletme arazi miktarı, toplam bağ arazi miktarı, parsel sayısı, bağcılıkla ilgili 

düzenlenen eğitimlere katılıp katılmama durumu ve işletmenin brüt karı kullanılmıştır 

(Çizelge 6). İşletmenin elde ettiği brüt kar dışındaki değişkenler istatistiki olarak önemli 

çıkmazken, brüt kar önemli çıkmış ve yönü de beklenildiği gibi pozitiftir. Buna göre bir 

bağcılık işletmesinin brüt karı arttıkça yüksek sistem telli terbiye sistemlerini kullanma 

eğilimi artmakta veya brüt karı yüksek olan işletmeler telli terbiye sistemini tercih eden 

işletmelerdir. 

 

Çizelge 6. Yeni geliştirilen bağ destek sistemlerini kullanma üzerinde etkili olan değişkenlerin logit model ile 

tahmini 

Değişken  Katsayı Std. Sapma t  değeri Eğim 

Sabit -1,0898           1,3215       -0,825  

Yaş -0,0026        0,0329     -0,081 -0,0001 

Tarımsal Deneyim 0,0145         0,0445      0,325       0,0007 

Bağcılık deneyimi -0,0194         0,0355     -0,548      -0,0009 

Eğitim durumu 0,0966         0,0988      0,978       0,0048 

Toplam işletme arazisi 0,0031        0,0055     0,563       0,0001 

Bağ arazisi 0,0067        0,0125      0,534       0,0003 

Parsel Sayısı -0,0682         0,0763     -0,894     -0,0034 

Bağcılıkla ilgili egt katılım 0,0325         0,4287       0,076       0,0016 

Brüt Kar 0,0050        0,0010     4,828       0,0003 

Log-likelihood = -74,5349 

 R2= 0,317095 

 

Üreticilerin toprak analizi yaptırmaları üzerine etkili olan değişkenleri belirlemek amacıyla 

yararlanılan logit regresyon modelinde üreticilerin yaşı, tarımsal deneyimi, bağcılık deneyimi 

eğitim durumu, toplam işletme arazi miktarı, toplam bağ arazi miktarı, parsel sayısı, 

bağcılıkla ilgili düzenlenen eğitimlere katılıp katılmama durumu ve işletmenin brüt karı 

bağımsız değişken olarak kullanılmıştır (Çizelge 7). Üreticinin eğitimi ve yöresinde bağcılıkla 

ilgili eğitimlere katılma durumları modelde istatistiki olarak önemli çıkmıştır. Üreticinin 

eğitiminde ve bağcılıkla ilgili eğitimlere katılım toprak analizi yaptırma eğilimini 

arttırmaktadır. Burada tarımsal yayım çalışmasının ve düzenlenecek eğitimlerin tarımsal 

destekleme politikalarıyla birlikte ne kadar etkili olduğunu görmekteyiz. 
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Çizelge 7. Toprak analizi yaptırma üzerinde etkili olan değişkenlerin logit model ile tahmini 

Değişken Katsayı Std. Sapma t değeri Eğim 

Sabit -2,0450           0,9247      -2,211  

Yaş 0,0053        0,0235      0,229       0,0013 

Tarımsal Deneyim 0,0085     0,0329     0,258       0,0021 

Bağcılık deneyimi -0,0097 0,0273    -0,355      -0,0024 

Eğitim durumu 0,1248          0,0621      2,009       0,0311 

Toplam işletme arazisi 0,0005       0,0023   0,219       0,0001 

Bağ arazisi 0,0036        0,0057     0,628       0,0009 

Parsel Sayısı -0,0537       0,0583   -0,922      -0,0134   

Bağcılıkla ilgili egt katılım 0,5813         0,3109    1,869       0,1453   

Brüt Kar 0,0011        0,0003    3,767       0,0002 

Log-likelihood = -125,661 

R2 = 0,11552 

 

Üreticilerin sertifikalı fidan kullanımı üzerine etkili olan değişkenleri belirlemek amacıyla 

logit regresyon modeli oluşturulmuştur. Üreticilerin yaşı, tarımsal deneyimi, bağcılık 

deneyimi eğitim durumu, toplam işletme arazi miktarı, toplam bağ arazi miktarı, parsel sayısı, 

bağcılıkla ilgili düzenlenen eğitimlere katılıp katılmama durumu ve işletmenin brüt karı 

bağımsız değişken olarak kullanılmıştır (Çizelge 7). Bağcılık deneyimi, toplam işletme arazisi 

ve parsel sayısı istatistiki olarak önemli bulunmuş olup, bağcılık deneyiminin artışı ile 

sertifikalı fidan kullanımı arasında negatif bir ilişki ve toplam işletme arazisi ile ise pozitif 

yönlü bir ilişki mevcuttur. Büyük işletme sahibi olmak sertifikalı fidanla üretim yapma ve bağ 

tesis etme eğilimini arttırmaktadır.  

 

Çizelge 7. Sertifikalı fidan kullanımı üzerinde etkili olan değişkenlerin logit model ile tahmini 

Değişken Katsayı Std. Sapma t  değeri Eğim 

Sabit -2,8528 1,0843 -2,631   

Yaş 0,0149 0,0283 0,528 0,0027 

Tarımsal Deneyim 0,0558 0,0366 1,523 0,0101 

Bağcılık deneyimi -0,0587 0,0285 -2,065 -0,0106 

Eğitim durumu 0,0838 0,0634 1,323 0,0151 

Toplam işletme arazisi 0,0075 0,0039 1,940 0,0013 

Bağ arazisi -0,0096 0,0062 -1,539 -0,0017 

Parsel Sayısı 0,1138 0,0632 1,801 0,0205 

Bağcılıkla ilgili egt katılım -0,1912 0,3564 -0,536 -0,0345 

Brüt Kar -0,0002 0,0003 -0,618 -0,00003 

Log-likelihood = -104,532 

R2= 0,0910476 

 

Aynı bağımsız değişkenler kullanılarak oluşturulan ve üreticilerin çeşitli üretici örgütlerine 

üye olmalarını etkileyen parametrelerin tespitine yönelik logit regresyon modelinde, eğitim 

durumu ve üreticinin toplam bağ arazi miktarı istatistiki olarak önemli değişkenler olarak 

görülmektedir. Üreticilerin eğitimlerinin artması ile tarımsal örgütlere üye olama arasında 

negatif yönlü bir ilişki görülmekte olup üreticinin bağ arazisinin artmasıyla ise pozitif yönlü 

bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Eğitimin artmasıyla üretici kuruluşlarına üye olma 
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arasında aynı yönlü bir ilişki beklenirken negatif yönlü bir ilişkinin olması ile eğitim seviyesi 

arttıkça üreticiler arasında örgütlü bir yapıya geçişin daha az olduğunu söyleyebiliriz.    

 

Çizelge 8. Üretici kuruluşuna üye olma durumu üzerinde etkili olan değişkenlerin logit model ile tahmini 

Değişken  Katsayı Std. Sapma t  değeri Eğim 

Sabit 6,3320           3,2671        1,938  

Yaş -0,0700         0,0880     -0,795      -3,04262E-06 

Tarımsal Deneyim -0,0310         0,0967          -0,321 -1,34878E-06 

Bağcılık deneyimi 0,0212         0,0556      0,381       9,22137E-07 

Eğitim durumu -0,3976          0,1952      -2,037      -1,72812E-05 

Toplam işletme arazisi 0,0514         0,0360      1,425       2,23350E-06 

Bağ arazisi 0,1929          0,1159       1,664       8,38673E-06 

Parsel Sayısı -0,4063          0,2755      -1,475      -1,76589E-05 

Bağcılıkla ilgili egt 

katılım 0,0016        1,0618        0,002       7,13412E-08 

Brüt Kar 0,0017        0,0020     0,855       7,49918E-08 

Log-likelihood = -15,6393 

R2= 0,33468 

 

4. SONUÇ 

 

Üreticilerin yenilikçilik düzeyi üzerinde etkili olan değişkenler üreticinin eğitim durumu, 

bağ arazisi ve işletmenin brüt karı istatistiki olarak önemli olup, sonuçlara göre üreticinin 

eğitim durumundaki, bağ arazisindeki ve işletmenin brüt karındaki artışlar üreticinin 

yenilikçilik düzeyi üzerine pozitif etki yapmaktadır.  

Bağcılık yapan üreticilerin araştırmalar tarafından yeni geliştirilen üzüm çeşitlerini tercih 

etmeleri üzerinde etkili olan değişkenlerden ise üreticinin yaşı ve tarımsal deneyimi istatistiki 

olarak önemli çıkmıştır. Üreticilerin yaşlarının artması ile yeni geliştirilen çeşitleri tercih etme 

arasında negatif bir ilişki görülmüş tarımsal deneyimi ile ilgili olarak da pozitif yönlü bir ilişki 

tespit edilmiştir. 

Üreticilerin araştırmalar tarafından geliştirilen destek ve terbiye sistemlerini 

benimsemelerini etkileyen en önemli değişken işletmenin elde ettiği brüt kar olmuştur. 

Bağcılık işletmesinin brüt karı arttıkça yüksek sistem telli terbiye sistemlerini kullanma 

eğilimi artmakta veya brüt karı yüksek olan işletmeler telli terbiye sistemini tercih eden 

işletmelerdir. 
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142142



XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı, Samsun 

3-5 Eylül 2014 

 

 

6. KAYNAKLAR 

 

Anonim, 2012. TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu kayıtları.  

FAO, http://www.faostat.fao.org (2011 verileri), Erişim Tarihi: 2012 

Miran, B., 2006, Türkiye’de Tarım, “Tarımsal Yapı ve Üretim” bölümü, s.9-41, TKİB Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı, Ankara. 

Özkaya, T., 1996. Tarımsal yayım ve haberleşme (I. Basım). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, 

Yayın No: 520. 

Stock, J. H. and Watson, M W. , 2007. Introduction to Econometrics, Pearson Addison Wesley, Boston. 

Leech, N. L.; Barrett, K. C. and Morgan, G. A., 2004. Spss For Intermediate Statistics: Use and Interpretation, 

Lawrance Erlbaum Associates Publishers, Manwah New Jersey. 

Walker, S. H. and Duncan, D.B., 1967.  “Estimation of the Probability of an Event as a Function of Several 

Independent Variables”, Biometrika, 54: 167–179. 

Gujarati, D. N., 1995. Basic Econometrics. Mc Graw Hill Inc, USA. 

143143

http://www.faostat.fao.org/


144144



DERLEMELER

145145



146146



Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Dergisi, Ekim 2014  

FARKLI TERBİYE SİSTEMLERİNDE FLAME SEEDLESS ÜZÜM ÇEŞİDİ 

YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

Dr. Selçuk KARABAT 

 

Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  

 

ÖZET 

Çalışma Manisa ili Alaşehir ilçesinde yürütülmüştür. Bu çalışmada, çardak, duvar, Y 

ve U destek sistemleri kullanılarak terbiye edilmiş Flame Seedless üzüm çeşidine, sofralık 

üzüm kalitesini arttırmaya yönelik olarak değişik GA3 dozları, kültürel işlemler ve gübre 

uygulamaları yapılmıştır. Çalışmada farklı Terbiye sistemi ve Farklı GA3 dozu bölünmüş 

bloklar deneme desenine göre denenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Çardak ve Y 

sistemlerinde II Nolu uygulama en iyi sonucu vermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Flame Seedless, Terbiye Sistemleri, Sofralık Üretim, Kalite 

 

 

GİRİŞ 

Son yıllarda ülkemizde dış satıma yönelik olarak yetiştiriciliği yapılan Sultani 

Çekirdeksiz üzüm çeşidine alternatif olabilecek çekirdeksiz çeşitlerin arayışı başlamıştır. 

Flame Seedless üzüm çeşidi de bu ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte yurt dışından getirilen 

ve ABD, Şili, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Arjantin gibi sofralık üzüm yetiştiriciliği yapılan 

önemli ülkelerde yaygın olarak üretilen bir çeşittir. Ancak çeşidin renklenme ve pazarın 

isteklerine uygun tane iriliği ve salkım yapısı elde edilememesi gibi bazı sorunları 

bulunmaktadır.       

Ege Bölgesinde, sofralık üzüm yetiştiriciliği yapılan en önemli merkez Alaşehir ve 

Sarıgöl’dür. Son yıllarda sofralık üzüm olarak yeni çeşit arayışları sürmekte ve bazı uluslar 

arası piyasalarda bilinen çeşitler de üreticiler tarafından tercih edilmektedir. Ancak bu 

çeşitlerin üretilmesi aşamasında birçok sorunla karşılaşılmakta ve dış piyasanın isteklerine 

cevap verebilecek nitelikte ürün elde edilememektedir. Bölgede yeni çeşitlerin üretimiyle 

ilgili olarak özellikle uygun budama ve terbiye şeklinin seçimi ile sofralık üzüm yetiştiriciliği 

için yapılması gereken kültürel uygulamalar ve büyüme düzenleyici kullanımı konularında 

önemli sorunları vardır. Yürütülen bazı araştırma çalışmalarıyla sultani çekirdeksiz üzüm 

çeşidinin sofralık olarak yetiştiriciliğinde; yaprak alma, salkım ve tane seyreltme ile bitki 

büyüme düzenleyici uygulamalarının tane iriliği, salkım sıklığı, şeker/asit oranı ile vegetatif 

gelişme üzerinde farklı etkiler yaptığı belirlenmiştir (Kısmalı, İ., 1979b; Fazinic, 1963; Ilgın 

ve Kısmalı, 1998). 

Yine  özellikle Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidi için GA3 uygulamalarının salkım 

iskeletini uzatma, tane seyreltme ve tane iriliğini arttırma gibi etkileri sonucu sofralık üzüm 

kalitesini arttırdığı yapılan çalışmalarda belirlenmiştir (Onaran, 1964; Myrianthousis ve ark., 

1973; Çalışkan ve ark., 1975; Kısmalı, İ., 1979a; Çelik, 1984; Samancı, H., 1998; Biscay ve 

Bard, 2001; Williams ve Ayars, 2005). Flame Seedless ile ilgili olarak da  Kaliforniya 
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Üniversitesinde Dokoozlian ve Jensen GA3 kullanımı ve dozları ve renklenme sorununun 

çözümü ile ilgili çalışmalar yürütmüşlerdir. 

Bu çalışma ile Flame Seedless üzüm çeşidine uygulanan hormon ve kültürel işlemlerin 

Çardak, U, Y ve Duvar terbiye sistemlerindeki sofralık performansları karşılaştırılıp, çeşidin 

dış satıma uygun olan uygulama ve terbiye sistemi kombinasyonları belirlenmiştir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Manisa ili Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt beldesinde bulunan Manisa Bağcılık 

Araştırma Enstitüsü araştırma istasyonunda 1613 C Amerikan asma anacına aşılı olarak tesis 

edilen Flame Seedless araştırma parselinde deneme yürütülmüştür. Denemede Çardak, Duvar, 

Y ve U terbiye şekillerinden oluşan parselde kültürel işlemler ve gübre uygulamaları standart 

olarak bütün kombinasyonlarda yer almıştır.  

Buna göre tane tutumu ile ben düşme dönemleri arasında iki kez yaprak alma, tane 

tutumundan sonra salkımda uç alma, çilkim çıkarma ve salkım çıkarma gibi kültürel 

uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca tane tutumundan başlayarak hasattan üç hafta öncesine kadar 

olan dönemlerde 100 litreye 1000 g dozunda Potasyum Nitrat gübresi verilmiştir. 

Hasatta omcaların her birinin salkım ağırlığı, salkım sayısı değerleri alınmış ve verim 

değerleri belirlenmiştir. Hasatta alınan tane örneklerinde tane eni, tane boyu,  tane ağırlığı, 

suda çözünür kuru madde ve titre edilebilir asitlik değerlerine bakılmıştır. 

 

Deneme çerçevesinde gerçekleştirilen değişik uygulamalar Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Uygulamalar 

Kontrol  I. UYGULAMA II. UYGULAMA 

Yeşil budamalar   Somaklar 5-10 ve 10-15 cm 

olduğunda 4-5 gün ara ile 2 defa 20 

ppm GA3  

 

 % 80 çiçekte 4-5 gün ara ile 2 defa 5 

ppm GA3  

 

 Taneler 2-3 mm  büyüklüğe 

geldiğinde 5-7 gün ara ile 2 defa 20 

ppm GA3  

 Somaklar 5-10 ve 10-15 cm olduğunda 4-

5 gün ara ile 2  defa  20 ppm GA3  

 

 % 80 çiçekte 10 ppm GA3  

 

 Taneler 2-3 mm büyüklüğe geldiğinde 5 -

7 gün ara ile 2 defa 40 ppm GA3  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Denemenin birinci yılında verim ve salkım sayısı bakımından uygulamalar arasında 

istatistiki olarak bir farklılık bulunamamıştır. Ancak Kontrol ve II. Uygulamanın rakamsal 

olarak önde olduğu görülmektedir.  Salkım ağırlığı, tane eni, tane boyu ve 100 tane ağırlığı 

bakımından II. Uygulama öne çıkmıştır (Çizelge 2). 

 

Çizelge 2. Uygulamalara göre verim ve kalite değerleri (1. Yıl) 

 VERİM 

Kg/Omca  

SALKIM 

SAYISI 

Adet  

SALKIM 

AGR 

(g)  

TANE 

ENİ 

(mm)  

TANE 

BOYU 

(mm)  

 TANE 

AGR 

(g)  

SÇKM 

(Brix 

%)  

ASIT 

g/l  

KONROL  12,7 32 380 ab 14,9 c 14,1 c 1,99 c 19,4 c 6,60 c 

I. UYGULAMA  11,5 33 353 b 15,3 b 14,7 b 2,44 b 21,6 a 7,10 a 

II. UYGULAMA  12,2 31 393 a 16,0 a 15,7 a 2,68 a  19,7 b 6,80 b 

148148



Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Dergisi, Ekim 2014  

 

Terbiye sistemleri bakımından verim ve salkım sayısı yönünden farklılıklar mevcuttur. 

Her iki özellik bakımından da büyükten küçüğe doğru sırasıyla Çardak, U, Y ve Duvar 

sistemi gelmektedir (Çizelge 3). 

 

Çizelge 3. Terbiye şekillerine göre verim ve kalite değerleri (1. Yıl) 

 VERİM 

Kg/Omca  

SALKIM 

SAYISI 

Adet  

SALKIM 

AGR 

(g)  

TANE 

ENİ 

(mm)  

TANE 

BOYU 

(mm)  

 TANE 

AGR 

(g)  

SÇKM 

(Brix 

%)  

ASIT 

g/l  

CARDAK  23,5 a  62 a  348 15,5 b  14,5 d  2,21 d  20,7 a  6,90 a  

U SISTEM  9,0 b  24 b  390  15,3 d  14,7 b  2,32 c  19,9 d  6,8 0c  

Y SISTEM  8,9 b  23 b  375  15,5 a  14,5 c  2,34 b  20,5 b  6,90 b 

DUVAR  7,1 b  19 b  388  15,5 c  15,5 a  2,60 a  19,9 c  6,70 d  

 

Uygulama ve Terbiye sistemi interaksiyonuna bakıldığında bütün özellikler 

bakımından farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Verim bakımından ÇardakX II. uygulama yüksek 

verimli çıkmıştır (Çizelge 4). 

 

Çizelge 4. Uygulama ve terbiye Sistemlerine göre interaksiyon değerleri (1. Yıl) 

TERBİYE 

ŞEKLİ 

UYG. VERİM 

Kg/Omca 

SALKIM 

SAYISI 

Adet 

SALKIM 

AGR 

(g) 

TANE 

AGR 

(g) 

TANE 

ENİ 

(mm) 

TANE 

BOYU 

(mm) 

SÇKM 

(Brix 

%) 

ASIT 

g/l 

ÇARDAK Kontrol  21,6 ab  55 ab  348 ab  1,77k  14,9 j  13,7 k  20,1 f  6,10 l  

I. UYG  20,6 ab  60 a  342 b  2,18 h  15,4 g  14,2 i  22,2 b  8,00 a  

II. UYG  28,2 a  71 a  355 ab  2,68 d  16,1 b  15,6 c  20,0 g  6,80 g  

DUVAR Kontrol  11,3 bc  29 bc  399 ab  2,07 j  15,1 h  14,5 h  17,8 k  6,80 f  

I. UYG  8,6 c  24 c  341 b  2,18 i  14,3 l  14,1 k  23,0 a  7,00 d  

II. UYG  7,2 c  17 c  428 a  2,73 c  16,5 a  15,6 d  19,0 j  6,50 j  

Y 

SİSTEMİ 

Kontrol  12,7 bc  31 bc  396 ab  1,72 l  14,9 i  13,5 l  19,8 i  6,90 e  

I. UYG  7,4 c  23 c  335 b  2,76 b  15,7 f  14,7 g  21,5 c  7,20 c  

II. UYG  6,5 c  15 c  395 ab  2,53 e  15,8 d  15,4 e  20,2 d  6,60 i  

U 

SİSTEMİ 

Kontrol  5,2 c  14 c  378 ab  2İ41 g  14,8 k  14,9 f  20,1 e  6,70 h  

I. UYG  9,3 c  25 c  391 ab  2,87 a  15,9 c  15,6 b  19,9 h  6,20 k  

II. UYG  6,9 c  19 c  395 ab  2,53 f  15,7 e  16,1 a  19,9 h  7,20 b  

 

İnteraksiyon değerlerinden yola çıkarak asma sayısının artırılması amacıyla 

denemenin birinci yılında sadece öne çıkan II. uygulama ve kontrol uygulamaları dikkate 

alınarak çalışma yürütülmüştür dört terbiye sisteminde sürdürülmüştür. 

Çalışmanın ikinci yılında Verim, Salkım sayısı, Salkım ağırlığı, Tane eni, Tane boyu, 

100 tane ağırlığı, SÇKM ve Titre Edilebilir Asit  değerleri incelendiğinde; 

Uygulama ve kontrol arasında arasında verim, ve salkım sayısı ve asit bakımından 

farklılık görülmemektedir.  Fakat Salkım ağırlığı, tane eni, tane boyu, 100 tane ağırlığı ve 

SÇKM bakımından fark görülmektedir. Uygulamada görülen salkım ağırlığının fazla olması 

tane eni boyu ve dolayısı ile100 tane ağırlığının fazla olmasının bir sonucu olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Çizelge 5).  

Çizelge 5. Uygulamalara göre verim ve kalite değerleri (2. Yıl) 

 VERİM 

Kg/Omca 

SALKIM 

SAYISI 

Adet 

SALKIM 

AGR 

(g) 

TANE 

ENİ 

(mm) 

TANE 

BOYU 

(mm) 

TANE 

AGR 

(g) 

SÇKM 

(Brix %) 

ASIT 

g/l 

KONTROL  15,6  42  386 b  15,3 b  14,6 b  2,49 b  18,8 b  6,51  

UYGULAMA  15,7  36  438 a  16,6 a  16,2 a  3,23 a  19,7 a  6,57  
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Terbiye sistemleri incelendiğinde tane eni, 100 tane ağırlığı ve titre edilebilir asit 

yönünden istatistiki olarak bir farklılık görülmemektedir. SÇKM değerleri arasında da düşük 

farklar vardır. Bu durumu sofralık olarak yetiştirilen çekirdeksiz üzümün aynı kuru madde ve 

asit değerinde hasat edilmesi gerekliliği kaynaklanmaktadır şeklinde ifade edebiliriz. Sonuçta 

hasat terbiye sistemlerinin belli bir kuru maddeye gelmesi durumunda yapılmıştır. Terbiye 

sistemlerinin farklı verim değerinde olması sistem gereği omca üzerinde farklı sayılarda göz 

bırakılmasından kaynaklanmaktadır. Burada ilgi çekici olan Çardak terbiye sisteminde verim 

değerinin yüksek olması yanında tane eni ve boyu ile 100 tane ağırlığının da bu sistemde U 

sistemiyle birlikte ön sırada yer almasıdır (Çizelge 6).  

 

Çizelge 6. Terbiye şekillerine göre verim ve kalite değerleri (2. Yıl) 

 

 

 

 

 

 

Terbiye sistemi ve uygulama interaksiyonuna bakıldığında bütün terbiye sistemleri 

için yapılan uygulamaların salkım ağırlığı, tane ağırlı, tanenin eni ve boyu değerlerinde 

kontrole göre yüksek değer göstermesidir. Bu da bize hangi terbiye sistemi olursa olsun 

sofralık amaçlı yetiştirilen üzümlerde mutlaka uygulama yapılması gerekliliğini ortaya 

çıkarmaktadır (Çizelge 7). 

