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ÖNSÖZ 

 

Bağcılığa gönül vermiş değerli bilim insanları ve saygıdeğer katılımcılar, 

 

Sizlere, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü tarafından, 03-07 Ekim 2022 tarihleri arasında Manisa’da düzenlenen “10. Türkiye 

Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu’na” katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. 

  

Bağcılığın merkezi Manisa ilinde onuncusu düzenlenen Bağcılık ve Teknolojileri 

Sempozyumu kapsamında üniversite, araştırma enstitüleri, yayım birimleri ve bağcılıkla 

uğraşan sektörlerin yoğun ilgisi bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Sempozyuma bilim 

kurulunun yoğun ve titiz çalışması sonucu seçilen 65 adet sözlü, 54 adet poster ve 3 adet çağrılı 

bildiri ile katılım sağlanmıştır. 

  

Sempozyumun gerçekleşmesi için sayısız kurum, kuruluş, sektör paydaşı maddi ve manevi 

destek vermiştir. Her birine sonsuz teşekkürler sunmayı bir borç biliriz. Bağcılık sektöründe 

yer alan tüm paydaşlar arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirildiği, bilimsel çalışmaların, bilgi 

ve tecrübelerin paylaşıldığı, disiplinler arası işbirliklerinin güçlendiği, güncel sorunlara bilimsel 

ve teknolojik ilerlemeler ışığında çözümlerin üretildiği ve geleceğe yönelik çok sayıda 

kazanımlar sağladığımız bir sempozyum gerçekleştirdiğimiz inancındayız. 

 

Katkılarını esirgemeyen ve çalışmaları ile katılım sağlayan bütün paydaşlara teşekkür ederiz. 

 

 

Saygılarımızla. 

  

Akay ÜNAL 

Sempozyum Başkanı 
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II 
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Çağrı OVAYURT, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU 

23 
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24 
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Mehmet Ali KİRACI, Meltem EMRE, Dilek KARAMÜRSEL, Alamettin BAYAV, Fatma 

Pınar ÖZTÜRK 

27 

Red Globe Üzüm Çeşidinin Üç Farklı Terbiye Sisteminde Yetiştiriciliğinde 

Ekonomik Analizi ve Karlılık Durumunun Belirlenmesi 

Seçkin GARGIN, Süleyman AKOL, Akay ÜNAL, Alamettin BAYAV, Alim GÖKTAŞ, Yusuf 

ÖZTÜRK, Meltem EMRE, Kemal YILMAZ 

28 

Covid-19 Pandemisinin Manisa İli Bağcılığına Etkileri 

Hülya UYSAL, Nihal CAN AĞIRBAŞ 
29 

Türkiye Asma Fidanlıklarında Geriye Doğru Ölüm ve Petri Hastalıklarının 

Durumu 

D.Soner AKGÜL, Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ, Murat YILDIZ, İzzet BÜLBÜL, Mümine 

ÖZARSLANDAN 

30 

Suni Külleme İnokulasyonu Uygulanan Bazı Üzüm Çeşitlerinde Külleme 

Enfeksiyon Oranlarının Zamana Bağlı Değişimi 

Abdurrahim BOZKURT, Adem YAĞCI, Davut Soner AKGÜL 

31 

Dormant Asma Kalemlerinde Endofitik ve Patojen Fungusların Saptanması 

Arife YAĞCI, D.Soner AKGÜL, Rüstem CANGİ 
32 

Ülkemiz Bağ Alanlarında Nematod Konukçusu Yabancı Otlar 

Lerzan ÖZTÜRK, Bahadır ŞİN 
33 

Ganos Dağları Doğal Florasından Toplanan Vitis Türlerinin Bağ Antraknozu 

(Elsinoe ampelina) ve Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) Hastalıklarına 

Dayanıklılıklarının Moleküler Olarak Belirlenmesi 

Nihan ŞAHİN, Serkan CANDAR, Elman BAHAR, İlknur KORKUTAL, Demir KÖK 

34 

Sürdürülebilir Bağ ve Şarap Turizmi Uygulamaları 

Seda SÜER 
35 

Öküzgözü Şaraplarının Cata (Check-All-That-Apply) Yöntemi ile Tüketici 

Duyusal Karakterizasyonu ve Tüketici Beğenisinin Belirlenmesi 

Merve DARICI, Abdullah ÖZONUR, Turgut CABAROĞLU 

36 

Yörenin (Şarköy/Tekirdağ - Urla/İzmir) Cabernet Sauvignon Üzüm ve 

Şaraplarının Genel Bileşimi ve Fenolik Bileşikleri Üzerine Etkisi 

Dicle YILDIRIM, Abdullah ÖZONUR, Merve DARICI, Turgut CABAROĞLU 

37 

Orta Nemli Üzüm Üretimi ve Muhafaza Koşullarının Belirlenmesi 

Gamze UYSAL SEÇKİN, Levent TAŞERİ, Mehmet GÜLCÜ, Tamer UYSAL, Serkan 

CANDAR, Mehmet DEMİRCİ, Figen DAĞLIOĞLU, Türkan AKTAŞ 

38 

Farklı Üzüm Çeşitlerinin Muhafazasında Ambalajlardaki Açıklıkların Tanenin 

Kükürt Dioksit Miktarı ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi 

Fatih ŞEN, Ayşe BAYRAMOĞLU 

39 
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Bazı Üzüm Çeşitlerinde Yapraktan Mikroelement Uygulamalarının Salkım ve 