 

Çizelge 7. Uygulama ve Terbiye Sistemlerine göre interaksiyon değerleri (2. Yıl) 

 VERİM 

Kg/Omca 

SALKIM 

SAYISI 

Adet 

SALKIM 

AGR 

(g) 

TANE 

ENİ 

(mm) 

TANE 

BOYU 

(mm) 

TANE 

AGR 

(g) 

SÇKM 

(Brix %) 

ASIT 

g/l 

CRDK, KONTROL  29,3  83  363  15,8  14,7  2,62  19,0 b  6,1  

CRDK, UYG  25,0  63  397  16,5  16,3  3,15  20,5 a  6,5  

DUVAR, KONTROL  10,6  28  380  15,2  14,6  2,24 17,3 c  6,4  

DVR, UYG  11,0  26  427  16,6  16,1  3,09 19,4 b  6,7  

Y, KONTROL  15,3  39  401  14,9  13,9  2,36  19,7 ab  6,6  

Y, UYG  12,3  27 456  15,9  15,7  3,12  20,0 ab  6,3  

U ,KONTROL  7,1  18 400  15,2  16,7  2,72  19,4 b  6,6  

U , UYG  14,4  29  473  17,4  15,0  3,56  19,0 b  6,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VERİM 

Kg/Omca 

SALKIM 

SAYISI 

Adet 

SALKIM 

AGR 

(g) 

TANE 

ENİ 

(mm) 

TANE 

BOYU 

(mm) 

TANE 

AGR 

(g) 

SÇKM 

(Brix %) 

ASIT 

g/l 

CARDAK  27,1 a  73a  380 c  16,2  15,5 a  2,88  19,7 a  6,3  

DUVAR  10,8 b  27b  403 bc  15,9  15,4 ab  2,66  18,3 b  6,6  

Y SISTEM  13,8 b  33 b  428 ab  15,4  14,8 b  2,74  19,8 a  6,5  

U SISTEM  10,7 b  23 b  436 a  16,3  15,8 a  3,14  19,2 a  6,6  
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Hızla artmakta olan dünya nüfusu ve kontrolsüz sanayileşme süreciyle birlikte 

sağlıksız kentleşme, bölgesel savaşlar yanında verimin artırılması amacıyla kullanılan 

tarımsal ilaçlar ile bilinçsiz uygulama neticesi kullanılan aşırı gübreler ve deterjanlar gibi 

kimyasal maddeler giderek çevreyi kirletmeye başlamış ve bunun sonucu olarak hava, su ve 

toprak gibi temel kaynaklarımız büyük oranda kirlenerek yaşamı tehdit edecek boyutlara 

ulaşmıştır (Korkmaz, K., 2007).  

Sanayi devrimiyle birlikte fosil yakıt kullanılmasının giderek artması ve 

ormanlarımızın hızla yok edilmesi gibi insan eliyle yapılan çeşitli tahribatlar neticesinde 

salınan sera gazlarının atmosferdeki miktarlarında meydana gelen hızlı artışa bağlı olarak 

şehirleşmenin de ilave katkısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi sonucu, yeryüzü ve 

atmosferin alt bölümlerinde oluşan sıcaklık artışına küresel ısınma adı verilmektedir 

(Anonymous, 2005).  

Güneşten, gezegenimizin yüzeyine ulaşan kısa dalgalı radyasyon, ışıktan ısıya 

dönüşmek suretiyle dünyamızı ısıtmaktadır. Söz konusu edilen radyasyonun bir kısmı 

yeryüzünden uzun dalgalı kızılötesi ışınlar olarak uzaya geri yansıtılmaktadır. Uzun dalgalı 

kızılötesi ışınlarının büyük bölümü uzaya geri dönerken, bir kısmı da dünya atmosferinde su 

buharı, karbondioksit ve metan gibi sera etkisi yaratan gaz molekülleri tarafından 

soğurulmakta ve atmosferde hapsedilmektedir. Bundan dolayı dünyamızın yüzeyi ve atmosfer 

tabakası olması gerekenden daha fazla sıcak bir hal almaktadır. Bahsedilen moleküller cam 

görevi yaparak ısınan havanın dünya atmosferi içerisinde kalmasına neden olmaktadır. Bu 

olay, güneş ışınlarıyla ısınan ama içindeki ısıyı dışarıya bırakmayan seralara benzetilmesinden 

ötürü doğal sera etkisi olarak bilinmektedir. Sera etkisi, dünya sıcaklığının dengede kalması 

açısından son derece önemli bir mekanizma olarak görülmesine karşın son yıllarda yapılan 

yanlış uygulamalar sonucu bu gazların oranında artışlar kaydedildiğinden sera etkisi iklim 

değişikliği ile birlikte olumsuz bir şekilde anılmaya başlanmıştır. Atmosferde sera etkisi 

bulunmasaydı yeryüzünün ortalama sıcaklığı 255 K veya -18 °C civarında bulunacak ve belki 

de dünya üzerinde yaşam mümkün olmayacaktı. Atmosferde meydana gelen ve söz konusu 

edilen mekanizma nedeniyle uzun dalga boylu ışınlardaki yansımaların bir kısmı tutulmakta 

ve dünyanın ortalama sıcaklığı +15 °C düzeyinde seyretmektedir. (King, 2005).  
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İklim, atmosferde meydana gelen olayların uzun süreli etkisi şeklinde 

yorumlanmaktadır.  İklim değişikliği ise karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal 

iklimsel farklılıklara ek olarak insan faaliyetleri sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak 

küresel atmosferin bileşimini bozan değişiklikler olarak tanımlanmaktadır (Selçuk, İ. Ş., 

2009). 

Çoğu zaman küresel ısınma ile iklim değişikliği kavramları aynı anlamda 

kullanılmasına karşın iki kavram arasında farklılıklar bulunmaktadır. Küresel ısınma, 

dünyanın ortalama sıcaklık değerlerindeki iklim değişikliğine yol açabilecek artışı ifade 

ederken, iklim değişikliği belirli bölgelerdeki mevsimlik sıcaklık, yağış ve nem değerlerinde 

rastlanan değişimleri ifade etmektedir. Başka bir anlatımla küresel ısınma günlük, aylık ve 

yıllık en yüksek sıcaklıklardaki artıştan ziyade en az sıcaklıklardaki artışları ifade etmektedir 

(Şekil 1) (Yamanoğlu, G.Ç., 2006). 

İklim, yerkürenin tarihi boyunca değişme eğilimi göstermiştir. Söz konusu edilen 

değişim, 19. yüzyılın ortalarına, sanayi devrimine kadar doğal etkiler sonucunda meydana 

gelmesine karşın daha sonraları insan faktörünün önemli ölçüde payı olduğu saptanmıştır. 

Anılan tarihten sonra, küresel iklim değişimi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan; çevre kirliliği, 

çölleşme, erozyon, deniz kirliliği, hayvan ve bitki türlerinin yok olması ve toprakların 

bozulması gibi sorunlar, yoğun bir şekilde yaşanmaya başlanmıştır. Günümüzde tarımsal 

üretim alanları ve su kaynakları, konu edinilen problemlerden özellikle iklim değişikliğinden 

en fazla etkilenen kesimlerin başında gelmektedir (Kanber R. ve ark., 2010).  

 

Şekil 1. Dünya genelinde küresel sıcaklık değişimi 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ   

Küresel ısınma su kaynaklarının önemini daha da artırmaktadır. Dünyamızın pek çok 

bölgesi çölleşme riski ile karşı karşıya kalacağından gelecek senaryolarında suyun da en az 

petrol kadar değer kazanacağı öngörülmektedir. (Ateş, İ., 2008). 

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yağış rejimleri üzerinde olumsuz olarak 

yarattığı en önemli sonuçlarından birisi kuraklıktır. Önceleri yağış almakta olan bölgelerde 

daha fazla yağışların oluşacağı, kuraklık tehdidi altında bulunan bölgelerde ise bu sorunun 

daha da artacağı tahmin edilmektedir. Bir başka anlatımla küresel ısınma bazı bölgelerde sel, 

taşkın, ve kasırgaların oluşmasına diğer bölgelerde ise şiddetli kuraklıklara neden olacaktır. 

Bu durum çok sayıda insanı açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya bırakacaktır (Yönten, 

A., 2007). Dünya nüfusunun 2050 yılında yaklaşık olarak 9,3 milyara ulaşacağı, iklim 

değişiklikleri nedeniyle dünyadaki 60 ülkede su kıtlığı yaşanacağı ifade edilmektedir (Dündar, 

M., 2007). 

Toprakta depolanan nemin tarımsal üretim için hayati önemi bulunmakla birlikte asıl 

olarak buharlaşma oranı itibarıyla yer altı suyunu beslemesi ve yüzeysel akış suyu üretilmesi 

üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Küresel ısınmanın toprak nemi üzerinde gözlenen yerel 

etkileri yalnızca iklim değişimi oranıyla değil, aynı zamanda toprak özellikleriyle de alakalı 

olmaktadır. Toprağın su tutma kapasitesi, toprak nem açıklığında olası değişimleri 

etkilemektedir. Kapasitenin düşük olması durumunda iklim değişimlerine karşı hassasiyet 

daha fazla hissedilmektedir. İklim değişimi toprak karakteristiğini su emme veya çatlama 

özellikleriyle de etkileyebilmektedir ki bu olgular toprağın nem depolama özelliklerini ortaya 

koymaktadır. Pek çok toprak türünün sızma ve su tutma kapasitesi, don olayının sıklığı ve 

yoğunluğu tarafından da farklı şekillerde etkilenmektedir (Şen, Z., 2005).  

Küresel ısınma ve İklim değişikliği su kaynaklarının yalnız miktarını değil aynı 

zamanda kalitesini de etkileyecektir. Sıcaklığın yükselmesiyle yağış ve akımlardaki azalmalar 

neticesi kirlilik konsantrasyonları da artarak su kalitesi sorunlarının ortaya çıkmasına neden 

olacaktır. Değişen iklim koşulları beraberinde su kalitesi sorunlarını da getirdiğinden, bunun 

da insan sağlığını ciddi boyutlarda etkileyeceği ve suların arıtılması ihtiyacını da 

artıracağından, ekonomik yükler oluşturacağı göz önünde bulundurulmalıdır (Albek E., 2007). 

2080’li yıllara kadar olası iklim değişikliklerinin ülkemizdeki sonuçlarını ana 

hatlarıyla aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz; 

Sıcaklık Değişiklikleri: Atmosferdeki CO₂ birikimlerinin 750 ppm’de durdurulmasını 

öngören senaryoya göre, 1961-1990 normaliyle karşılaştırıldığında yıllık ortalama 

sıcaklıklarda yaklaşık olarak 2-3°C’lik; CO₂ birikimlerinin 550 ppm’de durdurulabilmesi 
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senaryosuna göre ise yine yıllık ortalama sıcaklıklarda yaklaşık 1-2°C’lik artışların 

oluşabileceği, 

 Yağış Değişiklikleri: CO₂ birikimlerini sıcaklık değerlerinde de baz alındığı şekilde 750 

ve 550 ppm’lerde durdurabilmeyi öngören her iki senaryo versiyonuna göre, 2080’li yıllara 

kadar yıllık ortalama yağışların yaklaşık 0 ile –0.5 mm/gün arasında azalmasını öngören 

değişimlerin yaşanabileceği,  

Akarsu Havzalarındaki Akım Değişiklikleri: CO₂ birikimlerinin 750 ppm’de durduran 

senaryoya göre yıllık akımlarda yaklaşık olarak % 5-25 civarında; CO₂ birikimlerinin 550 

ppm’de düzeyinde kontrol altında tutulabileceği senaryosunda ise akarsuların yıllık akımlarda 

yaklaşık olarak % 0-15 civarında azalmalar görülebileceği, 

Su Stresi: CO₂ birikimlerinin yukarıdaki parametrelerde de söz konusu edildiği şekilde 750 

ve 550 ppm’lik düzeylerde kontrol edilebileceği sera gazı salınımları senaryolarına göre, 

ülkemizin ve Ortadoğu bölgesindeki yörelerin dünyadaki su stresi açısından daha fazla sorun 

yaşanması muhtemel olan stresli ya da su sıkıntısı çekilebilecek alanlar olarak  

değerlendirilebileceği ifade edilmektedir (Türkeş, 2008; Bahar ve ark., 2012). 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BAĞCILIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

Bağcılık Kuzey yarım kürede 20ᴼ-52ᴼ, Güney yarım kürede ise 20ᴼ-40ᴼ enlem 

dereceleri arasında yapılmaktadır. Dar bir iklim kuşağında gerçekleştirilen bağcılık 

yapılabilme sınırlarının, küresel ısınma ile birlikte kuzey ve güneye doğru kayabileceği 

öngörülmektedir. (Schultz ve Jones, 2010; Shanmuganathan, 2010). 

Küresel ısınma teorilerine göre yeni bağ alanlarının ortaya çıkmasıyla beraber miktar 

olarak yeterince üzüm yetiştirme ve kaliteli şarap üretme olanaklarının ciddi ölçüde 

zorlaşacağı belirtilmektedir.  İklim değişikliği ile birlikte; giderek azalan su kaynaklarının 

artan baskısı, asma fenolojisindeki farklılıklar, üzüm ve şaraplardaki tat ve dengelerin 

bozulması gibi değişimler, çeşitlerdeki bölgelere özgü değişiklikler, bölgesel şarap 

tarzlarındaki farklılıklar ve güncelleşen üzüm yetiştirme bölgelerindeki coğrafi konum 

farklılıkları gibi birçok ciddi etkilerin oluşması beklenmektedir (Jones, 2007). 

Dünya üzerinde bulunan birçok bölgede erken ısınma yoluyla küresel ısınma kendini 

göstermektedir. Küresel ısınma sonucu, asmalardaki tane gelişimi esnasında kuraklık riski, 

olgunlaşma döneminde tanelere su akım dengesizliği, kurak geçen bir periyottan sonra aşırı 

yağmur yağması gibi olumsuz etkiler de görülebilmektedir (Seguin, 2008). 

İklim değişikliğinin etkisi tüm bölge ve çeşitlerde aynı oranda 

gerçekleşemeyeceğinden yüksek kalitede şarap üretimi için iklim sınırlarının, iklimsel 

eşiklerle ilişkili olmasının çok daha muhtemel olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin bir bölgenin 
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15ºC’lik ortalama büyüme mevsimi sıcaklığının 1ºC’lik yükselmesi durumunda, söz konusu 

bölgede bazı üzüm çeşitleri olgunlaşmaya daha uygun hale gelirken diğer bazı çeşitler için ise 

bu potansiyel düşük kalabilmektedir. Ayrıca ısınmanın 2ºC ve üzerinde bulunması 

durumunda, üzümleri olgunlaştırma açısından bölgeler farklı bir iklim tipine doğru kayma 

potansiyeli göstermektedir (Jones, 2007). 

İklim değişikliğinin bağcılık üzerine gözlenen olası etkileri şöyle sıralanabilir: 

 Daha sıcak ve daha uzun süren büyüme mevsimlerinin oluşması  

 Fenolojik zamanların değişimi (gözlerin daha erken uyanması ve hasadın erken 

dönemde gerçekleşmesi ) 

 Olgunlaşma profillerinin değişimi 

 İklimsel eşiklerde farklılıkların ortaya çıkması 

 Hastalık zaman ve şiddetlerinin değişimi 

 Zararlı böceklerde etkinlik dönem ve yoğunluk değişimi 

 Su ihtiyaçlarının farklılaşması  

 CO₂ sorunları ( büyüme ve kalite açısından ) 

 Yönetim adaptasyonu ihtiyacı (Anonim, 2005; Anderson ve ark., 2008; Jones, 2006 ve 

2008; Bahar ve ark., 2012.) 

İklim değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkacak olan su krizleriyle birlikte bağların 

yetiştiricilik tekniklerinde evrimsel bir adaptasyon ihtiyacı da ortaya çıkacaktır. Yetiştiriciler, 

artan kuraklık sorunu ile birlikte verim ve kalite arasındaki tercihlerde ikileme düşeceklerdir. 

Bitkinin ihtiyacı olan suyun doğru tahmin edilmesi ve üretim amaçlarına uygun olacak şekilde 

sulama stratejilerinin geliştirilmesi söz konusu olacaktır. Bitkilerin dolayısıyla da bağların su 

potansiyellerini ölçmek, uygun zaman ve istenilen miktarlarda suyun verilmesini sağlamak 

kaçınılmaz olacaktır (Ojeda, 2008). 

Günümüzün en büyük çevresel sorunlarından biri olarak karşımıza çıkan küresel ısınma 

ve iklim değişikliklerine karşı evrensel çözüm arayışları ile birlikte acil önlemlerin de 

alınmasını gerektirmektedir. İklim değişimlerindeki olumsuz etkilerin minimum düzeye 

indirilebilmesi amacıyla su kaynaklarının kullanım ve yönetimi çerçevesinde yeni stratejiler 

belirlenmelidir. Dünyamızın su ve dolayısıyla da ekolojik dengelerinin korunmasıyla birlikte 

yaşanabilecek iklim değişikliklerindeki olumsuz etkilerin de geciktirilebilmesi amacıyla 

insanların bilinçlendirilmesi ve bununla uyumlu davranışlarının hayata geçirilmesinin 

sağlanması  şart olmaktadır (Karaman, S. ve Gökalp, Z., 2010).  
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Yapılan araştırma sonuçlarına göre, küresel ısınmanın er ya da geç gerçekleşebileceği 

kaçınılmaz olduğundan sürdürülebilir tarımsal üretim ve bu bağlamda bağcılık yapabilmek 

amacıyla daha uygun iklimsel özellik taşıyan yörelerde bağların tesis edilmesi gerekmektedir. 

Islah edilmek suretiyle yeni anaç veya hibritler ile üzüm çeşitlerinin geliştirilmesi, örtü 

bitkileri kullanımı, azot uygulanmasının kontrolü vb. ile sulama programlarının yeniden 

düzenlenmesi ayrıca yaprak su potansiyelinin takip edilmesi, sürgün yönlerinin ayarlanması, 

asmalara uygun terbiye şekillerinin oluşturulması, minimum budama vb. asma tacıyla alakalı 

yönetim değişikliklerinin yapılması gibi farklı bazı tekniklerin uygulanması gerekmektedir 

(Carbonneau, 2009). 
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BAĞLARIN KIŞA HAZIRLIĞI VE KIŞ BUDAMASI 

 

Oğuzhan SOLTEKİN1                       Sacit İNAN1 

 
1 Ziraat Yüksek Mühendisi Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

 

Asmanın yıllık gelişme döngüsünü bilmek bağ yönetimini en iyi şekilde 

gerçekleştirmek için büyük önem taşımaktadır. Kış gözlerinin uyanması ile başlayan bu süreç, 

sürme, çiçeklenme, meyve tutumu, ben düşme, hasat ve dinlenme dönemi şeklinde devam 

etmektedir. Asmanın gereksinim duyduğu ihtiyaçlar bu dönemlere göre değişiklik 

gösterdiğinden her aşamada farklı uygulamalar yaparak verim ve kalite artışı ile birlikte 

sürdürülebilir bir üretim hedeflenmelidir. 

Bağbozumu sonrası sıcaklıkların düşmesi ile birlikte asmalar kışa hazırlık 

içerisindedir. Yaprak dökümü ve dinlenme dönemi ile devam eden bu süreçte asma bazı 

fizyolojik faaliyetler göstererek kendini kış soğuklarına karşı korumakta böylece bir sonraki 

sezonda sağlıklı ve güçlü bir gelişim göstermektedir.  

Ancak böyle bir sistemin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi büyük oranda bağ 

sahiplerine bağlı olduğundan üreticilerimize büyük rol düşmektedir. Örneğin erkenci çeşitler 

geç olgunlaşan çeşitlere göre hasattan sonra daha uzun bir süre fotosentetik aktivitelerini 

devam ettirirler. Bu amaçla bu periyotta yeterli miktarda yapılacak sulama sayesinde asma 

besin maddelerini depolayarak kışa daha güçlü girecektir. Aksi takdirde kök gelişimi 

zayıflayacak ve erken yaprak dökümü meydana gelecektir. Böylece yeterince pişkinleşmemiş 

sürgünler kış soğuklarından çok kolay etkilenecek, hastalık ve zararlılara karşı savunma 

mekanizması zayıflayacak ve bir sonraki yıl verim kayıpları oluşacaktır. Yaprak dökümü ile 

başlayan süreçte asmalar geçici olarak dinlenme dönemine girmektedirler. Bu dönemde 

toprak örnekleri alınmalı ve analiz sonuçlarına göre gübreleme işlemi yapılmalıdır. Bunun 

dışında arazi ıslahı için düşünülen çiftlik gübrelemesi veya jips, kükürt uygulamaları da yine 

bu dönemde gerçekleştirilmelidir. Ayrıca bu periyotta derin toprak işleme yapılarak yağan 

yağmurların toprağa işlemesi sağlanabilir.  

Bu ve bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür ancak kış döneminde üreticilerin 

dikkat etmesi gereken en önemli nokta budama işlemidir.  

KIŞ BUDAMASI 

Budama, asma fizyolojisini doğrudan etkileyen ve asmanın canlı çubuk, sürgün, 

yaprak gibi kısımlarının kesilerek çıkarılması işlemidir. Bazı meyve türlerinde hiç budama 

yapılmadan veya çok hafif budama yapmak suretiyle kök, gövde, yaprak ve ürün dengesi 

kurulabilirken bazılarında dengenin kurularak korunması için her yıl düzenli bir  şekilde 

budama yapılması gereklidir. Asmanın yıllık gelişmesinin dengeli ve daha sağlıklı olmasını 

sağlamak amacıyla kış budamasıyla tek yıllık çubukların yaklaşık %85-90’nın çıkarılması 

(kesip atılması) gerekmektedir. 

Budama ne amaçla yapılır? 

o Asmaya uygun şeklin verilip korunması 

159159



Manisa Ticaret Borsası Dergisi. Yıl:1, Sayı:3, Sf:48, 2014 

o Ürün veren çubukların asma üzerinde ve asmalar arasında dengeli bir şekilde 

dağıtılması  

o Fizyolojik dengeyi bozmadan asmanın kapasitesine uygun, yeterli ve kaliteli ürünün 

uzun yıllar alınması 

o Toprak işleme, sulama, ilaçlama, hasat vb. kültürel işlemlerin kolaylaştırılması 

o Salkım seyreltme işçiliği maliyetinin azaltılması  

o Yaşlanma veya değişik nedenlerle zayıflamış ya da şekli bozulmuş, dolayısıyla verim 

yönünden gerilemiş asmalarda kolların geriye budama ile gençleştirilmesi gibi amaçlarla 

yapılmalıdır.  

Kış budaması; asmaların uyku (dinlenme) devresinde yapılan budamadır. Bu 

dönemde asmanın yıllık vejetasyonu (gelişmesi) tamamlanmış olup kökleriyle topraktan bitki 

besin maddesi ve su alımı durmuştur. Asmaların kış dinlenme dönemine girmiş olduğundan 

gözlerde morfolojik (yapısal) değişiklikler yaşanmamakta, gözlerin verimliliği, vejetasyon 

(gelişme) devresindeki çiçeklenme ve sonraki dönemlerde oluştuğundan kış döneminde ve 

yapraklanma sırasında verimlilikle ilgili olarak önemli değişiklikler görülmemektedir. Bir yıl 

önceden dengeli budanmak suretiyle yeterince geliştirilmiş çubuklar çeşide özgü renge sahip 

olup erken pişkinleşirler ayrıca bırakılan gözler de iyi oluştuğundan yeterli oranda besin 

maddesi bulundururlar. Yeterince olgunlaşan çubuklar sonbahar ve kış soğuklarından fazla 

zarar görmezlerse de aşırı yükleme ve yaprak alınması, hastalık, zararlı gibi etkenlerden 

dolayı olgunlaşamayan çubuklar ise çeşide uygun normal rengi alamadıkları gibi, yeterince 

besin maddelerini de bünyelerinde bulunduramadıklarından soğuktan zarar görürler. Erken 

süren ve iyi olgunlaşan sürgünlerin boğum aralarının uzunlukları çeşide özgü özellik 

göstermekte ve bu çubukların gözleri de dengeli beslendiğinden daha fazla verim 

oluşturmaktadırlar. Bahsedilen özellikleri gösteren çubuklar budama yapılırken ürün çubuğu 

olarak bırakılmalıdır. Uzun boğum aralarına sahip çubuklar ise geç süren ve hızlı büyüyen 

sürgünlerden olup genellikle iki ve daha yaşlı kısımlardan çıkmaktadırlar. Böyle çubukların 

bünyeleri ve gözleri de iyi olgunlaşamadığından ürün çubuğu olarak kullanılmamalıdır. 

Diğer yandan asma tacının alt veya iç kısımlarında bulunan doğrudan doğruya güneş 

göremeden gelişen sürgünler de iyi odunlaşamadığından boğum araları uzun olup gözleri 

de az verimli olduğu için ürün çubuğu olarak bırakılmaması gerekmektedir.  

Budama ile ilgili olarak;  

1. Budama zamanı 

2. Budamada bırakılacak çubuk miktarı ve göz sayısı 

3. Budama metotlarını kısaca incelersek; 

1. Budama Zamanı: 

Asmalarda yaprak dökümünden sonra toprak üstü organlarından köklere doğru 

karbonhidrat taşınması yapılamadığından yaprakların dökülmesi ile uyanma arasındaki 

dönemde çubuklardaki toplam karbonhidrat (şeker-nişasta) seviyesi değişmemektedir. Kış 

mevsimi ortasına kadar nişasta şekere daha sonra da şeker tekrar nişastaya dönüşmektedir. 

Şeker miktarı soğuğa dayanımı arttırdığından bu dönemde şeker miktarının yüksek olması 

istenmektedir. İlkbahar sürme dönemi başlangıcında çubuklardaki nişasta ve şeker oranları 

sonbahardaki seviyeyi bulmaktadır. Prensip olarak budama yaprak dökümüyle sürme devresi 

arasındaki dönemde yapılabilmektedir. Bazı özel durumlar dışında toprak, hava ve üreticinin 
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iş durumuna göre budama zamanı belirlenebilmektedir. 

Erken budanan asmalar erken, geç budananlar ise geç uyandığından ilkbahar 

donlarının asmalara zarar verdiği yörelerde budamanın uygun zamanda yapılmasının önemi 

büyüktür. Böyle yörelerde yapılan geç ve uzun budama asmaları ilkbaharın don zararlarından 

bir ölçüde koruyabilmektedir. Uzun budama yapılan çubukların bazen uçları kesilerek ikinci 

bir budamanın yapılması gerekmektedir. Havaların serinlemeye başladığı zamanda; 3-5 cm. 

uzunluğunda uç gözlerde oluşan sürgünler budandığı takdirde dip gözlerin uyanmasını 7-10 

gün geciktirebilir. Kışı ılıman geçen yörelerde “aralama” budaması işgücünün dengeli 

yayılması amacıyla yapılabilmektedir. Kışın gereksiz olan çubuklar dipten kesildikten sonra 

kalanları ürün veya yedek çubuğu olarak kullanılmak üzere bırakılır ve ilkbahar başlarında 

sadece bunların uçları alınır. Böylece üretici kış mevsiminde işgücünü değerlendireceği gibi 

hastalıklı çubukları da asmalardan uzaklaştırmış olur. Özellikle ölü kol hastalığı ile bulaşık 

olan bağlarda erken budama zorunlu hale gelmektedir. Bu hastalığın etmeni kışın aktif halde 

olduğundan enfeksiyon kaynağı olabilecek hastalıklı çubukların bağdan uzaklaştırılmaları 

suretiyle hastalık kontrolü kolaylaşmaktadır. Hastalıklı olan bu çubuklar ürün veya yedek 

çubuğu olarak mecbur kalmadıkça bırakılmamalı, gerektiğinde obur sürgün veya çubuklar 

yedek bırakılmak suretiyle hastalığın yayılması önlenmelidir. Budama artıkları hastalık ve 

zararlı kaynağı olduğundan en geç mart ayına kadar bağlardan uzaklaştırılarak yakılmak 

suretiyle yok edilmelidir. 

İlkbaharda köklerin aktif (faal) hale gelmesinden sonra yapılacak budama sırasında 

“ağlama” olayı görülürse de bu olayın asmanın gelişmesine olumsuz etkisinin 

görülmediği belirtilmektedir. Erkenci çeşitlerde budamanın erken yapılması önerilir. Yaprak 

dökümünden hemen sonra yapılacak budama bu çeşitlerin olgunluğunu birkaç gün öne 

alabilmektedir. Yaprak dökümünden önce, özellikle yaprakların yeşil ve aktif (faal) olduğu 

dönemlerde yapılacak olan budamaların olumsuz etkisi görülmektedir. Hasattan kısa bir 

süre sonra yapılacak budamalar verimde önemli azalmalara neden olabilmektedir. Hasattan 

sonra yapraklarda üretilmiş olan karbonhidratlar kök, gövde ve çubuklarda depo 

edilmektedir. Depolanan yedek besin maddeleri asmaların ilkbahardaki sürmesi sırasında 

ve yapraklanmadan önce kullanılmakta olup asmanın kış soğuklarına dayanmasını 

arttırmaktadır. Hasattan hemen sonra bağlara hayvan sokularak yapraklarının yedirilmesi 

asmanın gelecek yılardaki verimini azalttığı gibi kış soğuklarına mukavemetini de 

zayıflatmaktadır.  

2. Budamada Bırakılacak Çubuk Miktarı ve Göz Sayısı: 

Budama sırasında bırakılacak olan çubuk miktarının belirlenmesinde en iyi ölçü 

asmanın bir önceki yıl gelişme durumunun gözlenmesidir. Çubuklar çeşide özgü kalınlıkta 

ve iyi olgunlaşmışlarsa bir önceki yılda olduğu kadar göz bırakılması uygun olabilmektedir. 

Eğer çubuklar normalden daha kalın ve kuvvetli gelişmiş durumda ise bir önceki yıl az göz 

bırakıldığının işareti olup göz sayısının arttırılması gerekmektedir. Bunun aksi durumda 

çubuklar ince, zayıf ve iyi olgunlaşmadığı zaman önceki yılda asmanın,  kapasitesinin 

üzerinde yüklendiğine işaret olup böyle durumda daha sert budama yapılarak bırakılan göz 

sayısı azaltılmalıdır. Sert budama sonrasında asmanın gelişme gücü arttırılarak köklerin de 

kuvvetli gelişmesi sağlanabilecektir. Asmanın kuvvetli gelişmesini sağlayacak başka bir yol 

ise normal budama yapılarak, salkımların seyreltilmesidir. Bu yolla oluşacak fazla yaprak 
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alanı ürünün az olması nedeniyle kök, gövde gibi çok yıllık organlarını besleyecektir. Bu 

uygulama daha çok aşı yılı ve devamındaki 1-2 yılda yapılmalı ayrıca somaklar (salkım 

taslakları) görüldüğü zaman erken devrede çıkartıldığında asma bunları geliştirmek ve 

olgunlaştırmak için güç harcamayacağından sürgünlerin gelişmesi daha kuvvetli olacaktır. 

Asmada ürün miktarı ile vegetatif gelişme arasında ters bir ilişki bulunup birinin azalması 

diğerinin artmasıyla orantılıdır. Asmaya kapasitesinin üzerinde yükleme yapıldığında sürgün 

gelişmesi zayıflamakta, ürünün kalitesi düşerken olgunlaşması da gecikmektedir. 

3. Budama Metotları: 

Kış budamasında uygulanacak metotlar çeşide, terbiye şekline, asma gücüne ve 

çubukların özelliğine göre farklılık göstermektedir. 

Bağcılıkta kullanılan budama metotları; 

 

a. Baş budaması: 

Asmaya toprak seviyesinde veya belirli bir yüksekliğinde bir taç (baş) oluşturmak 

suretiyle bu başın üzerinde 1 veya 2 gözlü çubuklar bırakılmaktadır. Toprak üzerindeki baş 

budaması daha çok asma anaçlarında, çok zayıf gelişen ve iri salkım oluşturan üzüm 

çeşitlerinde uygulanmaktadır. Baş budama metodunda asmanın kapasitesi çok düşük düzeyde 

kullanılmakta ve salkımlar yeterince güneş göremediğinden çok sert budama yapıldığı zaman 

oluşan sürgünler daha kuvvetli gelişmektedir (Şekil 1.a). 

b. Kısa Budama: 

Kısa budama; Goble (yer bağ) ve Royat (sabit kordon) terbiye şekillerinde 

uygulanırken, bırakılan çubuklar 2-4 gözlü olup daha çok sofralık ve şaraplık üzüm 

çeşitlerinde kullanılmaktadır. Kordon terbiye şeklinde yapılan kısa budamalar salkımların 

asma üzerinde eşit dağılımını sağlamakla birlikte sürgünler de dik büyüyeceğinden 

gölgelenmez ve salkımlar da yerden eşit yükseklikte bulunmaktadır. Kordon ve aynı 

zamanda goble terbiye sistemlerinin çok yıllık kollarda fazla miktarda yedek besin 

maddesi depolandığından dip gözlerin verimliliği artmaktadır. Uygulanması kolay bir 

budama metodu olup kordonların oluşturulması zaman ve beceri istemektedir (Şekil 1.b). 

c. Uzun Budama: 

Ürün çubuklarının 5-7 göz üzerinden kesildiği budama metodu olup kuvvetli sürgün 

veren, verimli ancak dip gözleri az verimli veya verimsiz üzüm çeşitleri için uygundur. Bazı 

yörelerde Goble ve bazı  telli terbiye şekillerinde uygulanmaktadır (Şekil 1.c). 

d. Karışık Budama: 

Karışık budama; hem uzun hem de kısa çubukların birlikte bırakıldığı budama 

metodudur. Guyot budaması olarak ta adlandırılmaktadır. İki yaşlı kısımlardan çıkan 

sürgünlerin üstteki uzun alttaki kısa olarak budanmaktadır. Uzun budanan çubuklar 8 veya 

daha fazla sayıda göz ihtiva ederler ki bazı yörelerde bayrak (ürün çubuğu), alttaki 2 gözlü 

kısa bırakılan çubuklara ise ırgat (yedek) denmektedir. Uzun bırakılanlar ürün çubukları, kısa 

budananlar ise gelecek yılın bayrak ve ırgat olarak kullanılacak sürgünlerini oluşturacağından 
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yedek veya yenileme çubuğu olarak da adlandırılmaktadırlar (Şekil 1.d). 

Bu budama metodu kuvvetli gelişen, bol ürün veren ve dip gözleri az verimli olan 

üzüm çeşitlerinde uygulanmaktadır. Yerli çeşitlerimizden karışık budamayı gerektiren en 

tipik örnek çekirdeksiz üzüm olup bazı verimli şaraplık üzüm çeşitleri için de 

uygulanabilmektedir. Çubukların uzun bırakıldığı, uzun veya karışık budama şekillerinde 

ürünün (üzümün) daha geniş bir alana yayılmak suretiyle yeterli güneşlenmesi ve 

havalanması sağlanmaktadır. Uzun budanan asmalar, Royat (sabit kordon) terbiye edilmiş ve 

kısa budanmışlara göre ilkbaharda daha hızlı büyüdüğünden asmanın daha iyi gelişmesini 

sağlamaktadır. Uzun budanmış asmalardaki doğuş oranı (salkım taslağı oluşumu), kısa 

budananlardan daha fazla olduğundan somak (salkım) seyreltilmesi yapılmadığı zaman fazla 

ürün nedeniyle kalite düşerek olgunlaşma da gecikmektedir. Böyle fazla yüklenmiş 

asmalardaki çubukların orta ve uç kısımlarında bulunan gözleri de daha verimli olduğundan 

uzun budamalarda ürün ve yaprak alanlarının açılarak yayılması destek sisteminde yapılacak 

değişikliklerle mümkün olabilmektedir. Sert uç alma yapılan veya fazla yüklenen asmaların 

kışın budanması sırasında bırakılacak olan ürün çubuğunun bulunmasında güçlük çekilirken 

uygun olmayan çubukların bırakılması sonrasında ise asmanın verimi düşmektedir. 

Sonuç olarak budama, üzüm çeşidinin özelliği, değerlendirme şekli, kullanılan 

anaçların gelişme gücü, toprak yapısı, bakım koşulları, terbiye şekilleri, mevcut ekolojik 

şartlar, arazinin durumu, yapılacak kültürel uygulamalar, esen hakim rüzgarlar gibi farklı 

faktörlerin etkileri göz önüne alınarak mümkün olduğunca uzman ve aynı kişiler tarafından 

yapılmalıdır.   

 

 

Şekil 1. Budama Metotları 

 

163163



Apelasyon E-Dergisi (ISSN: 2149-4908), Sayı:10, Eylül 2014 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Oğuzhan SOLTEKİN 

 
 Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  

 

Çoğumuzun bildiği gibi atmosferde meydana gelen olayların uzun süreli etkisi iklim 

olarak tanımlanmaktadır. İklim, yerkürenin uzun tarihi süresince değişme eğilimi içerisinde 

olmuştur. Bu değişim, 19. yüzyılın ortasına, sanayi devrimine dek doğal etkiler sonucunda 

meydana gelirken; daha sonraki değişimlerde insan etkisinin önemli ölçüde payı olduğu 

saptanmıştır. Anılan tarihten sonra, küresel iklim değişimi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan 

sorunlar, yoğun bir şekilde yaşanmaya başlanmıştır (Kanber ve ark., 2008).  

Sanayi Devrimi ile beraber atmosferde birikmeye başlayan başta CO2 olmak üzere, öteki 

sera gazlarının (metan –CH4, azot oksit – N2O ve flora clora karbonlar –CFC5, vb.) yerden 

verilen uzun dalgalı ışınları tutması nedeniyle ortalama yüzey sıcaklıklarında belirgin bir 

artma eğilimi gözlenmektedir. Nitekim son yüzyılda küresel sıcaklıkta 0,8-1,5 C°’lik bir artış 

olmuştur (Şekil 1). Bu gazlar çoğunlukla fosil yakıt kullanımından, sanayi, ulaştırma, enerji 

üretiminden ve çeşitli atıkların ve tarımsal etkinliklerden kaynaklanmaktadır. Ancak burada 

en önemli kaynak enerji üretiminde kullanılan fosil yakıtlar (kömürler, petrol, doğal gaz vs.) 

ve sanayidir (Öztürk, 2002).  

Bu kapsamda temel problem, insan etkinlikleri nedeniyle atmosferin güneş enerjisini 

yutması ve yayması şeklinin değişmiş olmasıdır. Bunun potansiyel tehlikeleri sadece havayı 

ısıtarak bizi terletmesi vb. problemler değildir. Örneğin; yükselen deniz su seviyesi ile azalan 

toprak neminin çok daha sosyo-ekonomik etkileri olabilecektir. Aslında insanlar hızlı bir 

iklim değişimine kendini uydurabilir ve ondan korunabilir, fakat bitkiler ve hayvanlar bu 

değişimlere ayak uyduramadığı için insanların besin zincirini de oluşturan tüm ekolojik sistem 

tehlikededir.  

Kısacası yer örtüsünü değiştirerek ve çok büyük miktarlarda fosil yakıtı kullanarak 

iklimi hızla değiştirmekte ve sera etkisini kuvvetlendirerek dünyanın ısınmasına neden 

olmaktayız (Kadıoğlu, 2008).  

 

Şekil 1. Küresel sıcaklık değişimi, NASA. 
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Küresel ısınmada en büyük payı alan sera etkisi nedir?  

 

Genel olarak, Güneş’ten gelen ve görünür dalga boyunda bulunan ışığın %30’u 

atmosfer tarafından uzaya geri yansıtılır. Dünyamıza ulaşan ışığın bir bölümü atmosfer, bir 

bölümü de dünya yüzeyi tarafından emilir. Emilen enerjinin bir bölümü görünmez dalga 

boyunda ışık olarak tekrar atmosfere geri verilir. Görünmez dalga boyundaki ışığın bir kısmı 

atmosfer katmanları tarafından emilirken, bir kısmı atmosferin üst katmanlarını geçerek uzaya 

gider. Atmosferde bulunan bazı gazların Güneş’ten gelen görünür dalga boyundaki ışığa karşı 

daha geçirgen; ancak, yeryüzünden yansıyan görünmez dalga boyundaki ışığa karşı daha az 

geçirgen olması nedeniyle, dünyamız beklenenden daha fazla ısınır. Dünyamızın ısı dengesini 

düzenleyen bu doğal süreç sera etkisi olarak adlandırılmaktadır (IPCC, 2007c: 96). (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Sera etkisinin gerçekleşme mekanizması 

 

Sera etkisi ise beraberinde günümüzdeki küresel iklim değişimi ve küresel ısınma 

problemini ortaya çıkarmıştır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde 

(UNFCCC); iklim değişikliği, karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim 

değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak atmosferin bileşimini bozan insan 

etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik olarak tanımlanmıştır (Çakmak B. ve 

Gökalp Z., 2011). 

İklimin karmaşıklığı ve doğal değişkenliği, insansal işlevlerin iklim üzerine yapmış 

olduğu etkinin kanıtlanmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle araştırmacılar, kapsamlı 

bilgisayar modelleri kullanarak (GCM), gelecekte dünya sıcaklığının, ortalama olarak 1.5-

4.5°C yükselebileceğini, sel ve kuraklık gibi iklim olaylarının sıklığının artabileceğini ve 

belirli düzeylerde bölgesel ısı ve yağış dağılımının değişebileceğini tahmin etmişlerdir (IPCC, 

1996). 

Bunun dışında, IPCC (Hükümetler arası İklim Değişimi Paneli) tarafından 2030 yılı 

için yapılan senaryolara göre artacak olan olası iklimsel tehlikeler (uç meteorolojik olaylar) 

şunlardır:  

 Sıcak hava dalgaları,  

165165



Apelasyon E-Dergisi (ISSN: 2149-4908), Sayı:10, Eylül 2014 

 

 Kuraklık,  

 Orman yangınları,  

 Tarımsal haşereler,  

 Şiddetli yağışlar (ani sel ve şehir sellerinde artış),  

 Tropikal fırtınaların, yani tayfunlar sayısı ve şiddeti,  

 Tarım, agro-kültür, hayvancılık, tatlı su depolamasının üzerindeki etkiler,  

 Sıtma ve malarya gibi hastalıkları taşıyan böceklerin normalde bulundukları bölgeden 

çıkarak yayılması.  

 

Böylece su, kara ve havadaki yaşamı tümüyle tehdit eden çevre problemlerinde büyük 

artışlar olabilecek ve tarım ile beraber ekonomimiz, insan sağlığı ve yaban hayatı da kötü bir 

şekilde etkilenebilecektir (Kadıoğlu, 2008). 

 

İklim Değişikliklerinin Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri 

Türkiye karmaşık iklim yapısı içinde, özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak 

görülebilecek bir iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biridir. Doğal olarak 

üç tarafından denizlerle çevrili olması ve parçalanmış bir topografyaya sahip bulunması 

nedeniyle, Türkiye’nin farklı bölgelerinin iklim değişikliğinden farklı biçimde ve değişik 

derecelerde etkilenmesi beklenmektedir (Türkeş, 1998). 

Bunun yanında, iklim değişikliğinin, özellikle su kaynaklarının zayıflaması, orman 

yangınları, kuraklık, erozyon, çölleşme ve bunlara bağlı ekolojik bozulmalar, ısı dalgalarına 

bağlı ölümler ve vektör kaynaklı hastalıklarda artışlar gibi öngörülen olumsuz yönlerinden 

zarar göreceği öngörülmektedir (Anonymous 2007). 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (UNFCCC) 2007 yılında 

sunulan Birinci Ulusal Bildirim’de; Türkiye’nin batı illerinde kış yağışlarının son elli yılda 

önemli ölçüde azaldığı belirtilmektedir. Buna karşılık sonbahar yağışları Orta Anadolu’nun 

kuzey bölgelerinde artış göstermiştir. Yaz ve ilkbahar yağışları ise herhangi bir eğilim 

göstermemiştir. Geleceğe yönelik yapılan projeksiyonlarda, Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca 

toplam yağışta tahmini bir düşüş ve Türkiye’nin Karadeniz kıyısı boyunca da bir artış 

öngörülmektedir. Türkiye’nin batı illerinde son elli yılın yaz sıcaklıkları (ortalama ve 

maksimum) artış gösterirken, kış sıcaklıkları genelde kıyı bölgelerinde düşüş göstermiştir. 

Türkiye’de ortalama yıllık sıcaklık artışının 2100 yılına kadar 2-3°C olacağı ve batı 

bölgelerinde yaz sıcaklıklarının 6°C’ye kadar artması öngörülmektedir. Türkiye’nin, su 

kaynaklarının zayıflaması, kuraklık ve su stresinde artış, orman yangınlarının artması, 

erozyon, tarımsal üretkenlikte değişiklikler, hastalık ve zararlıların artması, ekolojik 

bozulmalar, sıcak dalgalarına bağlı ölümler ve vektör kaynaklı hastalıklarda artışlar gibi 

küresel iklim değişikliğinin olumsuz yönlerinden etkileneceği ve risk grubu ülkeler arasında 

olduğu belirtilmektedir  

Ülkemizde son yıllarda kar yağışlarının azalması, değişken hava olayları, ani su 

baskınları, kuraklık, fırtınalar alışılmış meteorolojik hadiseler olarak görülmektedir. Havada 

meydana gelen ısınma, suyun ve toprağın da ısınmasına yol açmaktadır. Toprağın önceki 

dönemlere göre yıl içinde ısınma süresinin artması, flora ve faunayı da değiştirecektir. Diğer 

taraftan Binyıl Ekosistem Değerlendirme Organizasyonu (MEA)’nun geleceğe ilişkin 
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senaryolarına göre, iklim değişikliği küresel çapta biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve eko 

sistemin değişmesine yol açabilecektir. Son yıllarda okyanuslarda yaşayan balıkların giderek 

daha kuzey bölgelerine göç etmeleri, artan kuş gribi ve Çorum-Çankırı bölgesinde görülen 

zehirli kenelerin bölgede yayılmaya başlaması bu gelişmeyi doğrular niteliktedir. Küresel 

ısınma ve iklim değişikliği, Almanya, Türkiye gibi karlı ayların uzun sürdüğü ülkelerde yer 

altı sularını besleyen kar yağışlarının yok olmasına yol açmıştır. Bu nedenle her iki ülkede de 

yeraltı sularında hızlı bir düşüş yaşanmaktadır. Yer altı sularının beslenmesini sağlayan karlı 

günler, artan sıcaklıklar nedeniyle azalırken, yağmur şeklinde yağışlarda belirgin bir artış 

olmuştur. Dolayısıyla ırmakların, derelerin ve göllerin su rejimlerinde önemli değişiklikler 

yaşanmıştır (Çakmak B. ve Gökalp Z., 2011). 

Bu sebeple, gelişmiş ülkeler gelecek 30, 50 ve 100 yıl hatta daha uzun sürelerde iklim 

değişiminin nasıl olacağını, bundan kendilerinin ve dolayısıyla dünyanın nasıl etkileneceğini 

bilmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmaların sonuçlarına göre, ülkeler 

stratejilerini belirlemektedir. Dolayısıyla, iklim değişiklikleri tahminlerine göre, bizim de 

ülkemizde su kaynaklarımızın, tarımımızın ve ormanlarımızın, genel olarak ekosistemin olası 

etkilenme derecelerini araştırmak, tespit etmek, çözüm önerileri ortaya koymak ve karar 

vericilere bu bilgi desteğini sağlamamız gerekmektedir. Sonuç olarak suyun kısıtlı, yağışların 

bazı bölgeler dışında miktar ve dağılımının düzensiz olduğu, büyük şehirlerde ve tarımsal 

üretimde suyun kısıtlı bulunduğu, içme, kullanma ve sulama suyu kalitesinin gün geçtikçe 

artan sanayi ve diğer çevre kirlilikleri neticesinde düştüğü ve küresel ısınma düşünülürse, 

ülkemizin kuraklığın şiddetini çok yakın bir zamanda bugünkünden çok daha fazla 

hissedeceği açıkça görülmektedir (Kadıoğlu, 2008). 

 

  

SONUÇ 

 

Dünyamız, 4.5 milyar yıllık jeolojik tarihi boyunca çok büyük iklim değişimlerine 

sahne olmuş hatta bazı dönemlerde coğrafyası tamamen değişmiştir. Dünyayı tehdit eden 

çevre sorunlarının başında gelen “küresel ısınma ve iklim değişikliği” ile beraberinde yaşanan 

ekolojik dönüşümler, 1990’ların ortasından bu yana insanlığın inkâr edilemez bir gerçeği 

olmuştur. Küresel iklim değişikliğinin, küresel ve bölgesel anlamda bir takım etkilerinin 

ortaya çıkacağı beklenmekte ve tarım, orman, temiz su kaynakları, deniz seviyesi, enerji, 

insan sağlığı ve bio çeşitlilik üzerinde önemli potansiyel etkileri olacaktır. Bununla beraber, 

dünyanın her yerinde henüz tam anlamıyla yaşanmamış olsa da, ekonomik, ekolojik ve sosyal 

yaşamda bir takım zincirleme etkilere neden olacaktır (Doğan ve Tüzer, 2011). 

Türkiye dünyanın oluşumundan bugüne kadar görülen, iklim değişikliğinden en fazla 

etkilenen ülkeler arasındadır. Bundan sonrada tartışmasız iklimde meydana gelebilecek bir 

çok değişiklikten en fazla etkilenecek ve büyük sorunlar yaşayabilecek bir ülke 

konumundadır. Bütün iklim bilimcilerin üzerinde birleştiği nokta, gelecekte olabilecek iklim 

değişikliğinin, atmosferdeki sera gazı emisyonlarındaki artıştan kaynaklanan küresel 

ısınmadan olacağı şeklindedir (Öztürk, 2002). 

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin önlenebilmesi ise, nihai amacı 

“Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, insanın iklim sistemi üzerindeki tehlikeli etkilerini 

önleyecek bir düzeyde durdurmak” olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
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Sözleşmesi’nden ve onun Kyoto Protokolü’nden kaynaklanan yükümlülüklerin etkin, gerçekçi 

ve adil bir biçimde yürütülmesi ile olacaktır (Türkeş, 1995b; Türkeş ve ark., 1999b). 

Bunun için “Küresel düşün yerel hareket et prensibine uygun olarak, küresel iklim 

değişiminin önlenmesinde enerji tasarrufu yapılarak bireysel olarak da katkıda bulunulması 

gerekmektedir (Kadıoğlu, 2008). 
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BAĞCILIKTA BEKLENMEYEN TEHLİKE 

“DON ZARARLARI” 
 

Turcan TEKER 
 

Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

  

Her türlü tarımsal ürünlerin yetiştiriciliği sırasında görülebilen, gerekli önlemlerin 

alınmadığı zaman en fazla iklimsel tehdit oluşturma potansiyeline sahip olan don zararı, 

bağcılıkta da yetiştiricilerin zaman zaman ciddi anlamda ürün kaybetmesine neden olmaktadır. 

Bağların don etkisinden korunabilmesi için gerekli önlemlerin alınması kaçınılmaz olmaktadır. 

Bu önlemlerden en önemli donun oluşturabileceği zararlı etkinin azaltılması ve 

engellenebilmesidir.  

Bağcılıkta don olaylarından korunmak için ilk aşama doğru bir şekilde asmaları don 

etkisine karşı korunma planlarının  oluşturulmasıdır. Buna bağlı olarak, iyi bir planın yapılması, 

bağcılığı sınırlandıran elverişsiz sıcaklık değerlerinin bilinmesi, asmada vejetasyon sürelerinin 

tahminine yönelik fenolojik zamanlarının takip edilmesi gibi dolaylı önlemlerin yanında 

geçmişte kullanılan dondan korunma yöntemleri incelenmelidir. Aynı zamanda bağ kurulması 

düşünülen yerin iklimsel verileri, coğrafik bilgileri, geçmiş dönemlerde yaşanan don 

olaylarında gözlemlenen kişisel tecrübeler ve değişik dönemlerde asma başında alınan verim 

kayıtları bir araya getirilmelidir. Ayrıca meteoroloji istasyonlarından elde edilecek güncel 

verilerin takibi dondan korunma yöntemlerinin ne kadar süre içerisinde devam ettirmemiz 

gerektiği konusunda bize yardımcı olabilmektedir. Bunun sonucunda elde edilen verilerin bir 

araya getirilmesiyle ortaya çıkacak don etkisinin azaltılması yönünde olumlu sonuçların 

alınması mümkün olabilmektedir.  

Bu yazımda siz değerli okuyucularımıza ülkemizde en sık görülen don olaylarının 

anlatılması amaçlanmıştır. Bir sonraki sayımızda ise alınabilecek önlemler konusunda detaylı 

bilgi verilecektir. 

Ülkemizde bağcılıkta don olayları meydana geldikleri mevsime göre değişiklik göstermektedir. 

Bunlar;  

 Kış donları  

 İlkbahar geç donları 

 Sonbahar erken donları olarak sıralanabilmektedir. 

1. Kış Donları 

Kış donları herhangi bir ekolojide bağcılığı 

sınırlayan en önemli iklim faktörlerinden birisidir. Vitis 

vinifera L. çeşitleri için, sıcaklığın düşme hızına ve etkili 

olma süresine bağlı olarak; - 12 0C’de kış gözleri, - 16 0C’de 

dallar ve – 20 0C’de ise kollar zarar görmeye başlar. 

Asmaların dona dayanıklılık derecesi çeşitlere göre 

değişebilmektedir. Kışları soğuk geçen yörelerde, soğuklara 
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toleranslı çeşitleri, zayıf anaçlar üzerinde alçak gövdeli (40 – 50 cm) yetiştirerek, geç dönemde 

ve gereğinden fazla sulama ve azotlu gübrelemeden kaçınarak, özellikle fosfor ve potasyum 

yönünden yeterli ve dengeli bir beslenme uygulanarak kış donlarından kısmen ya da tamamen 

korunmak mümkün olabilir.  

Dona dayanıklılık bir çeşit özelliği olduğu kadar, o çeşidin düşük sıcaklıkta kalma 

süresine de bağlıdır. Düşük kritik sıcaklıkta uzun süre kalan asmalar daha fazla zarar 

görmektedir. Kış donlarıdan zarar gören asmanın gözlerinin iç kısımları kararır koyu 

kahverengi ile siyah bir renk alır. Yıllık dallarda ise özellikle öz kısmının açık kahverengi rengi 

siyahlaşır ve koflaşır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. İlkbahar Geç Donları 

 Meydana gelebilecek don olaylarının içerisinde en tehlikeli olanıdır. Oluşma zamanı 

açısından bağların uyanma dönemi sonrasında yeni sürgünlere ciddi anlamda zarar 

verebilmektedir. İlkbaharda kış gözlerinin patladığı veya primer olarak ifade edilen ilk 

tomurcukların sürdüğü dönemde meydana gelen geç donlar, taze sürgünlerin kısmen veya 

tamamen zarara uğramaları sonucu gelişme ve şekil bozukluklarının yanı sıra, önemli ürün 

kayıplarına neden olabilmektedir.  

 

  

 

 

 

 

Kış Döneminde Meydana Gelen Don Zararı ( Kararma ) 

Vejetasyon Başlangıç Döneminde Sürgünlerde Meydana Gelen Don Zararı ( Kararma ) 
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Hava sıcaklığının – 3.5 0C’ye düşmesi ile açılmak üzere olan kış gözlerinde primer 

tomurcuklar zarar görmekte olup, taze sürgünler düşük sıcaklıklara daha duyarlı olduklarından, 

- 2.5 0C’deki soğuklar ancak 3 dakika dayanabilmektedirler. Taze sürgünler üzerindeki çiçek  

salkımları ve yapraklar soğuklara karşı sürgünün kendisinde çok daha duyarlıdırlar. Vejetasyon 

döneminin başlangıcında ani olarak meydana gelen don zararı yeşil sürgünlere ciddi anlamda 

zarar verebilmektedir. Zarar görmüş olan sürgünler gelişememekte ve ileriki aşamalarda salkım 

taslaklarını oluşturamamakta en sonunda ise nihai ürünün elde edilmesi gittikçe zorlaşmaktadır. 

Bu nedenle, tomurcukların sürmesinden sonra meydana gelen geç don olaylarında, sürgün daha 

az zarar görse bile, çiçek salkımlarının zararlanması nedeniyle ürün ya çok azalmakta ya da hiç 

ürün alınmamaktadır.  

İlkbahar geç donlarının meydana gelişi 2 şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan 

birincisi; soğuk hava kitlesinin akışından meydana gelen donlardır. Bu donlar aynı zamanda 

adveksiyon donları olarak adlandırılmaktadır. Bu donlar geç ilkbaharda görülmesinin yanında 

kışın da meydana gelebilmektedir. Bu olay arazinin şekline ve toprağın karakterine göre 

değişmektedir. İkincisi ise, toprak ve bitki yüzeylerinin mevcut sıcaklıklarını kaybetmesiyle 

oluşan radyasyondan meydana gelen donlardır. Radyasyonla meydana gelen don olayları, 

toprak yüzeyinin örtülü olmasına, rengine, toprak yüzeyinin işlenmiş veya katı oluşuna, nem 

miktarına, toprağın ısıyı iletme yeteneğine, kumlu, killi gibi bir yapıda oluşuna bağlıdır. 

İşlenmiş topraklar yüzeyde adeta bir yalıtkan tabaka meydana getirdiğinden, derinlerden gelen 

sıcaklık yüzeye ulaşamaz ve böylece işlenmiş toprak yüzeyi, işlenmemiş toprağa göre daha 

soğuktur ve bu yüzeye değen hava da daha kolay sürede soğumaktadır.  

3. Sonbahar Erken Donları 

 Ülkemizde yaklaşık olarak 1200’e yakın üzüm çeşidi bulunmaktadır. Her çeşidin hava 

sıcaklıklarına göre değişiklik gösteren bir vejetasyon süresi bulunmaktadır. Bu yüzden birçok 

üzüm çeşidinin hasat tarihleri arasında değişiklikler görülebilmektedir. Bilindiği üzere üzüm 

Vejetasyon Başlangıç Döneminde Sürgünlerde Meydana Gelen Don Zararı ( Kararma ) 
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çeşitlerimiz kendi aralarında genel hatlarıyla erkenci, orta mevsim ve geçci çeşitler olarak 

ayrılabilmektedir. İşte tam da bu noktada vejetasyon süresi uzun süren ve hasat tarihi sonbahar 

mevsimine denk gelen üzümler için risk oluşturabilecek sonbahar erken donları, daha çok soğuk 

yerlerde görülebilmektedir. Daha çok kuzeye bakan bağ bölgelerinde veya karasal iklime sahip 

yetiştirme alanlarında, ürünü geç olgunlaştıran yüksek yaylalarda Eylül veya Ekim aylarında 

hasat öncesinde meydana gelmektedir.  

 Hasat olgunluğuna gelmemiş üzümler için risk oluşturan sonbahar erken donları, 

sıcaklık –3 0C ile -5 0C’ye düştüğü zaman üzüm salkımlarına zarar vermektedir. Aynı zamanda 

henüz yapraklarını dökmemiş sürgünlere zarar vererek, bir yıllık yaşlı dal olacak sürgünlerin 

tam olarak odunlaşmasına ve olgunlaşmasına engel olarak bunların kışa zayıf girmesine ve kış 

donlarından kolayca etkilenmelerine neden olmaktadır.  

 Hasat sonrasında meydana gelebilecek sonbahar erken donları yine de risk taşımaktadır. 

Çünkü hasat sonrasında asma üzerinde yaprakların bulunması söz konusudur. Bulunan 

yapraklar özümleme işlemlerine devam etmektedir. Özümleme ürünlerinin tüketim ve 

depolama yerlerine dağılımları devam etmektedir.      
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KURU ÜZÜM’E BİR BAKIŞ 

Turcan TEKER  

Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  

 

 Türkiye dünyada en büyük çekirdeksiz kuru 

üzüm üretici ve ihracatçı ülkelerinden biri 

konumundadır. Dünyadaki çekirdeksiz kuru üzüm 

ihracatının % 40-45’ini gerçekleştiren ülkemiz, dünya 

çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarının oluşumunda 

önemli etkiye sahiptir. Ülkemizde üretilen üzümün 

yaklaşık 2/3’si çekirdekli, 1/3’i ise çekirdeksiz 

üzümden oluşmaktadır. 2013 yılı Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde toplamda 

1.423.578 ton çekirdekli ve çekirdeksiz kuru üzüm üretilmiştir. 2012-2013 üzüm sezonuna ait 

ihracat verileri incelediğinde ise 246,126 ton çekirdeksiz kuru üzüm ihraç ettiğimiz 

görülmektedir. Ülkemiz ihracatının büyük bir bölümü Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır. 

Çekirdeksiz kuru üzüm yıllık 400-500 milyon dolar döviz geliri ile tarımsal ürünler bazında ilk 

üç sıra içerisinde yer alan önemli ihraç ürünlerindendir. 

Çekirdeksiz kuru üzüm hasadı Ege Bölgesinde Ağustos ayında başlamakta ve Eylül 

ayında sona ermektedir. Çekirdeksiz kuru üzüm üretimi yoğun olarak Manisa’da Turgutlu, 

Salihli, Akhisar, Alaşehir, İzmir’de Menemen ile Kemalpaşa ve Denizli’de Çal ile Bekilli’de 

üretilmektedir. Dış ticarete konu olan çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde üretim miktarı ve sahip 

olduğu bağ alanlarıyla Ege illerinden Manisa ve İzmir ilk sıralarda yer almaktadır.  

Dünya kuru üzüm pazarında bu kadar önemli konuma sahip ülkenin insanları olarak 

acaba kuru üzüm hakkında bildiklerimiz yeterli midir? Kuru üzüm nasıl olmalı? Kuru üzüm 

elde etmeye yönelik yapılan bir üretim neyi gerektirir? Her üzüm çeşidinden kuru üzüm elde 

edilebilir mi?  

 Kurutmalık üzümler, doğal ya da kontrollü şartlarda kurutulduğunda, belirli standartlara 

uygun kalitede kuru üzüm veren çeşitlerdir. Bir üzüm çeşidinin iyi bir kurutmalık olarak 

nitelendirilebilmesi için, elde edilen kuru üzümün yumuşak dokulu, belirgin ve hoşa giden bir 

tada sahip ve depolama sırasında nemlenmeye az meyilli olması gerekir. Kuru üzümlerde 

yumuşak yapı kaliteyi belirleyen en önemli özelliktir. Bu özellik, her ne kadar taze üzümün 

şeker oranı, kurutma tekniği gibi özelliklere bağlı olmakla beraber, çeşidin kalıtsal 

karakterlerinden kaynaklanan bitkisel özelliğinden gelmektedir. Kuru üzümlerin muhafazası ise 

önemli bir konudur. Kuru üzümlerde, kalite kaybına uğramadan uzun süreli bir muhafaza için, 

kuru üzümlerin nem oranı en fazla %17 dolayında olmalıdır. Nem oranı bu değere ne kadar 

yaklaşırsa, yapı o kadar yumuşak olmaktadır. Yine, hasat sırasındaki kuru maddenin yüksek 

oluşu ile daha yumuşak kuru üzüm elde edilmesi arasında olumlu bir ilişki olduğu 

kanıtlanmıştır.  
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 Dünya’da kuru üzüm denildiğinde; özellikle ticari potansiyelinin çok yüksek olması 

nedeniyle, çekirdeksiz kuru üzüm anlaşılmaktadır. Çekirdeksiz kuru üzümlerde başlıca iki tip 

ürün vardır. Bunlar; yaş üzümün hiçbir kimyasal uygulamaya tabi tutulmadan kurutulması 

sonucu elde edilen ve koyu gri-siyah veya gri-kahverenginde sert kabuklu, kuru ve yüzeyi 

yağsız bir yapıda olan natürel üzüm ile ürünün hasadını takiben değişik eriyiklere bandırıldıktan 

sonra kurutularak elde edilen açık renkli, yumuşak dokulu, yüzeyi yağlı olan bandırılmış 

üzümdür. Naturel çekirdeksiz üzüm daha çok çerezlik ve kahvaltılık tahıllarla birlikte 

tüketilmesi için kullanılmaktadır. Buna karşılık bandırılmış çekirdeksiz kuru üzümlerin 

özellikle iri (standart) ve küçük (ince) taneli olanları daha farklı ticari değer taşımaktadır. İri 

taneli olanlar çerezlik, küçük taneli olanlar kek ve pasta sanayiinde kullanılmaktadır. Amerika 

Birleşik Devletleri (A.B.D.) üretiminin %90’ını natürel üzüm oluştururken, Türkiye, 

Yunanistan ve Avusturalya gibi büyük üreticiler tümüyle bandırılmış ürün üretmektedirler.  

 Çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde seçilecek üzüm 

çeşitleri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

Dünya’da ticari anlamda çekirdeksiz kuru üzüm 

üretiminde kullanılan en önemli çeşit, anavatanı Anadolu 

olan “Sultani Çekirdeksiz”dir. Bu çeşide A.B.D.’de 

“Thompson Seedless”, Yakındoğu’da “Sultanina” veya 

“Sultanieh”, Yunanistan’da “Sultana” veya “Sultanina”, 

İran, Azerbaycan, Özbekistan’da “Akkişmiş”, “Oval 

Kişmiş”, ülkemizde ise tanesi yuvarlak olan tipe 

“Yuvarlak Çekirdeksiz”, oval olan tipine “Sultani 

Çekirdeksiz” adı verilmektedir.  

 Dünya’da üretilen çekirdeksiz üzüm çeşitlerinden en önemli bir diğer grup ülkemizde 

“Kuş üzümü” diye adlandırılan, küçük, yuvarlak taneli “Corinth” çeşitidir. Bu çeşitten en 

tanınanı ise “Black Corinth” üzüm çeşidi Yunanistan ve Avusturalya’da çok geniş ölçüde 

yetiştirilirken “Red Corinth” Güney Afrika ve Avusturalya’da üretilmektedir. Aynı zamanda 

değişik ülkelerde ve Türkiye’de üretimi gerçekleşen “Flame Seedless ve diğer üzüm çeşitlerine 

nazaran ülkemizde erkenci bir çeşit olan “Superior Seedless” çeşidinin üretimi de 

gerçekleşmektedir. Son zamanlarda yoğun olarak Manisa ili ve ilçelerinde yetiştiriciliği yapılan 

Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu tarafından yeni tescil edilen Sultan-7 üzüm çeşidi bölge 

kuru üzüm üreticileri tarafından yetiştirilmekte ve pazara sunulmaktadır. 
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ÖZET 

Bağcılıkta virüssüz fidan kullanımı üretim ve ıslah programlarının başarısı açısından 

önemlidir. Virüsle bulaşık bir bağın sonradan temizlenebilmesi için hali hazırda etkin bir 

yöntem bulunmamaktadır. Bu nedenle başlangıç materyalinin temiz olması gerekmektedir. 

Virüsten arındırılmış fidan elde etme yöntemleri temelde doku kültürüne dayanmakta, bir ya 

da birkaç yöntem bir arada kullanılabilmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Bağcılık, fidan, virüssüz, yöntemler 

 

 

METHODS FOR OBTAİNİNG VIRUS -FREE PLANT MATERİAL IN 

VITICULTURE 

 

ABSTRACT 

It is important to use virüs-free plant material in viticulture for production and for the 

success of the breeding programmes. Today, there is no such an efficient procedure to clean 

up a vineyard from virus. Thus the planting materials must be virus-free. Methods for 

obtaining virus-free plant material are based on tissue culture and could be used single or 

combined.  

 

Key words: Viticulture, planting material, virus-free, methods 

 

GİRİŞ 

Bugüne kadar asmada (Vitis spp.) 60 farklı hastalık etmeni (virüsler, viroidler, hücre 

içi prokaryotlar) tanımlanmıştır. Bu, ilk asma virüsünün izolasyonundan bu yana herhangi bir 

odunsu tür için tanımlanmış en fazla sayıdır (Martelli, 2003). 

Ülkemizde bağ virüsleri konusundaki çalışmalar 1950’li yıllarda başlamıştır. Serolojik 

ve biyolojik indekslemeler ile yapılan çalışmalar sonucunda ülkemiz bağlarında bugüne kadar 

14 farklı virüs hastalığı saptanmıştır. Bağ alanlarımızın çoğunun virüslerle bulaşık olduğu 

bilinmektedir (Tarla, 2005). 

Virüs hastalıkları virüs tipine ve çeşide göre farklı özellikler gösterebilmektedir. 

Bazıları yaprak ve sürgünlerde renk ve şekil bozukluğuna yol açarken diğerleri gelişimin 

gerilemesine, ürün kaybına ve ölüme yol açar. Virüs hastalıklarının kesin bir tedavisi yoktur 

ve bu açıdan bulaşık materyallerle kurulmuş bir bağın sonradan temizlenebilmesi için 

uygulanabilecek etkin bir yöntem de bulunmamaktadır. Bu nedenle kullanılacak başlangıç 

materyalinin temiz olması önemlidir. 

Günümüzde virüsle bulaşık materyallerin tanımlanmasını sağlayan yöntemler 

mevcuttur (indeksleme, ELISA, RT-PCR vb.). Bununla birlikte arındırma prosedürleri de 
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yaygın olarak kullanılmaktadır. Bağcılıkta virüsten arındırma, var olan çeşitlerin kalite ve 

veriminin korunmasının yanı sıra sahip olunan yerel çeşitlerin virütik hastalıklar nedeniyle 

kaybedilmemesi, ampelografik özelliklerin doğru tanımlanması ve genetik potansiyelin tam 

olarak ortaya konması açısından da önem taşımaktadır. Virüsten arındırma yöntemleri 

genellikle doku kültürünü temel almaktadır. Bunlar tek başına kullanılabildiği gibi birkaç 

yöntem bir arada da kullanılabilmektedir. 

 

Termoterapi 

Odunsu ve otsu türlerde uygulanan bir yöntemdir. Odunsu türler içerisinde son 20 

yılda yapılan çalışmalarda en büyük payı asma arındırma çalışmaları almıştır (Panattoni et al., 

2013).Termoterapi viral hareketi kısıtlayan buna karşın bitki hücrelerine zarar vermeyen bir 

sıcaklıkta bitkilerin belirli bir süre tutulması demektir. Isı uygulaması viral proteinlerinin 

enfekte olmuş dokuda kalmalarını sağlayacak kadar etkilidir (Mink et al., 1998). Kullanılan 

yöntem virüsün türüne ve bitki içerisinde nasıl hareket ettiğine göre de değişir. Örneğin, 

termoterapi parankimada lokalize olan virüsler için etkili olurken meristem ucu kültürü 

floemde taşınan virüslerde daha etkilidir (Grout, 1990). Bitkiler in vivo ya da in vitroda 6-8 

hafta süreyle 37-39°C’de tutulması sonucunda pek çok virüs elimine edilebilmektedir. Ancak 

bu yöntem meristem ucu kültürü ile kombine edildiğinde daha da etkili olmaktadır. 

 

Doku kültürü 

Meristem kültüründe kullanılan bitki parçasının büyüklüğü virüs eliminasyonunda 

kritik öneme sahiptir. Genellikle 0.2-0.7 mm’lik meristemler kullanılmaktadır. Parça ne kadar 

küçükse o kadar az virüs partikülü bulundurduğu varsayılır. Ancak diğer yandan küçük 

parçaların rejenerasyon yetenekleri de o oranda azalır. Bu yöntem ilk kez Morel ve Martin 

(1952) tarafından virüsle bulaşık dalya (Dahlia sp.) bitkisinden sürgün ucu kültürüyle 

virüssüz bitkiler elde edilmesiyle otaya çıkmıştır ve günümüzde rutin olarak kullanılmaya 

devam etmektedir. Somatik embriyogenez genellikle ıslah programlarında yararlanılan bir 

yöntem olsa da virüs eliminasyonunda da kullanılmaktadır. Anter, ovaryum ya da yaprak 

eksplantlarının kallusu teşvik edici bir ortamda tutulması ve bunlardan elde edilen somatik 

embriyolarda virüs taşınım mekanizmasıyla bağlantılı olarak virüs partikülü bulunmaması bu 

yöntemin virüsten arındırma çalışmalarında kullanılmasına olanak vermiştir. 

 

Crayoterapi 

Yöntem temelde gen kaynaklarının uzun süreli muhafazası için geliştirilmiş olmakla 

birlikte (Withers ve Engelmann, 1995) virüs, fitoplazma ve bakteri eliminasyonunda da 

kullanılmaktadır.  Bitkisel materyal kontrollü olarak ultra düşük sıcaklıklarda (-196°C) 

tutularak, hücre bölünmesi ve metabolik proseslerin durdurulması amaçlanmaktadır. 

Crayoterapi sadece farklılaşmış az sayıda hücrenin canlı kalmasına ve virüsle enfekteli 

dokuların büyük bir kısmının elimine olmasına neden olur. Bu bakımdan meristem ucu 

kültürüne göre daha etkilidir. Sürgün ucu ya da meristem eksplantları öncelikle koruyucularla 

(DMSO, etilen glikol, propilen glikol vb.) muamele edilir ya da kalsiyum alginat 

küreciklerinin içine hapsedilerek doğrudan ya da aşamalı olarak sıvı azotta dondurulur. 
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Kemoterapi 

Bitki viral hastalıklarına karşı kullanılabilen kemoterapik maddeler genelde viral 

replikasyonda görev alan belli başlı enzimleri hedef almaktadır. Antiviral etkili bu bileşikler 

doğal ya da yapay olabilmektedir. Ribavirin (Sidwell et al., 1972) yaygın olarak kullanılan 

sentetik bir nükleosittir ve guanozin analoğudur.  Diğer bazı antiviral etkili bileşiklere örnek 

olarak acycloguanosine, azidothymidine, 2-thiouracil, vidarabine, zanamivir, oseltamivir’i 

verilebilir. Ancak bu bileşiklerin virüsleri elimine etmekle birlikte mutasyonlara da yol 

açtıkları bildirilmektedir (Yadav ve Tyagi, 2006). 

 

Mikro aşılama 

Bu yöntemini kullanarak virüssüz bitki üretimi ilk kez turunçgillerde uygulanmıştır 

(Murashige et al., 1972).  Mikro aşılamada bitkinin meristem ucu, aseptik olarak çıkarılarak, 

tohumdan çimlendirilmiş ve tepesi kesilerek alınmış çöğürler üzerine yerleştirilir. Bu yöntem 

zaman alıcı ve çok zahmetli olsa da odunsu türlerde gençlik dönemini kısaltması açısından da 

ıslah programlarında kullanılmaktadır. 

 

Elektroterapi 

Temelde üretim materyallerinin elektriksel alan içinde belirli bir süre tutularak viral 

proteinlerin denatürasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. Pratik bir yöntem olmasına 

karşın elde edilen sonuçlar şu an için çok yeterli görünmemektedir (Burger, 1989).Yine de 

akım miktarı ve süresi üzerine çalışmalar sürdürülmektedir (Guta et al., 2011).     

Tarım Bakanlığı’nca hazırlanıp, 2009 yılında yürürlüğe giren’ Meyve Fidanı Ve Üretim 

Materyali Sertifikasyonu İle Pazarlaması Yönetmeliği’ ve TTSM (Tohumluk Tescil ve 

Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünü) tarafından çıkarılmış ‘Meyve ve Asma Fidanı ile 

Üretim Materyallerinde Bitki Sağlığı Standartları Talimatı’nda temiz ve adına doğru 

sertifikalı asma fidanı üretiminin koşulları belirtilmektedir. Bağcılıkta virüssüz asma fidanı 

üretiminde ve sertifikasyonunda EPPO (Eoropean and Mediterranean Plant Protection 

Organization) standartlarında yer alan virüslerin temizlenmesi gerekmektedir. Bu virüsler 

şunlardır: Arabis mosaic nepovirus (AMV), grapevine fanleaf nepovirus (GFLV), grapevine 

fleck virüs (GFV), grapevine leafroll closterovirus-1,-2,-3,-6,-7 (GLRV), grapevine virus A 

(GVA), raspberry ringspot nepovirus (RRV), strawberry latent ringspot nepovirus (SLRV) ve 

tomato black ring nepovirus (TBRV). 

 

Ülkemizde konuyla ilgili olarak, asma fidanı üretiminde 1 no’lu ünite kuruluşları 

Tekirdağ ve Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonları’dır. Manisa Bağcılık Araştırma 

İstasyonu’nda termoterapi ve meristem ucu kültürü yöntemleri kombine olarak 

kullanılmaktadır. Bu yöntemlerle son 3 yılda pek çok çeşit ve anaç virüsten arındırılmıştır 

(Çizelge 1). Bu materyaller sertifikasyon programı dahilinde 1,2 ve 3 no’lu seralarda 

tutulmaktadır. Arındırılmış olan bu çeşitlerden bazılarının doku kültürü ile hızlı üretimleri 

gerçekleştirilmektedir.  Talep dâhilinde damızlık sera kurmak isteyen üreticilere materyal 

temini yapılabilmektedir. 
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Çizelge 1. Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından temizlenen çeşitler 

Sofralık Şaraplık Anaçlar 

Yuvarlak Çekirdeksiz, Sultani Çekirdeksiz, Sultan 

1, Sultan 7, Manisa Sultanı, Altın Sultani, Superior 

Seedless, Crimson Seedless, Beauty Seedless, 

Flame Seedless, Fantasy Seedless, Narince, Razakı, 

Çalkarası, Pembe Gemre, Karaerik, Hamburg 

Misketi, Osmanca, İpek, Ribol, Quenn, Michelle 

Palieri, Beylerce, Beyaz Çavuş 

Pinot Noir, 

Cabatnet Franc, 

Cabarnet Souvignon, 

Emir, Chardonnay, 

Granache, Syrah, 

Bornova Misketi, 

Maccebeau, Merlot 

420A, 

1613C, 

1103P, 

Ramsey, 

Fercal, 

41B, 

110R 
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BAĞCILIKTA SALKIM GÜVESİ (Lobesia botrana Den.-Sciff.)(Lep: Torticidae) 

ZARARLISI ve MÜCADELE YÖNTEMLERİ 

 

Esra ALBAZ 

 
Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

esra.albazatalay@gthb.gov.tr 

 

  Asma, günümüzdeki son bulgulara göre 150 milyon yıl öncesine uzanan yerkürenin en 

eski bitkilerinden birisidir. Dünya üzerinde çok geniş bir alana yayılmış olan asma türleri 

arasında en önemlisi, halen dünya üzüm üretiminin %90’ından fazlasını sağlayan Vitis 

vinifera L. dir.  Üzüm diğer meyvelerle kıyaslandığı zaman en fazla çeşide sahip olan 

türlerden biridir ve 150.000’nin üzerinde çeşidi bulunduğu tahmin edilmektedir. Türkiye 

bağcılık için dünyanın en elverişli iklim koşullarına sahip ülkelerindendir ve üzümün 

anavatanı olup, önemli gen merkezleri arasındadır. Dünya üzüm üretiminde Türkiye; Çin, 

İtalya, A.B.D., Fransa, İspanya’ dan sonra gelmekte ve 6. Sırada yer almaktadır. (FAOSTAT, 

2013). Manisa ili ülkemiz üzüm üretiminin %36 ‘sını karşılamakta aynı zamanda ihraç edilen 

çekirdeksiz kuru üzümün de  %75-80’ini tek başına karşılamaktadır (TUİK, 2013). Orijini; 

İtalya olan zararlı bağ alanlarında zarar yapmakta ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 

Türkiye genelinin %35’ ini kaplayan Ege Bölgesi bağlarında Salkım güvesi (Lobesia botrana 

Den.-Schiff., Lepidoptera: Tortricidae) her yıl bağ sezonunda görülmesi, yılda üç-dört döl 

vermesi, ve sezonda mücadeleyi gerektirmesi nedenleriyle ana zararlı konumundadır 

Salkım güvesinin Teorik olarak 3 döl verdiği bildirilse de bölgemizde son yıllarda bu 

sayının arttığı gözlenmektedir. Salkım güvesi bir kelebek olup boyu 6 mm kadardır. Kelebek 

yumurtalarını en güzel en iri ve en korunaklı salkımlara bırakmaktadır. Salkım güvesi 

kelebeklerinin ideal yumurtlama sıcaklığı 20-25 °C’ dir. 34 °C’ ye kadar yumurtlama yavaş 

yavaş azalmakta ve 34 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda yumurtlama olmamaktadır. Yumurtası 

saat camı şeklinde açık sarımsı yeşil renktedir; Renk sonraları açılır ve şeffaflaşır.  Yumurta 

ömrü ortam koşullarına bağlı olarak 5-10 gün arasındadır. Bu zararlının larvası genellikle 

sarımsı yeşil renklidir. Yumurtadan çıkan larva taneye girmeden önce bir süre salkım üzerinde 

dolaşır. Larvaların ortalama yaşam süresi 20-28 gündür. Salkım güvesi; Kışı pupa döneminde 

geçirir. Kelebekler ilkbaharda havalar ısınmaya başlayınca ortaya çıkar.  

  

ZARARI 

Salkım güvesi kışı asma kabukları altında ya da korunaklı yerlerde pupa olarak geçirir. 

İlkbaharda uygun nem ve sıcaklıkta kelebekler görülmeye başlar. Kelebekler gündüzleri 

asmanın iç kısımlarında hareketsiz dururlar. İlk nesil yumurtalar çiçek tomurcuğuna bırakılır, 

bazen asmanın sürgün ve yapraklarına da bırakılır. Sonra ki nesillere ait yumurtalar ise taneler 

üstünde bulunur. 

  Birinci döl larvalardan Mart ayı sonlarına doğru çıkan kelebekler yumurtalarını çiçek 

tomurcukları ve sapları üzerine bırakır. Larva çiçek kılıflarını delerek tomurcuk ve çiçek içine 

girer. Çoğunlukla bu zarar önemsiz olarak kabul edilir ve genelde mücadeleyi 

gerektirmemektedir. Salkımda sadece seyreltme yapar. 
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 İkinci döl larvalar koruk döneminde zararlı olur. Zarar, doğrudan taneyle beslenmeyle olur; 

larvanın yer değiştirmesiyle birçok tane zarar görür. Bu dönem Ege Bölgesinde Haziran ayı 

ortalarıdır. Zarar önemlidir ve mücadeleyi gerektirmektedir. 

Üçüncü döl larvaları, en çok zarara neden olan nesildir. Yumurtadan çıkan larvalar 

olgunlaşmaya başlayan meyvelere girer ve beslenmeye başlar. Önemli ürün kaybına neden 

olmasının yanında tanelerden sızan su üzerinde kurşuni küf ve saprofit fungusların 

gelişmesine ve danelerin çürümesine neden olur. Bu çürümeler kaliteyi olumsuz etkiler. 

Özellikle zararlının üçüncü dölünün üzümlerin tatlanma dönemine rastlaması zararı daha da 

arttırmakta, aynı zamanda bu dönemde verdiği zararla Botrytis cinerea hastalığının şiddetini 

arttırması ve yayılması için uygun ortam oluşturmaktadır. 

 

MÜCADELESİ   

Salkım güvesi ile mücadelede birçok ilde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi 

kullanılmaktadır. İlaç kullanımını en aza indirmeyi hedefleyen, bütün mücadele olanaklarının 

araştırılması ve bu olanaklardan en iyi şekilde yararlanılması esasına dayanan entegre 

mücadele yöntemi son yıllarda benimsenmeye başlanmıştır.  

Bağda, Salkım güvesine karşı mücadeleyi gerektirecek yoğunluğun bulunup bulunmadığını ve 

ilaçlama zaman ve sayılarını doğru belirlemek için;  Eşeysel çekici tuzaklardan, meteorolojik 

verilerden etkili sıcaklık toplamı ve alacakaranlık sıcaklığı), yumurta açılımının takiplerinden 

gözle kontrol ve asma fenolojisini izleyerek mücadeleye karar verilmektedir. 

Bu kapsamda da ilk olarak kültürel mücadele, kimyasal mücadele ve biyoteknik mücadeleye 

yer verilmektedir.  

 

Kültürel Önlemler 

Sıcaklık ve orantılı nemi düşürmek için; asmayı askıya almak, bağı otlu bırakmamak, 

aralama ve uç almayı asmanın iç kısmını havadar tutacak şekilde yapmak gerekmektedir.  

Omcaların kapalı olması atılan ilaçlı suyun salkımlara gitmesini engellemektedir. Atılan ilaçlı 

suyun salkımlara gitmesi için yeşil budama  (filiz alma, uç alma, yaprak alma) tekniğine 

uygun ve zamanında yapılmalıdır. Gereksiz ve aşırı hormon uygulamalarından kaçınılmalıdır. 

 

Kimyasal mücadele  

Ülkemiz bağ alanlarında salkım güvesi ile mücadelede yoğun olarak sentetik 

insektisitler kullanılmaktadır. Özellikle zararlının üçüncü dölünün, üzümlerin tatlanma 

dönemine rastlaması nedeniyle zararı daha da etkili olmaktadır. Ülkemizde sofralık üzüm 

yetiştiriciliğinin giderek arttığı düşünüldüğünde, kalıntı problemi ve ihracat açısından 

uygulamaların özenle yapılması gerekmektedir.İnsektisit uygulama süresi için güve uçuşları, 

yumurtlama ve yumurta çıkışlarının doğru izlenmesi gerekir. 

Ovisit (yumurta) etkili ilaçlar, kelebek yumurtasını taneye koymadan önce 

uygulanmalıdır. Ancak yine de ovisit etkili ilaçların kullanımında sıkı yumurta kontrolleri 

yapılmalıdır. Mevcut kullanılan ruhsatlı ovisit etkili ilaçların bekleme sürelerinin 21-28 gün 

olduğu kalıntı sorunu yaşanmaması için unutulmamalıdır. İlaçlamalar mutlaka verilen uyarılar 

dikkate alınarak tavsiye edilen tarihlerde yapılmalıdır.  

Aynı dönemde bir başka ilaç kullanımı gerekiyorsa ilaç karışımı rastgele 

yapılmamalıdır. İlaçlamalarda kullanılan su kanal, dere, tahliye vs. gibi yerlerden alınmamalı 
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en azından içilebilecek nitelikte olmalıdır. İlaçlama aleti doğru seçilmeli, ilaçlama aletinin 

basıncına ve traktörün ilerleme hızına dikkat edilmeli, eski meme başlıkları değiştirilerek 

uygun meme başlığı kullanılmalıdır. Atılan ilacın salkımı kaplama şeklinde ıslattığından emin 

olunmalıdır. 

Üzümde tatlı su yürümeye başladıktan sonra toprak yapısına göre gerekmedikçe 

sulama yapılmamalıdır. Yapılan her sulamayla ortam nemi artmakta böylece salkım güvesi 

için uygun ortam şartı oluşmaktadır. İlaç kalıntısı sorununun önlenmesi için ilacın etiketinde 

belirtilen son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye mutlaka uyulmalıdır. 

 

Biyoteknik Mücadele 

Biyoteknik yöntemlerin en önemli avantajı spesifik oluşu ve çevre koşullarına 

kolaylıkla adapte edilebilir olması, buna karşı çevre ve insan sağlığı açısından arzu edilmeyen 

yan etkilerden hiçbirine sahip olmamasıdır. 

İnsektisit kullanımının en aza indirilmesi için; salkım güvesi ile mücadelede, kimyasal 

mücadeleye alternatif yaratan biyoteknik yöntemlerden biri de zararlılarla mücadelede 

çiftleşmeyi engelleme yönteminin kullanılmasıdır. Böylece erkek kelebekler dişi kelebeği 

bulamamakta ve döllenme gerçekleşmediğinden yumurta bırakımı olmamaktadır. Çiftleşmeyi 

engelleme tekniği, uygulama kolaylığı ve yeterli etkisi nedeniyle organik tarım başta olmak 

üzere çevre dostu üretim tekniklerini benimseyen üretici ya da firmalar tarafından 2005 

yılından beri salkım güvesi’ ne karşı her yıl artarak kullanılmaktadır. Son yıllarda biyoteknik 

yöntemleri tercih eden üreticilere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

destekleme verilmektedir. 

Kullanılan eşeysel çekici tuzaklar (Pherocon tip) tuzaklar; her yıl 1 Ocak' tan itibaren 

günlük maksimum sıcaklık toplamı 1000 C°’ ye yaklaştığında (mart sonu- nisan başı) deneme 

bağlarına asılır. Bu tuzaklarda ilk kelebek yakalanışlarıyla birlikte feromon yayıcılar bağlara 

asılmaktadır. 
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SALKIM ÇÜRÜKLÜK ETMENİ KURŞUNİ KÜF (Botrytis cinerea)’ ÜN ÖNEMİ VE 

SAVAŞIMI 

 

Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ  

 

Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü - MANİSA 

 

ÖZET 

Botrytis cinerea Pers. daha çok hasat öncesi ve sonrası bitki parçalarını enfekte 

etmektedir, dünyanın tüm iklim bölgelerinde yaklaşık 1.000 yakın konukçu bitkiye sahiptir. 

Olgunlaşmış tanelerdeki %8’i aşan şeker içeriği ve yaralanmış meyveler, salkım çürüklük 

patojeni B. cinerea karşı hassasiyeti arttırmaktadır. Olgunlaşmış meyvelerin kabuğunda ki 

büyüğünden küçüğüne her bir yara bu patojen için potansiyel giriş noktasıdır. Salkım 

çürüklükleri sıkı salkıma sahip üzüm çeşitlerinde gelişme basıncı tarafından oluşan meyve 

çatlaması ya da mekanik yaralar, şiddetli yağmur, dolu yarası, kuş yeniği sonucunda yaralarda 

hızlıca gelişebilmektedir. Salkım çürüklük patojenlerine ve özellikle B. cinerea‘ya karşı etkili 

bir savaşım yapılabilmesi için, uygulamaların çiçeklenme ya da ince koruk döneminde 

başlanmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Yapılan araştırmalarda, 

cyprodinil+fludioxanil, pyrimethanil ve procymidone en etkili fungisitler olarak 

belirlenmiştir. 

  

Anahtar kelimeler: Botrytis cinerea, fungisitler, mücadelesi, zararı 

 

ABSTRACT 

Botrytis cinerea Pers. have been about 1.000 host plant in all climate areas of the 

world, infecting mainly upper plant parts at pre and post-harvest stages. As berries ripen and 

sugar content exceeds 8%, injured fruit become increasingly susceptible to B. cinerea of 

bunch rot pathogen. Any injury to the skin of ripening berries, from large to very small, is a 

potential entry point for this pathogen. Bunch rots can quickly develop in wounds resulting 

from bird feeding, hail injury, rain splitting, and mechanical cracks or fruit abscission caused 

by growth pressure in tight-clustered grape varieties. Bunch rot pathogens and especially 

against B. cinerea for a effective control, application to commence stage the flowering or fruit 

set is considered to be more suitable. In the investigated, procymidone and pyrimethanil, 

cyprodinil+fludioxanil were determined as the most effective fungicides. 

 

Key Words: Botrytis cinerea, fungicides, control, damage 

 

GİRİŞ 

Türkiye’nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan üzüm yetiştiriciliğinin 

önemli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların başında, söz konusu ürünün kaliteli ve bol elde 

edilmesinde en büyük engeli oluşturan hastalıklar gelmektedir. Bu hastalıklar arasında en 

önemli yeri fungal kaynaklı hastalıklar almaktadır. Ülkemiz bağlarında ekonomik zarara yol 

açan en önemli hastalıklar; ölükol (Phomopsis viticola), mildiyö (Plasmopara viticola), 

külleme (Uncinula necator) ve kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers. Ex Fr.) olarak sıralanabilir 
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(Erkan ve ark., 2002). B. cinerea’ a hemen hemen tüm iklim koşullarında gelişmekte ve 

yaklaşık olarak 1.000’e yakın konukçu bitki türüne sahiptir.  

 

Kurşuni Küfün Tanımı Ve Zarar Şekli 

B. cinerea (teleomorph Botryotinia fuckeliana) sofralık ve şaraplık bağlarda önemli 

ürün ve kalite kayıplarına yol açmaktadır.  Sürgünlerin uzamaya başladığı ilk andan itibaren 

faaliyete başlar ve tüm yeşil aksam üzerinde belirtiler gösterir. Tanelerde önce 3–5 mm 

çapında yuvarlak pembemsi, kızıla yakın lekeler halinde görülür. Leke tane üzerinde homojen 

bir şekilde büyür ve büyüdükçe rengi de koyulaşır. Parmakla bastırıldığında hastalıklı kabuk 

etli kısmından kolayca ayrılır. İleri dönemde salkım ve taneler gri renkte bir küf tabakasıyla 

kaplanır. B. cinerea’ nın epidemik hal almasında, yağışlı hava koşullarının ve yüksek orantılı 

nemin etkisi büyüktür (Pearson and Goheen, 1988). Kurşuni küf ile sorunsuz bir savaşım 

yapabilmek için ilk bilinmesi gereken konu, çürüklük etmenini tanımaktır. İkinci bilinmesi 

gereken ise, bu etmenlerin tanelere ya da salkımlara ne zaman bulaştığıdır.   

Patojen tüm yeşil aksamı hastalandırma yeteneğine sahip olsa da asıl zararını salkım 

ve tanelerde oluşturmaktadır. Salkım çürüklük etmeni olarak da anılmaktadır. Hem saprofit 

olarak hem de parazit olarak bağ vejetasyonun her döneminde izole edilebilen bir etmendir 

(Holz and Volkman, 2002). Patojen, kış döneminde miselyum (hif topluluğu) olarak bağdaki 

yaşlanmış ya da kurumuş yabancı ot dokularında bulunurken, sklerotları (fungus hiflerinin 

çok sıkı bir şekilde bir araya gelerek oluşturduğu, kötü şartlara dayanıklı, şartlar iyileştiğinde 

tekrar çimlenebilen yapılar) konukçu dokusunda ya da toprak yüzeyinde olabilmektedir 

(Michailides et al., 2004).  Kışlayan sklerotlar ve miselyumlardan, hastalık için (hava neminin 

%95 ve sıcaklığın 17-23 °C olduğu) uygun koşularda konidiler (fungusun eşeysiz üreme 

organı) oluşmaktadır. Genellikle, primer enfeksiyonları başlatan konidiler araç-gereçler, 

sıçrayan sular, nemli hava akımları tarafından taşınarak yayılmaktadır (Elmer and 

Michailides, 2004). 

   

Kurşuni Küfün Önemi 

Bitki hastalık etmenleri, yaptıkları enfeksiyonlar sonucunda değişik tipte hastalık 

belirtileri ortaya koymaktadırlar. Bazı durumlarda ise, enfeksiyondan hemen sonra hastalık 

belirtileri görülmemekte, ancak konukçu ve çevre ile ilgili bazı koşulların sağlanmasından 

sonra belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Bu şekilde görülen enfeksiyonlara ise, latent 

enfeksiyon adı verilmektedir (Yıldız ve Yıldız, 1994). B. cinerea da erken dönemde asmanın 

çiçek organlarındaki (yumurtalık, stamen) doğal açıklıklardan girerek, bitki dokusu içinde 

latent enfeksiyonlarını oluşturmaktadır (Holz, 2000; Michailides et al., 2000).  

Olgunlaşmış meyvelerin kabuğunda ki büyüğünden küçüğüne her bir yara patojenler 

için potansiyel giriş noktasıdır. B.cinerea, Aspergillus spp., Alternaria spp. ve Cladosporium 

spp.’ nin sıkışık salkımlı üzüm çeşitlerinde gelişen basınç sonucu meyve kopması ya da 

mekanik yaralar; şiddetli yağmur, dolu yaraları ve kuş yenikleri ile sonuçlanan yaralarda 

hızlıca gelişebilmektedirler. Salkım güvesi (Lobesia botrana) larvaları tarafından olgunlaşmış 

meyvelerde küçük giriş boşlukları oluşturmaktadır. Benzer bir şekilde, sezon başlangıcında 

thripsler ufak şekilde yaralayarak beslendiğinde büyüyen danelerde küçük çatlaklara neden 

olur, elastikiyetinin azaldığı meyve kabukları üzerinde korkunç sonuçlara sebep olabilir.  
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Külleme ve mildiyö gibi hastalıkların oluşturduğu yaralarda ya da nekrozlarda, saprofitik 

özelliği yüksek olan ve ölü dokularda hızla gelişebilen B. cinerea yoğunlaştığı bilinmektedir. 

Çiçeklenmenin başlamasından 4 hafta önce külleme etmeni E. necator ile inokule edilmiş 

bağlarda hasat sırasında 10 kat daha fazla Botrytis çürüklüğü görülmüş, ayrıca saprofit 

mikroorganizma populasyonunda ise 5-50 kat artış olmuştur (Gadoury et al., 2000). 

Olgunlaşma dönemiyle birlikte hastalık etmenleri için uygun koşullar oluşuncaya kadar, 

vejetasyon dönemi boyunca inokulum miktarları artmaktadır. Böylece olgun tane ve 

salkımlarda ani bir enfeksiyon artışı ortaya çıkmaktadır. 

Bitki bünyesinde erken dönemde bulunan bazı doğal savunma maddeleri latent 

enfeksiyonu ortaya çıkarmaktadır. Olgunlaşmamış tanenin kabuk dokusunun unsurlarından 

olan suberin, stilbenler, glycolic asit ve tanin gibi antifungal maddeler tek başlarına veya 

kombinasyonlar halinde konidi gelişimini engellemektedir (Holz, 2000; Keller et al., 2003, 

Delen, 2008). Bu nedenle, gelişmekte olan meyvelerde fungus aktif değildir ve taneler gelişip 

olgunlaştıkça, antifungal maddeler de giderek azalmaya başlar, fungus da aktif hale geçip 

taneyi enfekte eder (Snowdon, 1990). 

Konukçu bitkilerin enfeksiyonuna B. cinerea tarafından üretilen sayısız hücre dışı 

enzimler ve metabolitler aracılık etmektedir. Bu bileşiklerin her biri enfeksiyon sürecinin 

farklı dönemlerinde rol oynamaktadır. Kütinaz, lipaz ve bazı hücre duvarını bozucu enzimler 

konukçu yüzeyin penetrasyonunda rol oynayabilirken, toksinler, oksalate ve reaktif oksijen 

türleri, konukçu hücrelerin öldürülmesine katkıda bulunabilmektedir (Kars and van Kan, 

2007). 

 

 Mücadelesi 

Asmada meydana gelen yaraların ve nekrozların, çürüklük etmenlerinin yuvalandığı 

ve yoğunluklarının arttığı yerler olduğu bilinmektedir. Fungal hastalıklar (E. necator, P. 

viticola v.b gibi) ve böcek zararına (L. botrana, Thrips spp. v.b) karşı yapılacak etkili 

mücadele, hem bu hastalıkların lezyonlarını, hem de lezyonlarda yerleşebilecek çürüklük 

etmenlerinin gelişiminin önlemesi bakımından çok önemlidir. Ayrıca, bağ alanlarında 

havalandırmanın iyi yapılması, nem artışına neden olacak uygulamalardan uzak durulması 

yalnız kurşuni küf etmeni için değil tüm bağ hastalık ve zararlılarının kontrolü için gereklidir. 

Bağda gübreleme ve sulamanın iyi planlaması, aşırı uygulamalardan uzak durulması gerektiği 

unutulmamalıdır. 

B. cinerea’nın erken dönemde oluşturduğu enfeksiyonlar, konukçu dayanıklılığı 

sayesinde baskılanmaktadır (Holz, 2000; Holz and Volkman, 2002). Fakat olgunlaşma ile 

birlikte doğal savunma mekanizmasının azalması ve şeker miktarındaki artış sonucu, taneler 

hem patojene duyarlı hale gelmekte ve hem de çevre koşulları enfeksiyon için daha uygun 

olmaya başlamaktadır. Erken ortaya çıkan latent enfeksiyonlar, olgunlaşma öncesi dönemde 

hem çiçekleri zararlandırmakta ve hem de inokulum miktarını arttırarak hastalığın daha yoğun 

ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, birçok ülkede B. cinerea ile kimyasal savaşım 

çiçeklenme dönemi ile birlikte başlamaktadır (Pearson and Goheen, 1988; Leroux, 1995). 

Ülkemizde ise B. cinerea ile kimyasal savaşım, tanelere ben düştüğünde (Anonymous, 2009), 

yani diğer birçok ülkeye göre daha geç dönemde başladığından, zaman zaman çiçek 
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enfeksiyonları ve latent enfeksiyonlar önlenememekte, böylece bu erken enfeksiyonlar 

olgunlaşma öncesi inokulumu yoğunlaştırabilmektedir (Delen, 2001).  

B. cinerea’ya karşı geç dönemde başlayan ilaçlamalar, hastalığın önlenmesini 

zorlaştırdığı gibi kalıntı riskini de beraberinde getirmektedir. Üründe ilaç kalıntısı riskine, 

ülkemizde B. cinerea için önerilen savaşım döneminin kısa olması ve üreticilerin çoğu zaman 

son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat etmemesi yol açmaktadır. 

Örneğin, son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süre iprodione için 15 gün iken, 

pyrimethanil için ise 21 güne çıkmaktadır (Aydınoğlu ve ark., 2002). Üreticiler, talimatlara 

uygun olarak ilaçlamaları hasada yakın yaparken, çoğu zaman önerilen savaşım döneminin de 

kısa olması nedeniyle bu sürelere uyulmamaktadır. Salkım çürüklük patojenlerine ve özellikle 

B. cinerea‘ya karşı etkili bir savaşım yapılabilmesi için, uygulamaların çiçeklenme ya da ince 

koruk döneminde başlanmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir (Delen,2001; Delen ve 

Koplay,2002; Koplay; 2004, Köycü,2007). Nitekim önerilen dönemden 15 gün öne çekilmiş 

ilaçlamalarla, hem kurşuni küfe karşı daha başarılı olunmuş, hem de Aspergillus, Alternaria, 

Cladosporium gibi etmenlere karşı da, başarılı bir korunma sağlanmıştır (Copçu ve ark., 2002; 

Atalay ve ark., 2004). 

Bağ alanlarında yapılan birçok araştırmada, bazı fungisitlerin salkım çürüklük 

patojenlerine etkileri laboratuvar koşullarında testlenmiştir. Trakya bölgesinde 2004-2005 

yıllarında hasat döneminde sofralık ve şaraplık üzümlerden izole edilen B.cinerea izolatlarının 

dicarboximide (procymidone), anilinopyrimidine (cyprodinil, pyrimethanil), hydroxyanilide 

(fenhexamide), imidazole (imazalil), phenylpyrole (fludioxanil), pythalimide (captan), triazole 

(hexaconazole, penconazole, tebuconazole, triadimenol, myclobutanil) duyarlılık düzeyleri 

besi yerinde, fungisitlerin patojene etkinliği ise, üzüm ve yapraklar üzerinde testlenmiştir. 

Cyprodinil + fludioxanil, procymidone, pyrimethanil hem laboratuvar hem de fungisite 

duyarlı ve dayanıklı izolatlar üzerinde en etkili fungisit olarak belirlenmiştir (Köycü, 2007).  

Sofralık Sultani Çekirdeksiz üzümlerde fungal kaynaklı patojenlerin saptanması ve 

savaşımına yönelik yürütülen bir çalışmada, fenhexamid B. cinerea’ya yüksek etkililik 

göstermesi yanı sıra, hasada yakın dönemdeki serin ve nemli hava koşullarının patojen için 

çok uygun olması nedeniyle de, bu dönemde kullanılabilecek en iyi fungisit olarak 

saptanmıştır (Koplay, 2004).  Ege Bölgesi bağ alanlarında  Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi 

üzerinde yürütülen bir diğer çalışmada, salkım çürüklük patojenlerinden Alternaria spp.’ ye 

karşı cyprodinil+fludioxanil, pyrimethanil ve kresoxim-methyl+boscalid en etkili fungisitler 

olarak belirlenmiştir (Savaş, 2012).  

Ülkemizde hasada yakın dönemde ve hasat sonrasında hem Avrupa birliğinde hem de  

Rusya Federasyonuna üzüm MRL değerlerine uyumlu kurşuni küfe karşı (B. cinerea) 

iprodione, fenhexamid, boscalid, pyrimethanil, diethofencarb+carbendazim, chlorothalonil 

+carbendazim, cyprodinil+fludioxonil etkili maddeleri ile Bacillus subtilis, Pseudomonas 

fluorescens;  içeren birçok preparat ruhsatlı bulunmaktadır (Anonymous, 2013). Bu durumda, 

hastalıklarla savaşım hasat öncesi fungisit uygulamaları ile başlamakta ve hasat sonrası SO2 

ile sürdürülmektedir (Anonymous, 2010). Ayrıca,  kurşuni küfe ruhsatlı olmasalar da 

benzimidazole grubu bazı fungisitler bağ alanlarında kullanılmaktaydı (Aydınoğlu ve ark., 

2002). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM)’ 

nün 14.08.2013 tarihinde resmi web sitesinde yayınladığı bağ hastalık ve zararlılarına yeni 

185185



Hasad Bitkisel Üretim Dergisi, Nisan 2014, Yı:29, Sayı: 347 

  

 

 

ruhsat alan aktif maddelere ait listede benzimidazole grubuna ait carbendazim etkili maddeli 

preparatların yer alması ile yasal olarak da kullanımına geçilmiştir. 

Bölge bağlarının önemli hastalıkları arasında gösterilen salkım çürüklük etmeni 

kurşuni küf, hasatta yakın dönemde ve depolanması sırasında önemli kayıplara yol 

açmaktadırlar. Ülkemizde, salkım çürüklüğü ve depo hastalığı olarak kurşuni küf (B.cinerea) 

gösterilmekte, teknik talimatlarda ön görüldüğü biçimde, ben düşme döneminde kimyasal 

savaşımına başlanmaktadır. Pek çok ülkede uygulandığı gibi ülkemizde de B.cinerea ile 

savaşıma, çiçeklenme döneminde başlanmalı, diğer hastalık ve zararlılara yönelik yürütülecek 

entegre savaşım ile latent enfeksiyonların önüne geçilmelidir. Sonuçta, patojenin asıl zararlı 

olacağı hasatta yakın dönemde yoğun bir inokulum potansiyeli azaltılmış olacaktır. Bağların 

salkım kalitesi ve miktarına olumlu etkisi, sağlıklı ürün elde edilmesi ve ihracattaki önemli 

sıkıntılarında azaltılması adına önemli bir adım olacaktır. 
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ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ÜRETİM VE İHRACATINDA KARŞILAŞILAN 
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Ülkemizin yıllık ihracat geliri son 10 yılda yaklaşık dört kat artmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Aralık ayı 

verilerinin bir arada değerlendirilmesi ile 2013 yılında toplam ihracatın 151 milyar 707 

milyon dolar olarak gerçekleştiği belirlenmiştir. Aynı dönemde Manisa ilinin yıllık ihracat 

değeri ise 10 kattan fazla artarak 4 milyar doların üzerine ulaşmıştır. İlimizde bulunan 429 

ihracatçı firmanın büyük çoğunluğu, tarımsal ürünler işleyen firmalar, beyaz eşya ve 

elektronik malzeme üreten firmalardır. 

Türkiye dünyada en büyük çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi ve ihracatçısı 

konumundadır. Dünyadaki çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının % 40-45’ini gerçekleştiren 

bölgemiz, dünya çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarının oluşmasında önemli etkiye sahiptir. 

Dünya ticaretinin yarısına yakınına sahip olduğumuz ve yıllık 300-500 milyon dolar döviz 

geliri ile en önemli ihraç ürünlerimiz içinde yer alan çekirdeksiz kuru üzümün, üretimi ve 

ihracatında sektörün sorunlarının giderilmesi ülkemiz için oldukça önemlidir.  

Bu çalışmada, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında yaşanan sorunlar, üreticiler, işleyen ve 

ihracatını gerçekleştiren firmaların yetkilileri ve konu uzmanları ile görüşmeler yapılarak 

aşamalarına ve öncelik sırasına göre değerlendirmeye çalışılmıştır.  

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının en çok sorun yaşanan aşaması, üretici aşamasıdır; 

-En önemli sorun izlenebilirliğin yeterince sağlanamamasıdır.Tarladan sofraya İzlenebilirliği 

sağlanmış sağlıklı ve güvenilir ürünler ile ürünün nerede, hangi girdilerle ve nasıl 

üretildiğinin tespit edilebilmesi ihracatımızı olumlu yönde etkileyecektir. 

-Ürünlerin kimyasal kalıntı düzeyi bakımından alıcı ülke standartlarına uygun 

yetiştirilmemesi de önemli başka bir sorundur. Bağlarda üzüm zararlılarına karşı yapılan 

yanlış, bilinçsiz ilaçlama sonucu ürünlerde ilaç kalıntısı görülmesi gibi hususlar ürünün kalite 

ve güvenilirliğini azaltmakta ve standartlara uymayan ürünlerin geri gönderilmesine neden 

olmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda ihraç edilen ürünlerin kimyasal kalıntı sorunu 

nedeniyle geri gönderilmesi eskiye oranla oldukça azalmıştır. 

-Çekirdeksiz kuru üzümün işletmeye satışında ve işlenmesinde olumsuz sonuçlara neden olan 

renk ve boyutla ilgili homojenliğin sağlanamaması önemli diğer bir sorundur. Üreticilerin 

yetiştirme ve kurutmada yaptıkları yanlış uygulamalar bu iki önemli son ürün tiplendirme 

özelliğini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Boyut homojenliğinin sağlanamaması, hormon uygulamasının önerilen dozda ve 

zamanda yapılmamasıyla salkımda ince uzun standart dışı tanelerin meydana gelmesi sonucu 

oluşmaktadır. Bu tip taneler içeren ürünün fabrikada işlenmesi sırasında ince uzun bu 

tanelerin elek altına geçerek küçük tanelerle karışması, boyutlandırma (small, medyum, 

jumbo vb.) işleminin standart dışında yapılmasına neden olmaktadır. 
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Renk homojenliğinin sağlanamaması,  kurutma işleminde potasa solüsyonunun, bandırma 

yöntemi yerine sergide sprey ile uygulanması sonucu oluşmaktadır. Potasa solüsyonun 

homojen uygulanmaması, aynı ürünün farklı zamanlarda kuruyarak büyük renk 

farklılıklarının ortaya çıkmasına ve bunun sonucunda da kalitede ve fiyatta önemli düşüşlere 

neden olmaktadır. 

- Üretici aşamasından kaynaklı diğer bir sorun, ürünün olumsuz koşullarda kurutulması 

sonucu ürüne toz, toprak, vb. karışmasıdır. Bu şekilde kurutulan üründe fiziksel ve mikrobiyal 

yönden kirliliğin arttığı, işletmeye kadar taşındığı ve işletmede de bu kirliklerden 

arındırmanın oldukça zor olduğu bildirilmiştir. Ayrıca tel sergilerin çok az kullanıldığı ve 

hatta beton sergiden de uzaklaşma olduğu, bunun da nedeninin bu tip sergilerin inşası için 

verilen kredilerin kaldırması olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte beton sergi yapımında 

kullanılan en küçük alanlar bile bağ yapılarak değerlendirilmektedir. 

-Üretici tarafından erken hasat edilen,kurutma esnasında kalın serilen ve tam kurutma 

sağlanmadan kaldırılan ürün, ihracatı etkileyen önemli bir sorundur.Çürüklü salkımların 

sağlam salkımlarla birlikte kurutulması da mikrobiyal yükü arttıran önemli ayrı bir sorundur. 

Su aktivitesi yüksek bu tip ürünlerin mikroorganizmaların gelişimi için uygun sıcaklıklarda 

depolanması sırasında mikrobiyal aktivasyonun hatta toksin üretimitehlikesini artmasına 

neden olmaktadır. Ayrıca iyi kurutulmamış ürün yapışma, topaklanma sorunu yaratmaktadır. 

-Savurma makinelerinin yanlış kullanımının üründe hasar oluşturması sorun yaratmaktadır. 

Savurma süresinin kısaltılması amacıyla savurma makinelerinin elek boyutlarının 

büyütülmesi ve bu işlem sonucunda büyük çöplerin ayrılamayıp çuvallanması ve bu çöplerin 

tanelere batarak taneleri zedelemesi sonucu mikrobiyal kontaminasyon riskinin artması. 

Ayrıca son üründe bulunmaması gereken bu büyük çöpler fabrikada üzümün işlenmesi 

sırasında sorun oluşturmaktadır.  

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının sorun oluşturan diğer bir aşamasıİthalatçı firma veya ülke 

standartlarında yaşanan sorunlar aşamasıdır; 

-Çekirdeksiz kuru üzüm AB tarafından saptanan normlarda ihraç edildiği halde dönem dönem 

İhracatta büyük sıkıntılar yaşanması önemli bir sorundur. Türk Gıda Kodeksi, Mikrobiyolojik 

Kriterler Tebliği, Kurutulmuş meyveler ve sebzeler bölümünde yer alan küf       1.0 x 103 - 1.0 

x 104 (kob/g) değerleri arasında olması gerekliliği ihracata engel olmaktadır. İhracatta 

standardizasyon mevzuatı gereği, ihraç edilecek üzümlerin alıcı ülke standartları kabul etse 

bile uygulamada bulunan zorunlu standartlara uygun olması gerekmektedir.  

-Çekirdeksiz kuru üzümde kalitenin yalnızca renge göre belirlenmesi kalite özelliklerini tam 

olarak yansıtmamaktadır. Bu nedenle yeni bir değerlendirme sistemi ile renk, boyut, kabuk, 

nem oranı, temizlik vs. gibi özelliklerin hepsi göz önüne alınarak tip puanlama yapılması 

şeklinde düzenlenmesi daha doğru olacaktır. 

-Ürünleri standartlara aykırılıktan dolayı geri bildirim alan ihracatçı firmalara yeterli 

yaptırımın uygulanmaması diğer bir sorun olarak belirlenmiştir. Bu tip firmalar kendilerine ve 

diğer işletmelere, ülke ekonomisine zarar vermektedir. Gerekli standartları sağlamayan 

ürünlerin işlenmesi ve ihracı engellenmeli için bu tip ihracatçı firmaların kontrolleri daha sıkı 

yapılmalı maddi tazminatlar uygulanmalıdır.  

-Çekirdeksiz kuru üzüm iç tüketiminin artırılması ve yeni tüketim alanları yaratılması ile ilgili 

pazarlama sorununun çözümü için hem yurtiçi hem de uluslararası ve teşvik çabaları 
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artırılmalıdır. Kuru üzüm tüketimi yurt içinde farklı ürün karışımları ve ambalajlarla 

özendirilebilir. 

Dünyada üzüm üreticisi ülkeler sınıflandırması içinde yer almak, ihracatı neölçüde 

başarıyla gerçekleştirdiğimize bağlıdır. Bu anlamda da dünyada kabul görmüş rekabet 

kriterleri doğrultusunda çekirdeksiz kuru üzüm sektörünün düzenlendirilmesi gerekmektedir. 

Aksi takdirde önemli üretici olmamız ülke ekonomisinin kazanabilmesi ve sektördeki tüm 

katılımcıların hak ettiklerinin karşılığını alabilmesi açısından yeterli değildir.  
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Üzüm, çok çeşitli ve kolay değerlendirilebilmesi, iklim ve toprak isteklerinin çok 

geniş olması, çok yıllık ve çoğaltma yöntemlerinin kolay olması gibi bazı avantajları 

nedeniyle, dünyada en fazla üretilen meyvelerden biridir (Anonim, 2003). Özellikle asmanın 

anavatanının Anadolu olması, ülkemizin hem çeşitlilik hem de kalite açısından farklı 

avantajlara sahip olmasına sebep olmuştur. Üzümün çok eski tarihlerden bu yana 

yetiştirilmesi; çok farklı üzüm ve üzüm ürünlerinin geçmişten bugüne üretile gelmesini ortaya 

çıkarmıştır. Üzümden maksimum yarar sağlamak, farklı ürünler ortaya koymak amaçlarıyla 

üzümün farklı olgunluk dönemlerinde değerlendirilmesi yanında yapraklar ve koruk halindeki 

üzümlerde değişik ürünlere işlenmiştir.  

Koruk; üzümün tane tutumundan ben düşme dönemine kadarki gelişme periyodundaki 

hali olarak tanımlanmakla birlikte daha çok tanelerin ortalama çeşidin boyutlarına yakın 

büyüklüklere geldiği ben düşme dönemine ulaşmadan önceki süreçte aldığı şekildir.  

Winkler (1965) üzümün tam olgunluğa gelinceye kadar farklı aşamalardan geçtiğini ve 

bu periyotta tane bileşiminin hızla değiştiğini belirtmiş ve bu periyodu dört aşamada 

değerlendirmiştir. Birinci aşama yeşil aksam hızlı gelişim dönemi olarak adlandırılmakta ve 

bu aşamanın üzümün olgunlaşmaya başladığı döneme kadar geçen süreç olduğu 

belirtilmektedir. Tane boyutlarının hızla değiştiği, şeker birikiminin hemen hemen sabit 

olduğu, asitliğin yüksek ve tanelerinde sert olduğu bir dönemdir. İkinci aşama olgunlaşma 

periyodu olarak tanımlanmaktadır. Bu dönem üzümün olgunlaşıncaya kadarki süreci içerir. 

Olgunlaşmanın tanede başlaması dönme noktası olarak isimlendirilmektedir. Tekstür 

yumuşar, tanede tatlılık, asitlik ve diğer bileşenlerin miktarı hızla değişir ancak olgunlaşmaya 

yaklaşıldığında değişimler azalır. Üçüncü aşamada üzüm tanesinin tam olgunlaştığı dönemdir, 

sürecin sonu değildir ve tanedeki birikimin sonuçlandığını ifade etmez. Dördüncü aşama aşırı 

olgunluk aşaması olarak isimlendirilir. Bu süreçte üzümün bileşimindeki değişim istenilen 

düzeyden daha fazlasına ulaşır (Winkler, 1965).  

Koruk suyu ülkemizde geleneksel olarak uzun zamanlardan bu yana çeşitli formlarda 

üretilmekte ve tüketilmektedir. Koruk suyu fenolik bileşikler açısından oldukça zengin bir 

içeriğe sahiptir. Son zamanlarda ki bulgular kalp damar hastalıklardan kaynaklanan ölümler 

ile flavanoidlerin alımı arasında ters orantı olduğunu ortaya koymaktadır. In-vitro çalışmalar 

üzüm suyunun LDL(low density lipoprotein) oksidasyonunu azaltabilen önemli antioksidan 

aktiviteye sahip olduğunu ortaya koymakta ve bununla birlikte LDL’nin plazma 

konsantrasyonunu azaltırken HDL (high density lipoprotein) artışı elde edilebileceği 

belirtilmektedir (Hertog ve ark., 1997, Aviram ve ark., 1998). Koruk suyunun insanlarda lipid  

profiline etkisi üzerine yapılan bir çalışmada 42 denek üzerinde çalışılmış ve koruk suyunun 

HDL miktarı üzerine pozitif anlamda istatiksel bir etkiye sahip olduğu belirlenirken, LDL 

üzerine etkisinin anlamlı bulunmadığı belirtilmiştir (ZibaeeNezhad ve ark.,2012).  
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Koruk suyu olgunlaşmamış üzümlerden elde edilir ve yapıldığı yöre ve bölgelere göre 

değişik isimlerle anılır. Koruk suyu eski yunanda gıda katkısı ve ilaç olarak kullanılmıştır.  

Geleneksel olarak koruk suyu çoğunlukla taze olarak parçalanıp posasından ayrılarak 

mevsiminde veya ısıtılıp uzun süreli kullanımla tüketile gelmiştir. Yaygın olarak tüketimi taze 

olaraktır. Güçlü bir asitliğe ve tartarik bir tada sahiptir. Ülkemiz ve Ortadoğu ülkelerinde 

çoğunlukla salata ve sebze yemeklerinde asitlendirici ve aroma verici olarak kullanılmaktadır. 

Birçok üzüm çeşidi koruk suyu eldesin de kullanılabilmektedir. 

Koruk suyu üretiminde kullanılacak olan çeşitlerin yüksek şıra randımanına sahip 

olması verimlilik açısından oldukça önemlidir. İşlenmesi üzüm suyu üretimine birebir 

benzemektedir ancak işleme esnasında oldukça yüksek asit dikkate değer en önemli konudur. 

İşleme esnasında meyveden kaynaklanan birçok bulanıklık veren materyal şıra içerisindedir 

ve şıradan ayrılmadığı takdirde çökelmelere ve bozulmalara neden olabilmektedir. Koruk 

suyu üretiminde uygun dönemde (max. Koruk büyüklüğü yüksek asidite ve yüksek şıra 

verimi) hasat edilen koruklar bir değirmende ezilir ve sap çöp ayırma makinelerinden 

geçirilerek şırası alınır. Bu şıra soğukta tutularak kendiliğinden çökelmeye bırakılarak veya 

filtrelerden geçirilerek kaba tortularından ayrılır. Daha sonra pektik bileşiklerden kaynaklanan 

bulanıklarının giderilmesi amacıyla depektinizasyona tabi tutulur. Bu işlem soğuk veya sıcak 

şartlarda gerçekleştirilebilmektedir. Daha sonra gelatin ve bentonit gibi durultma ajanları 

kullanılarak berraklık arttırılır. Şarap taşını gidermek amacıyla yapılan detartarizasyon işlemi 

ve sonrasındaki son ince filtrasyon ile üretim tamamlanır. Uzun süre muhafaza için 

pastörizasyon işlemi gereklidir. Gerçekleştirilen bir çalışmada üretilen koruk suyunda; Şeker 

0,1-95,1 g/L, toplam asitlik 19,6-39,6 g/L (tartarik asit), toplam fenolik madde 0,2-1,38 g/L 

(Gallik Asit) ve yoğunluk 1,0148-1,0480 g/cm3 olarak ifade edilmektedir (Nickfardjam,2008). 

Koruk suyunda daha uzun sürelerde muhafaza ve farklı ürünlerde kullanım söz konusu 

olduğunda konsantre etme gerekir. Koruk suyunun konsantrasyonunda en önemli sorunların 

başında yüksek asidite nedeniyle asitlerin kristalizasyonu ve renkte meydana gelen esmerleş 

sıralanabilir. Koruk suyunun açık kazanlarda evaporasyonu sorunlara sebep olabileceğinden 

daha çok vakum altında evapore edilmelidir.  

Koruk suyu ve konsantresi ülkemizde üretimi sanayi anlamında yaygın olan bir ürün 

değildir. Ancak yüksek bağcılık potansiyeli olan ülkemizde üzüm ve asmadan elde edilen 

ürünlerin çeşitliliğinin arttırılmasının hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından önemli 

olacağı düşünülebilir.  Bu nedenle koruk suyu üzümden elde edilen ürünler içerisinde 

üzerinde durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Bağcılığın Tarihi 

Dünya’da çok geniş bir alanda yapılmakta olan bağcılıkta asma veya omca (Vitis sp.) 

denilen bitki yetiştirilmektedir. Milyonlarca yıl öncesine dayanan asmanın anavatanı 

konusunda birbirinden çok farklı görüşler bulunmaktadır. Asmanın çok büyük form zenginliği 

göstermesi sebebiyle, anavatanı olarak Kafkasya, Hazar Denizi’nin güneyi ve Kuzey Doğu 

Anadolu yöreleri gösteriliyordu. Fakat XX. Yüzyılda bu konuda yapılan jeolojik ve arkeolojik 

araştırmalar sonunda günümüzden yaklaşık 60 milyon yıl öncesin de bile asmanın dünyanın 

birçok yöresinde yetişmekte olduğu tespit edilmiştir. 

İlk insan yaşamının başladığı 10.000 yıl önceki dönemden kalma olduğu tespit edilen 

pres artığı üzüm çekirdekleri bize üzümden şarap yapılmasının insanlık tarihi kadar eski 

olduğunu ve bağcılık kültürünün de bu yıllarda Anadolu’da başladığını göstermektedir. 

Bağcılığın tarihi Anadolu uygarlıkları ile iç içedir. M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu’ya 

gelerek 600 yıllık büyük bir uygarlık yaratan Hititlerden, bağcılığın önemini anlatan çok 

sayıda arkeolojik buluntu günümüze kadar ulaşmıştır. Ayrıca, bu döneme ait kaya resimleri ve 

heykellerde, üzüm ve şaraba ait figürlerin yer alması, Hitit kanunlarında bağların ve ürünün 

korunmasına yönelik özel hükümlere yer verilmesi, Boğazköy metinlerinde kuru üzümden söz 

edilmesi, sosyal ve ekonomik açıdan Anadolu bağcılığının önemini günümüze taşıyan diğer 

belgelerdir. Arkeolojik buluntulardan Anadolu’da Hititler zamanında asma ve şarabın büyük 

önem taşıdığı, M.Ö. 1800–1550 yıllarında bağcılığın çok gelişmiş olduğu, dini merasimlerde 

ve sosyal yaşantıda üzüm ve şarabın tanrılara adak olarak sunulduğu kaydedilmektedir. 

Hititler bağ ve bahçe gibi varlıklarını korumak için bugünkü anlayışa uygun tarım yasalarını 

da uygulamışlardır (Oraman 1965, Akşit 1981). Yozgat Alişar’da elde edilen kazılardan M.Ö. 

1800–1600 yıllarına ait üzüm salkımı şeklinde şarap ve içki kabı bulunmuştur. Bütün bunlara 

ek olarak Çorum Alacahöyük’de kral mezarlarından M.Ö. 2300 yıllarına ait altın şarap 

bardağı ile şarap testisinin bulunması, Ege ve Marmara bölgesinde bağcılığın geliştiği 

yörelerde (Lapseki, Çanakkale, Bergama, Aliağa ve Dikili, Bozcaada, Çeşme, Karaburun ve 

Seferihisar ‘da) basılan paralar üzerinde üzüme, şarap kabına ve Amfora yer verilmiş olması 

bağcılığa ve şaraba verilen önemi göstermektedir. 

  Hititlerden sonra Anadolu, çeşitli uygarlıklara yurt olmaya devam etmiştir. Bunlardan 

Frigya ve Pers uygarlıkları ile Helenistik dönem boyunca bağcılık, önemini korumuştur. 

Avrupa için çok farklı ve yeni olan sofralık üzüm yetiştiriciliği Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde, Balkanlardan İtalya, Fransa ve İspanya’ya kadar yayılmıştır. Selçuklu ve Osmanlı 

süslemelerinde asma yaprağı ve üzüm salkımı önemli figürler olarak yer almıştır. Bağcılık 

kültürünün Anadolu’nun batısındaki yayılışında, Anadolu’dan Girit ve Ege adalarına göç 

ederek Minos uygarlığının (M.Ö. 2200–1400) kurulmasına öncülük eden Hititlerin büyük 

etkisi olmuştur. Minos uygarlığının Girit’te başlattığı bağcılık, daha sonra Mora Yarımadası 
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ve Trakya’ya yayılmıştır. Deniz ticaretinin önde gelen toplumları olan Yunanlılar ve özellikle 

Finikeliler, bağcılık kültürünü Akdeniz’in batısına taşımışlardır. Fransa’da ilk bağlar M.Ö. 

500 yıllarında Yunanlı göçmenler tarafından kurulmuşsa da, bu ülkede bağcılığın 

gelişmesinde Romalılar daha etkili olmuştur (M.Ö. l.yy). Roma İmparatorluğu’nun 

gelişmesiyle birlikte bağcılık, Almanya’nın Ren Vadisi’ne ulaşmıştır. Bu dönemde 

ülkelerarası şarap ticareti, Romalıların hâkimiyetinde olsa da, imparatorluğun çöküşü ile 

birlikte, şarap ticaretinde önemli bir gerileme yaşanmıştır; ancak Avrupa’da hızla yayılmakta 

olan Hıristiyanlığın etkisi ile şarap ticareti yeniden canlanmıştır. Ortaçağ’da (M.S. 500–1000) 

bağcılık ve şarapçılık daha çok manastırın himayesi sınırlı kalmıştır. 16. ve 19. yüzyıllar 

arasında Avrupa’da 30 Yıl Savaşları’nın Ren Vadisi’ndeki bağlara, 1709 yılındaki büyük don 

olayının ise; Fransa ve Almanya’nın kuzeyindeki bağlara büyük zarar vermesine ve 1868’de 

ilk olarak Fransa’da hızla yayılan filokseraya rağmen bağcılık, Avrupa’daki önemini ve 

gelişimini günümüze kadar sürdürmüştür. 

 Dünyada Bağcılığın Yayılım Alanı 

Dünyada bağcılık genel olarak kuzey yarım kürede 20–52, güney yarım kürede ise 20-

40 enlem dereceleri arasında yayılmış bulunmaktadır (Winkler, 1974) (Şekil 1). Sıcaklık 

bağcılığın dünyada bu enlem dereceleri dışına doğru yayılmasını önleyen en önemli faktördür.  

Bağcılık için yerkürenin en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz, kültür 

asması (Vitis vinıfera L.) ve bağcılık kültürünün anavatanı olması nedeniyle zengin bir gen 

potansiyeline sahiptir, iklim koşullarının uygun olması ve asmanın heterozigotik yapısından 

dolayı çok geniş çeşit ve tip zenginliğine sahiptir. Üzümlerde çekirdeksizlik, erkencilik, 

geççilik, verim ve kalite yüksekliği çok önemli genetik karakterler olup, bu karakterler ilk 

defa Anadolu’nun lokal çeşitlerinde ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığınca yapılan çeşit belirleme çalışmalarında ülkemizde 1200’ün üzerinde üzüm çeşidi 

veya tipinin mevcut olduğu bilinmektedir. 

 

Dünya ve Türkiye Üzüm Üretim Alanı Miktarı  

Türkiye 2011 yılı istatistiklerine göre dünya 7.098.755 ha’lık bağ alanları içinde 

472.545 ha’lık bağ alanı varlığı ve 69.093.293 ton’luk dünya yaş üzüm üretiminin 4.296.351 

ton luk kısmıyla önemli bir bağcı ülke konumundadır (FAO, 2012). 

Dünya’da üretim alanı olarak İspanya, Fransa, İtalya, Çin ve Türkiye ilk beş büyük 

üretici ülke olarak göze çarpmaktadır (Çizelge 2). Ülkeler üzüm üretim miktarı açısından 

değerlendirildiğinde Çin, İtalya, ABD, Fransa, İspanya ve Türkiye olarak sıralanmaktadır. Bu 

ülkelerden Fransa ve İspanya şaraplık üzüm üretimi ile ön plana çıkarken, İtalya sofralık ve 

şaraplık, ABD ve Çin sofralık, kurutmalık ve şaraplık ve Türkiye ise hem sofralık hem de 

kurutmalık üzüm üretimi ile öne çıkmaktadır. Arjantin, Şili ve Güney Afrika Cumhuriyeti 

Güney yarım kürede bağcılığın gelişmiş olduğu ülkelerdir, buralarda da sofralık, şaraplık ve 

kurutmalık amaçlı üretim sırasıyla önem taşımaktadır. 

Ülkemizde üretilen toplam yaş üzümün %52,8’i sofralık, %36,4’ü kurutmalık, %10,8’i  

şıralık-şaraplık olarak çeşitli gıda ürünleri elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Üzümün 

diğer değerlendirme ürünlerinden pekmez, sucuk, reçel, köfter, bastık, samsa, pestil vb. yoğun 

olarak iç pazarda tüketilmektedir. 

 

 

201201



Apelasyon E-Dergisi (ISSN: 2149-4908), Sayı:3, Ocak 2014 

 

 

Çizelge 1. Dünya Bağ Alanları (ha) ve Toplam Üzüm Üretimi (2011) 

No. Bağ Alanları (ha) Toplam Üzüm Üretimi (ton) 

1 İspanya 963.095 Çin 9.067.000 

2 Fransa 764.124 İtalya 7.115.500 

3 İtalya 725.353 ABD 6.756.449 

4 Çin 596.900 Fransa 6.588.904 

5 Türkiye 472.545 İspanya 5.809.315 

6 ABD 388.539 Türkiye 4.296.351 

7 İran  227.000 Şili 3.149.380 

8 Arjantin 218.000 Arjantin 2.750.000 

9 Şili 202.000 İran 2.240.000 

10 Portekiz 179.472 Avustralya 1.715.717 

Dünya Toplam 7.098.755 Dünya Toplam 69.093.293 

  Kaynak: www.faostat.fao.org  

Ülkemiz dünyada çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ile bilinmekte ve yıllar itibariyle 

değişmekle birlikte üretim açısından birinci veya ikinci, ihracat açısından ise birinci 

durumdadır. Dünyada 20-52 kuzey, 20-40 güney enlem dereceleri arasında yer alan A.B.D., 

Şili, Güney Afrika, Avustralya, Türkiye, Yunanistan ve İran önemli çekirdeksiz kuru üzüm 

üretici ülkeleridir (Çizelge 1).  

Çekirdeksiz üzümün üretimi için özel ekolojik şartlar gerektiğinden bu ülkelerin 

üretimleri de bu koşulları sağlayan özel bölgelerde olmaktadır. 

 Çekirdeksiz kuru üzüm hasadı, kuzey yarım küresi ülkelerinde Ağustos- Eylül aylarında, 

güney yarım küresi ülkelerinde ise Mart, Nisan aylarında yapılmaktadır. 

 A.B.D’ de: Kaliforniya’nın San Joaquin Valley bölgesi,  

 Yunanistan’ da: Polopenez, Korent kesimleri ve Girit Adası,  

 Avustralya’ da: Yeni Gal ve Victoria bölgesi,  

 İran’ da: Güney Azerbaycan, Horosan ve Şiraz 

 Türkiye’de Ege Bölgesi 

Çizelge 2. Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi 2012 (1000 ton)  

No. Ülke Üretim (ton) 

1 ABD 343.064 

2 Türkiye 289.952 

3 Çin 150.000 

4 İran 135.000 

5 Hindistan 135.000 

6 Şili 60.000 

7 Arjantin 29.000 

8 Özbekistan 25.000 

9 Güney Afrika 21.200 

10 Avustralya 13.600 

11 Yunanistan 5.000 

Dünya Toplam 1.206.816 
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Çizelge 3. Tarım Bölgelerine Göre Bağ Alanı ve Üzüm Üretim Miktarları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkemizde yer alan 9 tarım bölgesi içinde hem alan, hem de üretim yönünden Ege 

Bölgesi birinci sırada gelmektedir. Sadece bu bölgemiz bağ alanlarının %31,38’ine, üzüm 

üretiminin% 49,15’ine sahiptir. Modern bağcılık tekniği sayesinde dekara ortalama kuru 

üzüm verimi bazı yerlerde 1.000 kg’ın üzerine çıkmıştır. Son yıllarda tesis edilen hemen 

hemen bütün bağlarda telli terbiye sistemleri kullanılmaktadır. Bölgede kurutmalık üzüm 

yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmakta olup, %90 oranında yuvarlak çekirdeksiz üzüm çeşidi 

üretilmektedir. Toplam kuru üzüm üretiminin %85’lik bölümünü ithal eden en büyük alıcılar 

İngiltere, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleridir. Sofralık 

olarak ise Manisa’nın Alaşehir, Sarıgöl ilçeleri, Denizli’nin Buldan ve Çal ilçeleri yoğun 

üretim yapan ve ürünlerini dış pazarlarda değerlendiren yörelerdir. Sofralık olarak Sultani 

Çekirdeksiz üzüm çeşidi olmak üzere Superior Seedless, Trakya İlkeren, M. Palieri, Red 

Globe ve Crimson Seedless gibi çeşitlerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ege Bölgesi son 

yıllarda şaraplık bağcılık açısından da önemli gelişmeler içerisindedir. Denizli’nin Güney 

ilçesi, İzmir’in Kemalpaşa, Urla ve Çeşme ilçeleri ve Manisa’nın Turgutlu ilçelerinde geniş 

alanlarda modern şaraplık amaçlı bağlar tesis edilmiştir. 

Bağ alanı ve üretim açısından ikinci sırada gelen Akdeniz Bölgesi erkenci üzüm 

yetiştiriciliği açısından önemlidir. Örtü altı bağ yetiştiriciliği son yıllarda artmıştır. Yalova 

 Bölgeler   2008-2012 

Ortalaması 

Oran 

(%) 

Sıra 

Ortakuzey 
Alan 32.539 6,84 6 

Üretim 154.416 3,67 7 

 Ege 
Alan 149.249 31,38 1 

Üretim 2.067.992 49,15 1 

 Marmara 
Alan 18.735 3,94 7 

Üretim 197.923 4,71 5 

 Akdeniz 
Alan 103.323 21,72 2 

Üretim 820.96 19,53 2 

Kuzeydoğu 
Alan 1.165 0,25 8 

Üretim 7.565 0,18 8 

Güneydoğu 
Alan 75.977 15,97 3 

Üretim 408.078 9,71 3 

Karadeniz 
Alan 1.012 0,21 9 

Üretim 4.486 0,11 9 

Ortadoğu 
Alan 35.522 7,5 5 

Üretim 194.538 4,63 6 

Ortagüney 
Alan 58.135 12,22 4 

Üretim 347.527 8,27 4 

Türkiye  

 

Alan 475.657 100  

Üretim 4.203.485 100 
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İncisi ve Trakya İlkeren Superior Seedless çeşitleri ile Mayıs ayı sonunda ilk turfanda ürün 

alınabilmektedir. Akdeniz Bölgesi’nde yayla bağcılığı konusunda da gelişmeler vardır.  

Marmara Bölgesi’nin Trakya kesiminde şaraplık, Anadolu tarafında ise orta mevsim 

ve geç mevsimde olgunlaşan sofralık üzüm çeşitleri yetiştirilmektedir. Tekirdağ ve Edirne’de 

şaraplık üzüm üretimi çok yaygındır, ürünleri ise genellikle özel sektöre ait şarap 

fabrikalarında değerlendirilmektedir.   

Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Malatya illeri Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerinde önemli bağ alanlarına sahip illerdir. Özellikle kurutmalık çekirdekli 

çeşitlerle birlikte, Öküzgözü ve Boğazkere gibi uluslar arası alanda bilinen kaliteli şaraplık 

çeşitlerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Bağcılıkta son yıllarda ortaya çıkan büyük değişimlere rağmen, Türkiye bağlarının 

büyük bölümünde, mekanizasyona elverişli olmayan ve verim seviyesinin düşük olduğu 

terbiye şekilleri kullanılmaktadır. Oysa verimlilik açısından insan iş gücünün azalması 

mekanizasyonun artması gerekmektedir. Bunun için geleneksel terbiye şekli olan Goble vb. 

sistemlerden yüksek telli sistem bağcılığa geçilmelidir. Özellikle sofralık üzüm üretiminde 

çardak terbiye şekli verim ve kalite açısından teşvik edilmelidir.  
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Anadolu’da Bağcılığın Tarihi 

Dünya’da çok geniş bir alanda yapılmakta olan bağcılıkta asma veya omca (Vitis sp.) 

denilen bitki yetiştirilmektedir. Milyonlarca yıl öncesine dayanan asmanın anavatanı 

konusunda birbirinden çok farklı görüşler bulunmaktadır. Asmanın çok büyük form zenginliği 

göstermesi sebebiyle, anavatanı olarak Kafkasya, Hazar Denizi’nin güneyi ve Kuzey Doğu 

Anadolu yöreleri gösteriliyordu. Fakat XX. Yüzyılda bu konuda yapılan jeolojik ve arkeolojik 

araştırmalar sonunda günümüzden yaklaşık 60 milyon yıl öncesin de bile asmanın dünyanın 

birçok yöresinde yetişmekte olduğu tespit edilmiştir. 

İlk insan yaşamının başladığı 10.000 yıl önceki dönemden kalma olduğu tespit edilen 

pres artığı üzüm çekirdekleri bize üzümden şarap yapılmasının insanlık tarihi kadar eski 

olduğunu ve bağcılık kültürünün de bu yıllarda Anadolu’da başladığını göstermektedir. 

 Hititlerden sonra Anadolu, çeşitli uygarlıklara yurt olmaya devam etmiştir. Bunlardan 

Frigya ve Pers uygarlıkları ile Helenistik dönem boyunca bağcılık, önemini korumuştur. 

Avrupa için çok farklı ve yeni olan sofralık üzüm yetiştiriciliği Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde, Balkanlardan İtalya, Fransa ve İspanya’ya kadar yayılmıştır. Selçuklu ve Osmanlı 

süslemelerinde asma yaprağı ve üzüm salkımı önemli figürler olarak yer almıştır. Bağcılık 

kültürünün Anadolu’nun batısındaki yayılışında, Anadolu’dan Girit ve Ege adalarına göç 

ederek Minos uygarlığının (M.Ö. 2200–1400) kurulmasına öncülük eden Hititlerin büyük 

etkisi olmuştur. Minos uygarlığının Girit’te başlattığı bağcılık, daha sonra Mora Yarımadası 

ve Trakya’ya yayılmıştır. Deniz ticaretinin önde gelen toplumları olan Yunanlılar ve özellikle 

Finikeliler, bağcılık kültürünü Akdeniz’in batısına taşımışlardır. Dünya’ya da bağcılık 

kültürünün yayılışı bu zamanlardan sonra başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir.  

 

Dünyada ve Türkiye’de Bağcılığın Yayılım Alanı 

Dünyada bağcılık genel olarak kuzey yarım kürede 20–52, güney yarım kürede ise 20-

40 enlem dereceleri arasında yayılmış bulunmaktadır (Winkler, 1974). Sıcaklık bağcılığın 

dünyada bu enlem dereceleri dışına doğru yayılmasını önleyen en önemli faktördür.  

Bağcılık için yerkürenin en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz, kültür 

asması (Vitis vinıfera L.) ve bağcılık kültürünün anavatanı olması nedeniyle zengin bir gen 

potansiyeline sahiptir, iklim koşullarının uygun olması ve asmanın heterozigotik yapısından 

dolayı çok geniş çeşit ve tip zenginliğine sahiptir. Üzümlerde çekirdeksizlik, erkencilik, 

geççilik, verim ve kalite yüksekliği çok önemli genetik karakterler olup, bu karakterler ilk 

defa Anadolu’nun lokal çeşitlerinde ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığınca yapılan çeşit belirleme ve genetik kaynak toplama çalışmalarında ülkemizde 

1200’ün üzerinde üzüm çeşidi veya tipinin mevcut olduğu bilinmektedir. 
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Dünya ve Türkiye Üzüm Üretim Alanı Miktarı  

Türkiye 2011 yılı istatistiklerine göre dünya 7.098.755 ha’lık bağ alanları içinde 

472.545 ha’lık bağ alanı varlığı ve 69.093.293 ton’luk dünya yaş üzüm üretiminin 4.296.351 

ton luk kısmıyla önemli bir bağcı ülke konumundadır (FAO, 2012). 

Dünya’da üretim alanı olarak İspanya, Fransa, İtalya, Çin ve Türkiye ilk beş büyük 

üretici ülke olarak göze çarpmaktadır (Çizelge 1). Ülkeler üzüm üretim miktarı açısından 

değerlendirildiğinde Çin, İtalya, ABD, Fransa, İspanya ve Türkiye olarak sıralanmaktadır. Bu 

ülkelerden Fransa ve İspanya şaraplık üzüm üretimi ile ön plana çıkarken, İtalya sofralık ve 

şaraplık, ABD ve Çin sofralık, kurutmalık ve şaraplık ve Türkiye ise hem sofralık hem de 

kurutmalık üzüm üretimi ile öne çıkmaktadır. Arjantin, Şili ve Güney Afrika Cumhuriyeti 

Güney yarım kürede bağcılığın gelişmiş olduğu ülkelerdir, buralarda da sofralık, şaraplık ve 

kurutmalık amaçlı üretim sırasıyla önem taşımaktadır. 

 

Çizelge 1. Dünya Bağ Alanları (ha) ve Toplam Üzüm Üretimi (2011) 

No. Bağ Alanları (ha) Toplam Üzüm Üretimi (ton) 

1 İspanya 963.095 Çin 9.067.000 

2 Fransa 764.124 İtalya 7.115.500 

3 İtalya 725.353 ABD 6.756.449 

4 Çin 596.900 Fransa 6.588.904 

5 Türkiye 472.545 İspanya 5.809.315 

6 ABD 388.539 Türkiye 4.296.351 

7 İran  227.000 Şili 3.149.380 

8 Arjantin 218.000 Arjantin 2.750.000 

9 Şili 202.000 İran 2.240.000 

10 Portekiz 179.472 Avustralya 1.715.717 

Dünya Toplam 7.098.755 Dünya Toplam 69.093.293 

  Kaynak: www.faostat.fao.org  

 

Ülkemiz dünyada çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ile bilinmekte ve yıllar itibariyle 

değişmekle birlikte üretim açısından birinci veya ikinci, ihracat açısından ise birinci 

durumdadır. Dünyada 20-52 kuzey, 20-40 güney enlem dereceleri arasında yer alan A.B.D., 

Şili, Güney Afrika, Avustralya, Türkiye, Yunanistan ve İran önemli çekirdeksiz kuru üzüm 

üretici ülkeleridir (Çizelge 1).  

Çekirdeksiz üzümün üretimi için özel ekolojik şartlar gerektiğinden bu ülkelerin 

üretimleri de bu koşulları sağlayan özel bölgelerde olmaktadır. Çekirdeksiz kuru üzüm hasadı, 

kuzey yarım küresi ülkelerinde Ağustos- Eylül aylarında, güney yarım küresi ülkelerinde ise 

Mart, Nisan aylarında yapılmaktadır. A.B.D’de Kaliforniya’nın San Joaquin Valley bölgesi, 

Yunanistan’da Polopenez, Korent kesimleri ve Girit Adası, Avustralya’ da Yeni Gal ve 

Victoria bölgesi, İran’ da Güney Azerbaycan, Horosan ve Şiraz, Türkiye’de ise Ege Bölgesi 

önemli kuru üzüm üretim bölgeleridir.  

 

206206



Türk Tarım  Dergisi, Eylül-Ekim Sayısı 2014  

 

 

Çizelge 2. Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi 2012 (1000 ton)  

Ülke Üretim (ton) 

ABD 343.064 

Türkiye 289.952 

Çin 150.000 

İran 135.000 

Hindistan 135.000 

Şili 60.000 

Arjantin 29.000 

Özbekistan 25.000 

Güney Afrika 21.200 

Avustralya 13.600 

Yunanistan 5.000 

Dünya Toplam 1.206.816 

  

Çizelge 3. Tarım Bölgelerine Göre Bağ Alanı ve Üzüm Üretim Miktarları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülkemizde yer alan 9 tarım bölgesi içinde hem alan, hem de üretim yönünden Ege 

Bölgesi birinci sırada gelmektedir. Sadece bu bölgemiz bağ alanlarının %31,38’ine, üzüm 

üretiminin% 49,15’ine sahiptir. Modern bağcılık tekniği sayesinde dekara ortalama kuru 

üzüm verimi bazı yerlerde 1.000 kg’ın üzerine çıkmıştır. Son yıllarda tesis edilen hemen 

hemen bütün bağlarda telli terbiye sistemleri kullanılmaktadır. Bölgede kurutmalık üzüm 

yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmakta olup, %90 oranında yuvarlak çekirdeksiz üzüm çeşidi 

 Bölgeler   2008-2012 

Ortalaması 

Oran 

(%) 

Sıra 

ORTAKUZEY 
Alan 32.539 6,84 6 

Üretim 154.416 3,67 7 

 EGE 
Alan 149.249 31,38 1 

Üretim 2.067.992 49,15 1 

 MARMARA 
Alan 18.735 3,94 7 

Üretim 197.923 4,71 5 

 AKDENİZ 
Alan 103.323 21,72 2 

Üretim 820.96 19,53 2 

KUZEYDOĞU 
Alan 1.165 0,25 8 

Üretim 7.565 0,18 8 

GÜNEYDOĞU 
Alan 75.977 15,97 3 

Üretim 408.078 9,71 3 

KARADENİZ 
Alan 1.012 0,21 9 

Üretim 4.486 0,11 9 

ORTADOĞU 
Alan 35.522 7,5 5 

Üretim 194.538 4,63 6 

ORTAGÜNEY 
Alan 58.135 12,22 4 

Üretim 347.527 8,27 4 

TÜRKİYE  

 

Alan 475.657 100   

Üretim 4.203.485 100 
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üretilmektedir. Toplam kuru üzüm üretiminin %85’lik bölümünü ithal eden en büyük alıcılar 

İngiltere, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleridir. Sofralık 

olarak ise Manisa’nın Alaşehir, Sarıgöl ilçeleri, Denizli’nin Buldan ve Çal ilçeleri yoğun 

üretim yapan ve ürünlerini dış pazarlarda değerlendiren yörelerdir. Sofralık olarak Sultani 

Çekirdeksiz üzüm çeşidi olmak üzere Superior Seedless, Trakya İlkeren, M. Palieri, Red 

Globe ve Crimson Seedless gibi çeşitlerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ege Bölgesi son 

yıllarda şaraplık bağcılık açısından da önemli gelişmeler içerisindedir. Denizli’nin Güney 

ilçesi, İzmir’in Kemalpaşa, Urla ve Çeşme ilçeleri ve Manisa’nın Turgutlu ilçelerinde geniş 

alanlarda modern şaraplık amaçlı bağlar tesis edilmiştir. 

Bağ alanı ve üretim açısından ikinci sırada gelen Akdeniz Bölgesi erkenci üzüm 

yetiştiriciliği açısından önemlidir. Örtü altı bağ yetiştiriciliği son yıllarda artmıştır. Yalova 

İncisi, Trakya İlkeren, Superior Seedless ve Early Sweet çeşitleri ile Mayıs ayı sonunda ilk 

turfanda ürün alınabilmektedir. Akdeniz Bölgesi’nde yayla bağcılığı konusunda da gelişmeler 

vardır.  

Marmara Bölgesi’nin Trakya kesiminde şaraplık, Anadolu tarafında ise orta mevsim 

ve geç mevsimde olgunlaşan sofralık üzüm çeşitleri yetiştirilmektedir. Tekirdağ ve Edirne’de 

şaraplık üzüm üretimi çok yaygındır, ürünleri ise genellikle özel sektöre ait şarap 

fabrikalarında değerlendirilmektedir.   

Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Malatya illeri Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerinde önemli bağ alanlarına sahip illerdir. Özellikle kurutmalık çekirdekli 

çeşitlerle birlikte, Öküzgözü ve Boğazkere gibi uluslararası alanda bilinen kaliteli şaraplık 

çeşitlerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

  

Ülkemizde Yetiştiriciliği Yapılan Önemli Üzüm Çeşitleri 

Sofralık Üzüm Çeşitleri Ve Özellikleri 

Early Sweet 

Salkımları çok büyük (750-900 g), taneler sarı- yeşil renkli, iri (5-6 g), yuvarlak 

şekillidir. Erkenci çekirdeksiz bir üzüm çeşidi olup Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu 

bölgeleri için uygundur.  

Uzun budanması gereken bir çeşittir Temmuzun ilk haftası olgunlaşmaktadır. 

Trakya İlkeren 

AlphonseLavallée X Perlette 

Salkımları büyük (600- 650 g), dallı konik ve dolgun yapıdadır. Taneler koyu kırmızı-

mor renkli, orta (4-5 g), yuvarlak şekildedir. Tane-sap bağlantısı kuvvetli, yola dayanımı 

iyidir. Karışık veya uzun budanması gereken bir çeşittir. Verimli bir çeşittir. Erkencidir, erken 

olgunlaşmasına rağmen omca üzerinde, uzun süre bozulmadan kalabilmektedir.  

Superior Seedless 

Sofralık üzüm market standartlarında Sugraone olarak da anılmaktadır (Anonim, 

2002). Salkımları büyük (470 g), sık veya çok sık yapıdadır. Taneler yeşil- sarı renkli, iri 

taneli (5 g), kısa oval şekilli ve çekirdeksizdir. Yarı uzun- uzun budanması gereken bir 

çeşittir. Dekara verimi orta (1200-1400 kg) dır. Temmuz sonlarında olgunlaşan erkenci bir 

çeşittir.  
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Cardinal 

Flame Tokay X Ribier melezi 

Salkımları büyük (500-650 g), konik- silindirik ve seyrek tanelidir. Taneler kırmızı-

mor renkte çok fazla iri (7 g), yuvarlak şekilli, 2-4 çekirdekli, iyi olgunlaştığında çok az 

aroma ihtiva eder. 

Kısa budanır (en çok 4 gözlü). Dekara 1000- 2800 kg verim verir. Temmuz ikinci 

yarısı –Ağustos başı olgunlaşmaktadır. 

Sultan 1 

Sofralık ve kurutmalık amaca uygun olarak seçilmiştir. Ağustosun ikinci haftasında 

(sofralık), üçüncü haftasında (kurutmalık) olgunlaşmaktadır. Verim, SÇKM/asit oranı gibi 

kriterler yönüyle öne çıkmıştır. Salkımları seyrek ve iri (460 g) dir. Tane şekli uzun ve ağırlığı 

1,3 g, verimi yüksektir. Kuru üzüm ekspertiz tip no ise 9,75’dir. 

Manisa Sultanı 

Sultani çekirdeksizden 7-10 gün daha erken olgunlaşmaktadır. Sofralık kalitesi çok 

iyidir. 500 g’ın üzerinde salkım geliştirmiştir. Taneleri iridir (1,9 g), degüstasyon puanı 

yüksektir. Verimi oldukça yüksektir. 

Mevlana 

Çekirdekli sofralık bir çeşit olup ortalama salkım ağırlığı 500 g, taneler beyaz, çok iri 

(7 g), elips şeklindedir. Ağustos ayında olgunlaşmaktadır.  

Red Globe 

Salkımları büyük-çok büyük (1000 g), dolgun sıklıktadır. Taneler morumsu kırmızı 

renkli ve çok iri (12- 14 g), yuvarlak şekillidir ve 3-4 çekirdeklidir. Kısa budanması gereken 

ve geç olgunlaşan bir çeşittir.  

Michele Palieri 

AlphonseLavallée X Red Malaga melezidir.  

Salkımları büyük (440 g), gevşek veya normal yapıdadır. Taneler mavi-siyah renkli, 

çok iri (8 g), yuvarlak şekilli ve 1-3 çekirdeklidir. Yarı uzun budanması gereken bir çeşittir. 

Dekara verimi fazla (1500-1700 kg) dır. Ağustosun ikinci yarısında olgunlaşmaktadır.  

Alphonse Lavallée 

Salkımları büyük (400- 600 g), kanatlı konik ve seyrek tanelidir. Taneler morumsu 

siyah renkli ve iri (6 g), basık yuvarlak şekilli, 3- 4 çekirdekli, erken hasat edildiğinde hafif 

buruk bir tat oluşturur. Kısa budanır ve dekara 1400- 1600 kg verim verir. Ağustos sonu Eylül 

başı olgunlaşmaktadır. Salkım–tane bağlantısı kuvvetli, depolama ve nakliyeye uygundur. 

Italia 

Bicane X Hamburg Misketi melezi dir.  

Salkımları büyük (500- 800 g), kanatlı konik dallı ve dolgun sıklıktadır. Taneler 

beyaz-sarı kehribar renkli ve çok fazla iri (7 g), oval şekilli, 1-2 çekirdekli, misket kokulu 

olmasına rağmen bazı taneleri kokusuzdur. Genelde kordon (kısa) budanırsa da yeterli 

miktarda ve kaliteli ürün için uzun olarak da budanabilir. Dekara verim 1000-2400 kg 

arasındadır. Eylül ayında olgunlaşmaktadır. Güneş yanıklığına hassas bir çeşittir. Yeşil 

budamanın dikkatli yapılması gerekir. Uygun şekilde muhafaza edildiğinde yola dayanıklıdır. 

Mantari hastalıklara karşı oldukça hassastır.  
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 Razakı 

 Sinonimleri: Anadolu Razakısı, Karaburun Asması, Rezaki, Rosaki 

Salkımları büyük (400- 500 g), dallı konik, seyrek sıklıktadır. Taneler sarımtırak açık 

yeşil renkte ve iri taneli (5 g), uzun elips şeklinde ve 2- 3 çekirdekli, tatlı ve kokusuzdur. 

Kordon, karışık (en çok 10 göz) da budanan bir çeşittir. Dekara verim 1000- 1600 kg 

arasındadır. Ağustos sonu – Eylül başı olgunlaşmaktadır. Daha çok sıcak ve kurak bölgelerde 

alüvyal toprakları sever. Ülkemizin birçok yerinde değişik tipleri vardır. Ülkemizde en çok 

Denizli-Aydın ve İzmir yörelerinde, dünyada ise Yunanistan, Filistin ve Mısır gibi ülkelerde 

yetiştirilir. 

Pembe Gemre 

Salkımları büyük (500- 700 g), orta-sık sıklıktadır. Taneler pembe renkli ve iri taneli 

(7- 7.5 g), yuvarlak şekillidir. Yarı uzun budanması gereken bir çeşittir. Dekara verimi fazla 

(1500- 2500 kg) dır. Geç olgunlaşan bir çeşittir (Eylül ayı içerisinde olgunlaşır). Homojen 

renklenmesi olmayan bu çeşitte güneş yanıklığına hassasiyetten dolayı yaprak almanın 

dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Ege Bölgesinde Denizli, Ödemiş, Bayındır ve 

Bergama’da yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Crimson Seedless 

Salkımları orta (390 g), sık yapıdadır. Taneler pembe renkli ve orta (3 g) irilikte, 

silindirik şekilli ve çekirdeksizdir. Yarı uzun- kısa (dip gözleri verimli) budanabilen bir 

çeşittir. Dekara verimi fazla (1500-1700 kg) dır. Geç mevsimde (ekimin ilk yarısında) 

olgunlaşmaktadır. 

Şaraplık Üzüm Çeşitleri Ve Özellikleri 

Narince 

Tokat yöresi üzümü olan Narince üzümü, Karadeniz kıyısına yakın dağların 

güneyindeki Anadolu yaylasında yetişir. Bu bağlık bölge Yeşilırmak boyunca devam eder. 

Burada karasal iklim vardır ve bağlar ortalama 500 m. yükseklikte bulunur. Toprak genellikle 

kumlu ve çakıllıdır. Narince’den elde edilen şaraplar zengin ve dengeli bir yapıya sahip olup, 

yıllandırılmaya müsaittirler. 

Emir 

Sulu, taneler basık yuvarlak şekilli, orta büyüklükte, orta kalın kabuğa sahip, tatlı, 

çeşide özgü aromaya sahip, salkımları konik şekilli, orta büyüklükte, orta geç mevsimde 

olgunlaşan şaraplık bir üzüm çeşididir (Çelik, 2006). Omcaları iyi gelişir. Kısa-karışık 

budanan verimli bir çeşittir. Çok sık tane tutumundan dolayı gri küfe duyarlıdır. Nevşehir, 

Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevresinde yetiştirilir ve kaliteli şarap verir. Sek şarap yapımında 

kullanılır. Emir üzümünden üretilen şaraplar, yeşil-sarı ya da açık sarı olur. Kendine özgü 

ince aromaları ve serinletici bir lezzeti vardır. Alkol derecesi % 10-11, asidi 5-6 g/l 

civarındadır. Şarabının kalitesini artıran alkol/asit dengesinin yanısıra, şırada ve şaraptaki 

zengin aroma maddeleridir.  

Bornova Misketi 

Orijini Ege Bölgesi’dir. Taneleri orta (1,8-2,2 g), yuvarlak şekilli, yeşil-sarı renkli 

ve1-2 çekirdekli ve misket aromalıdır. Salkımları konik-silindirik, küçük (150-175 g) ve 

sıktır. Yarı-uzun/kısa budanır (Çelik, 2002). Son yıllarda dikim alanlarının azalmasına rağmen 

yöresel çeşitlerden şarap yapımının ön plan çıkması ile Ege Bölgesi için önemi giderek 

artmaktadır.  
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Kalecik Karası 

Orta Anadolu’nun en kaliteli kırmızı şaraplık üzüm çeşididir. Salkım şekli; kanatlı 

konik, küçük-orta (200 g) büyüklüktedir. Taneleri mavi puslu siyah renkte, yuvarlak, orta 

irilikte (2-2,5 g) dir. Orta mevsimde olgunlaşır. Karışık (ürün dalında en fazla 6 göze kadar)-

kısa budama yapılır. Menekşe-yakut renkli, çeşide özgü aromaya sahip, dolgun ve dengeli 

şarabı ile ülkemizin en tanınmış kırmızı şaraplık çeşitlerindendir.  

Öküzgözü 

Gri (puslu siyah renkli), salkımları kanatlı konik ve iridir 450-550 g taneleri iri (6 g) 

ve elips, kabuk kalınlığı orta (Çelik, 2006). Hem şaraplık hem de sofralık olarak 

değerlendirilir. Çoğunlukla Elazığ ve Malatya köylerinde yetiştirilir. Geççi bir çeşit olan 

Öküzgözü Eylül sonu ve ekim ortalarında olgunlaşır. Orta verimliliktedir. Karışık budama 

yapılır. Tek başına şarabının total asidi yüksek, alkolü az olmasına rağmen, dolgun bukeli, 

kaliteli ve kendine has aromalı şarap veren bir çeşittir.  

Boğazkere 

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya‘nın kırmızı şaraplık üzüm çeşididir. Mor-Siyah renkli, 

taneleri iri (3-4 g) ve yuvarlak, kalın kabuklu. Salkımları kanatlı konik ve iridir 490 g (Çelik, 

2006). Geç olgunlaşır. Verimli bir çeşittir. Çakıllı, bazen kalkerli ve killi, kırmızı topraklarda 

yetişir. Kuvvetli gelişen bir çeşittir. Kısa budandığında çok fazla neferiye oluşturur, karışık 

budama yapılır. Asidi biraz düşük olmakla birlikte, yüksek tanen oranı ve koyu rengiyle 

kaliteli şarap üretimi için aranılan bir kupaj çeşididir.   

Kurutmalık Üzüm Çeşitleri ve Özellikleri 

Ülkemizde yetiştirilen üzümlerin yaklaşık %30’u kurutulmakta ve kuru üzümde dünya 

ticaretinde söz sahibi olmaktadır. Çekirdeksiz üzüm Ege Bölgesi üreticilerinin en büyük 

geçim kaynaklarından birisi olmasının yanında adı ve kalitesiyle dünyada tanınmış olan 

geleneksel ihraç ürünümüzdür (Anonim, 2006). 

Sultan 7 

Kuru üzüm verim ve kalitesi yönü ile olumlu özelliklere sahiptir Ağustosun üçüncü 

haftası olgunlaşmaktadır. Verimi çok yüksektir, uygun toprak ve anaç kombinasyonlarında 

800-1000 kg/da kuru üzüm verimi alınabilmektedir. Tane şekli oval, 1,4 g ağırlığındadır. 

Salkımları orta (376 g) büyüklüktedir.  

Besni 

Tane uzun oval, iri (5,5 g), kabuk ince, sarı, tane içi etli, sulu 2-3 çekirdeklidir. Salkım 

orta irilikte silindir veya konik şeklindedir. Verimliliği ve gelişmesi ortadır. Sofralık yanında 

kurutularak da değerlendirilir (Anonim, 2007). 

Ekşi Kara 

Konya yöresinin önemli üzüm çeşitlerindendir. Salkım; kanatlı konik, orta büyüklükte 

(250-350 g) dir. Tane; mavi siyah, yuvarlak, küçük (3-4 g), çekirdekli ve özel aromasız. Orta 

mevsimde olgunlaşır. Kurutmalık olarak değerlendirilir. 

 

 

 

 

211211



Türk Tarım  Dergisi, Eylül-Ekim Sayısı 2014  

 

KAYNAKLAR 

 

Akşit,İ. 1981. Hititler. Türkiye’nin Tarih Hazineleri Orta Anadolu Uygarlığı, Sandoz 

yayınları:2, 160 s 

Anonim, 2006. http://www.tzob.org.tr 

Anonim, 2007. http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/bagcilik  

Anonim, 2010, Ege İhracatçı Birlikleri kayıtları. 

Anonim, 2012, TUİK Kayıtları. 

Çelik, H., 2002. Üzüm Çeşit Kataloğu. Sun Fidan A.Ş., Mesleki Kitaplar Serisi II, Ankara. 

Çelik, H., 2006. Üzüm Çeşit kataloğu. Sun Fidan A.Ş. . Mesleki kitaplar serisi III, Ankara.   

Köylü, M., Sekin, Y., Bağdatlıoğlu, N., 2002. Ege Bölgesinde Yayımı Düşünülen Bazı Yabancı 

Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Denendikleri Ekolojilerdeki Kalite Özellikleri ile Şaraplık 

Değerlerinin Tespiti Üzerinde Araştırmalar. Manisa Bağ. A. E. Yayınları, No: 89, 38s, Manisa. 

Oraman, M.N., 1965. Arkeolojik Buluntuların Işığı altında Yürkiye Bağcılığının Tarihçesi 

Üzerinde Araştırmalar-I. Ankara Ün. Ziraat fak. Yıllığı 15(2): 96-108 s 

Samancı, H., 1998. Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Gibberellic Asit (GA3) Uygulamalarının 

Salkım ve Tane Özelliklerine Etkisi. IV. Bağcılık Sempozyumu Bildiri Kitabı, 391-394, Yalova. 

Yılmaz, N., 1992. Kuş Üzümü (Korent Üzümü) Yetiştiriciliği. TYUAP Ege-Marmara Dilimi ABAV 

Toplantısı, 4 Kasım 1992.  

Winkler A.J., Cook, J.A., Klıewer, W.M. & Lıder, L.A., 1974, General Viticulture, Univ. 

Calif. Press. Berkeley, Los Angeles.  

http://www.faostat.fao.org 

 

212212

http://www.faostat.fao.org/


Apelasyon E-Dergisi (ISSN: 2149-4908), Sayı:9, Temmuz 2014 

DÜNYA ŞARAP ÜRETİM VE TÜKETİMİNDE SON YILLARDA  

YAŞANAN GELİŞMELER 

 

Dr. Selçuk KARABAT*   Turcan TEKER* 

 
*Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

Sorumlu Yazar: skarabat@manisabagcilik.gov.tr 

 

Önceki yıllarda olduğu gibi, Avrupa Birliği içinde yer alan bağların miktarı, Avrupa 

komisyonun yayınladığı bağ alanlarının sınırlandırılmasını esas alan bir yönetmeliğe rağmen 

fazla etkilenmiştir.  Bu durum yine de Avrupa bağlarının uzun dönemde alan bakımından 

dengede kalacağı anlamına gelmektedir. Eldeki mevcut veriler 2012 – 2013 yılları arasında, 

Portekiz, Romanya, Yunan ve Avusturya bağ alanlarında bir önceki yıllardaki hasat ile 

karşılaştırıldığında alan olarak sabit bir durumun olduğu öngörülürken,  İspanya ve 

İtalya’daki geniş bağ alanlarında beklenildiği gibi bir düşüş olduğu gözlemlenmektedir.  

2012 – 2013 yılları arasında geçmişte elde edilen verilere göre, bağ alanlarının 10000 

ha ile 20000 ha arasında bir düşüş olduğunu göstermiştir. 2011 – 2012 yılları arasında ise 

aşağı yukarı 36000 ha lık bir azalmadan 2 kat daha az olduğu saptanmıştır.  

Güney Yarım Küre Ve Amerika’da Bağ Alanlarının Gelişiminin Azalması  

Güney yarım küre ve Amerika’da tüm dikili alanların büyüme oranları 2000’li yılların 

gözlenen verileri ile karşılaştırıldığında,  yavaş bir büyümenin söz konusu olduğu fakat daha 

yakın zamana kadar bu büyümenin durağan kaldığı saptanmıştır. Bu aşamada akla gelen soru 

2012 – 2013 yılları arasında bu trendin devam edip etmediğidir. Aslında, 2011 – 2012 yılları 

arasında Güney Amerika bağları artmaya devam etmiştir. Arjantin, Şili ve Brezilya bağ 

alanlarında görülen artış düşük bir oranda olsa bile,  2012-2013 yılları arasında Şili’deki bağ 

alanlarından elde edilen son veriler bu artışın durağan hale geleceğini ortaya koymuştur. 2006 

yılından beri Güney Afrika bağ alanları yavaş da olsa giderek küçülmeye devam etmektedir 

bununla birlikte arasında Avusturalya’nın 2011-2012 bağ alanı verileri şaraplık bağların 

miktarı açışından devamlı olarak bir düşüşü göstermektedir.  

Güney Yarım Küre ve Amerika’daki bağ alanlarında bir düşüşün ön görülmesinden dolayı 

mevcut durum şu şekilde değerlendirilebilir;  

- Bir tarafta, 2011- 2012 yılları arasında Kuzey Amerika bağ alanlarında bir durağanlık, 

- Ve diğer bir tarafta da, 2012 – 2013 yılları arasında Yeni Zelanda bağ alanlarında 

küçük bir gelişime söz konusudur.  

Dünya Bağ Alanlarında Düşüş Devam Edebilir! 

Böylece, 2012 – 2013 yılları arasında Çin’deki bağ alanlarının gelişimi, özellikle 

şaraplık bağlar azalmaya ya da sabit kalmaya bununla birlikte Türkiye’deki bağ alanları 

azalmaya devam ederse, Avrupa ve Amerika kıtası da düşünüldüğünde dünya bağ alanlarında 

azalma devam edebilir. Fakat özellikle 2011 -2012 yılları arasında Avrupa bağlarında olan 

azalmanın etkileri kendisini ileride yavaş seyreden bir üretim düşüşü olarak da gösterebilir.  
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Dünyada 2013 Yılı Şarap Üretimi 

Yapılan tahminler 2013 yılı şarap üretiminin 2012 yılına göre %10 kadar daha fazla 

olacağı ve 276,5 ile 285,4 milyon hl arasında gerçekleşebileceği yönündedir. 2012 yılı şarap 

üretimi 258,3 Mhl ile oldukça düşük bir yıl olarak göze çarpmaktadır. 2013 yılı ortalamanın 

üzerinde bir yıl olup buna yakın bir üretimi ise son zamanlarda 2006 yılında 282,6 Mhl ile 

görmekteyiz. Ancak 2006 yılında dünya bağ alanları da 7.799.000 ha kadardı ve 2013 yılına göre 

tahminen 300.000 ha daha fazlaydı bu da göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. 

 

Grafik 1. Dünya Şarap Üretim Trendi 

Avrupa Birliği Ülkelerinin Durumu 

Grafik 1’de de görüldüğü gibi 2007-2011 yılları arasında geçen beş yıllık dönemde 

ortalama seviyelerde gerçekleşen şarap üretiminin ardından 2012 yılında önemli bir düşüş 

yaşanmıştı, 2013 yılında ise bağ alanlarında meydana gelen önemli azalmalara rağmen şarap 

üretiminin daha yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Bu değişimler önümüzdeki yıllarda da 

devam edecek gibi görülmektedir. Avrupa Birliğindeki önemli şarap üretici ülkelere da 

bakıldığında hemen hemen hepsinde 2012 yılına göre bir artışın olduğu gözlemlenmektedir. 

Özellikle İspanya da 2012 yılına göre yaklaşık 40 Mhl lik bir üretimin olacağı tahmin 

edilmekte ve bu normal üretim yıllarına göre 5-6 Mhl kadar daha fazla bir miktardır. Yeni 

üyelerden Romanya incelendiğinde ise son yıllarda çok düşük üretim seviyeleri yaşayan bu 

ülke 2012 yılına göre %79’luk bir üretim artışı gerçekleştirmiş ancak bu normal üretim 

potansiyelinin 6 Mhl olduğu düşünülürse yine de düşük bir üretim miktarıdır. 

2013 yılı için Avrupa Birliğinin en önde gelen şarap üreticilerinden Fransa’da da 44 

Mha lik bir üretim tahmin edilmekte ve bu üretim 2012 yılına göre %7’lik bir artışa işaret 

etmektedir. Portekiz’de de %7 civarında bir artış gözlemlenmekte ve 2013 yılında 6,7 Mhl lik 

bir üretimin olacağı tahmin edilmektedir. 

İtalya’da ise 2012 yılında 2011 yılına göre küçük bir artış olmasına rağmen yine de 

ortalama bir sezon geçirilmişti, 2013 yılında ise 2012 yılına göre %2’lik bir artış beklenmekte 

ve üretimin 45 Mhl civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Diğer Avrupa Birliği 
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ülkelerinden Almanya’da şarap üretimi istikrarlı olup yine 9 Mhl civarında gerçekleşmiştir. 

Yunanistan’da ise ortalama üretimlerinin üzerinde bir rekolte gerçekleşmiş olup son birlik 

üyesi Hırvatistan’da ise 1,4 Mhl üretimin olması beklenmektedir. 

Sonuç olarak 28 Avrupa Birliği üyesi ülkede toplam olarak şarap üretimi 163,9 Mhl 

olmakta ve normal bir yıl olan 2012 yılına göre %11’lik artış kaydedilmektedir. Bu üretim 

miktarı 164,9 Mhl lik 2009 yılıyla da oldukça benzeşmektedir. 

 

Tablo 1. Ülkeler İtibariyle Dünya Şarap Üretimi (1000 hl) (1 Mhl den fazla üretimi olan ülkeler) 

Ülke 2009 2010 2011 2012 2013 

Tahmini 

2013/2012 

fark 

2013/2012 

% fark  

Sıralama 

Arjantin 12135 16250 15473 11778 14984 3206 %27 5 

Avustralya 11784 11420 11180 12660 13500 840 %7 6 

Avusturya 2352 1737 2814 2514 2400 -114 -%5 16 

Brezilya 2720 2459 3460 2967 2731 -236 -%8 13 

Bulgaristan 1427 1224 1237 1337 1305 -32 %-2 18 

Şili 10093 8844 10464 12554 12821 267 %2 7 

Hırvatistan 1424 1433 1409 1293 1422 129 %10 17 

Fransa 46269 44381 50764 41205 44082 2877 %7 2 

Almanya 9228 6906 9132 9012 9011 -1 %0 9 

Yunanistan 3366 2950 2750 3150 3700 550 %17 12 

Macaristan 31989 1762 2750 1818 2618 800 %44 14 

İtalya 47314 4825 42772 43816 44900 1084 %2 1 

Yeni Zelanda 2050 1900 2350 1940 2484 544 %28 15 

Portekiz 5868 7133 5610 6308 6740 432 %7 10 

Romanya 6703 3287 4058 3311 5938 2627 %79 11 

Güney Afrika 9986 9327 9726 10550 10954 404 %4 8 

İspanya 36093 35353 33397 32478 40000 7522 %23 3 

İsviçre 1112 1030 1119 1004 1008 4 %0 19 

ABD 21965 20887 19187 20510 22000 1490 %7 4 

Dünya 

Toplam 

272217 264495 267413 258164 280950 22786 %9  

   

Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler 

Avrupa Birliğinin dışında kalan ülkelerdeki şarap üretimi 2008-2012 yılları arasında 

oldukça durağan bir seyir izlemektedir. 2013 yılının tahmini rakamlarına bakıldığında 7 

Mhl’lik bir fazla üretim beklenilmekte ve bu 2012 yılına göre %12’lik bir artışa tekabül 

etmektedir. 

ABD şarap üretim miktarlarında özellikle de Californiya’da 2013 yılı için 2012 yılına 

göre açık bir üretim artışı olacağı görülmektedir. 2012 yılında ABD’nin şarap üretim miktarı 

20,5 Mhl olmuş ve 2013 yılı üretim miktarı ise 22 Mhl olarak tahmin edilmektedir.  
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Güney Amerika özellikle Brezilya’da şarap üretiminin 3 Mhl ortalama seviyelerde 

olması beklenmektedir. Ancak ünümüzdeki süreçte üretimlerini artıracakları düşünülmektedir. 

Önde gelen üretici ülkelerden Şili’de 12,8 Mhl ile artış devam etmekte ve yeni bir rekor 

gerçekleşmektedir. Arjantin’de yine üretim artışı sürmekte 2012 yılında 11,8 Mhl’lik üretim 

miktarından %27’lik artışla 15 Mhl’lik bir üretim miktarına çıkış gözlemlenmektedir. 

Okyanusya ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda’nın 2013 yılı üretimlerine 

bakıldığında sırasıyla 13,5 Mhl ve 2,5 Mhl’lik şarap üretimlerinin 2012 yılına göre kayda 

değer bir artış gösterdikleri söylenilebilir. Bu ülkelerde 2011-2012 yıllarında önemli 

miktarlarda alan azaltmasına gidilmesine rağmen meydana gelen üretim artışı büyük önem arz 

etmektedir. 

Önemli bir şarap üreticisi olan Güney Afrika Cumhuriyetinde ise 2013 yılı üretimi 11 

Mhl olup 2012 yılına göre %3,8’lik artış kaydedilmiştir. Üretimin önümüzdeki süreçte de bu 

şekilde devam edeceği öngörülmektedir. 

Dünya’da Şarap Tüketim Seviyelerinde Durağanlık!  

İçinde bulunduğumuz döneme kadar elimizde farklı pazarların tüketim seviyeleri 

hakkında herhangi bir kesin bilgi bulunmamakla birlikte şu an için trend grafikleri 

incelendiğinde bir durağanlığın olduğu gözlemlenmektedir. (Grafik 2’de)  

 

Grafik 2. Dünya Şarap Tüketim Trendi 

Bu finansal dönem içerisinde sektördeki küresel ekonomik krizin etkileri ile 2008 

yılından beri bir belirsizlik söz konusudur. Bunun ötesinde 2012 yılındaki düşük tüketim 

miktarı şarap arz zincirinde bir sıkıntıya sebebiyet vermiştir. Bu nedenle 2013 yılı içerisinde 

tüketim artışının geri dönüşü çok kolay görünmemektedir. 2010 – 2011 yılları arasındaki 

tüketim trendinin de buna işaret ettiği görülmektedir.  
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Grafik 3. Dünya Şarap Üretim-Tüketim Farkı 

2013 dünya şarap tüketim miktarının 238.4 ile 252.1 Mhl arasında olduğu görülmektedir.  

Şöyle ki, 2013 yılında 238.4 ile 252.1 Mhl arasında olan dünya şarap tüketim seviyesi 

değerlendirmeye alacak olursak, şarap üretim ve tüketim miktarları arasındaki fark brendi ve vermut 

gibi endüstriyel içeceklere gidecek miktarda göz önüne alındığında şimdilik sınırlandırılabilir gibi 

görülmektedir.   

2013 yılında, 2007 yılından beri ilk kez, üretim-tüketim fark seviyesi tahmin edilen 

endüstriyel ihtiyaçların daha üzerinde olduğu belirlenmiş, 2012 yılında 15.2 milyon hektolitrelik bir 

üretim-tüketim farkı oluşmuş, bu yıl ise bu farkın 35.7 milyon hektolitre seviyesinde diğer yıllara göre 

yüksek olacağı tahmin edilmektedir.   
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