Tane Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

Bülent KÖSE, Yahya URAY, Fatma TÜRK, Kevser BAYRAM, Hüseyin ÇELİK 

40 

Alphonse L. Üzüm Çeşidine Azotobacter ve Yeşil Alg Karışımı Uygulamasının 

Toprağın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Üzüm Verim ve Kalitesi Üzerine 

Etkisi 

Fadime ATEŞ, Fulya KUŞTUTAN, Bülent ATEŞ 

41 

Konvansiyonel Tarımda Yüksek Düzeyde Bor İçeren Topraklarda Yetişen Bazı 

Yonca Çeşitlerinin Üzümde Beslenme Dengesi Üzerine Etkisi 

Fulya KUŞTUTAN, Fadime ATEŞ, Ebru TOPRAK ÖZCAN, Bülent DOĞAN 

42 

Alaşehir – Manisa Bağ Tarımında Gübre Kullanımı ve Değerlendirilmesi 

M.Eşref İRGET, Şenay AYDIN, Tarık MEMİŞ, İlker Burak BEKAR 
43 

Farklı Oranlarda Çiftlik Gübresi Uygulamalarının Asma Genotiplerinde 

Fizyolojik ve Vejetatif Özelliklere Etkileri 

Yasin GAYRETLİ, Sarmad Aydn Abdulhadi ABDULHADİ, İrem TÜRKOĞLU, Ali SABIR 

44 

Bağcılıkta Anaç Islah Çalışmalarında F1 Populasyonunun Oluşturulması 

Adem YAĞCI, Rüstem CANGİ, Metin KESGİN, Duran KILIÇ 
45 

Eskişehir İlinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

Ali BAYKUL, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU 

46 

Tekirdağ Asma Arazi Gen Bankasındaki Bazı Üzüm Genotiplerinin Ampelografik 

Karakterizasyonu 

Tamer UYSAL, Onur ERGÖNÜL, Ahmet Semih YAŞASIN, Aslı POLAT, İsmail ERYILMAZ, 

Serkan CANDAR, Tezcan ALÇO 

47 

Yeni Geliştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinde Verimli Göz Seviyelerinin Belirlenmesi 

Metin KESGİN, Yıldız DİLLİ, Simin SAYGAÇ, Şermin ÇELİK, Naci YILDIZ, Halil KAKCI, 

Ebru TOPRAK ÖZCAN, Metehan GÜNHAN    

48 

Atasarısı Üzüm Çeşidinde Farklı Yaz Budaması Uygulamalarının Tane Tutum 

Özellikleri İle Verim ve Kalite Üzerindeki Etkileri 

Esra ŞAHİN, Alper DARDENİZ 

49 

Üzüm Çekirdeği Tozu ve Kabuk Tozu Katkısının Pestilin Renk, Tekstür ve 

Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi  

Kadir Emre ÖZALTIN, Özlem ÇAĞINDI 

50 

Manisa Yöresine Ait Bazı Kurutulmuş Çekirdeksiz Üzümlerin Orta Nemli Hale 

Getirilip Yenilebilir Kaplama Uygulandıktan Sonraki Bazı Özellikleri 

Hakkı Faruk BULUNTEKİN, Bilge AKDENİZ 

51 

Bazı Üzüm Çeşitlerinin Reçel ve Marmelat Kalitelerinin Belirlenmesi 

F.Belgin AŞIKLAR, Ahmet CANDEMİR, Ali GÜLER,  K. Emre ÖZALTIN 
52 

Dilimlenerek Kurutulmuş Üzümlerin Kuruma Karakteristiklerinin ve Kuru Üzüm 

Kalitesinin Belirlenmesi 

Ahmet CANDEMİR, Fatma Belgin AŞIKLAR, Ali GÜLER, Kadir Emre ÖZALTIN 

53 
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Farklı Üzüm Çeşitlerinden Üretilen Pekmezlerin Şeker, Mineral ve Fenolik 

Madde Kompozisyonları ile Antioksidatif Özelliklerinin Belirlenmesi 

Ali GÜLER, Ahmet CANDEMİR, K. Emre ÖZALTIN, F. Belgin AŞIKLAR 

54 

Çiçeklenme Döneminde Meydana Gelen Aşırı Sıcaklıkların Üzümlerde Silkme 

Sorunu Üzerine Etkisi   

Turcan TEKER, R.Oğuzhan SOLTEKİN, Köksal AKSU, Mustafa AKDEMİR, Erol 

YALÇINKAYA 
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Zamanlarının Salkım ve Tane Özelliklerine Etkileri 

Tezcan ALÇO, Serkan CANDAR, Elman BAHAR, İlknur KORKUTAL 
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Tekirdağ Çekirdeksizi Çeşidi Kalite Özellikleri Üzerine Bazı Kimyasal 

Uygulamaların Etkisi 

Ahmet Semih YAŞASIN, Bekir AÇIKBAŞ, Gamze UYSAL SEÇKİN, Damla ZOBAR, Onur 

ERGÖNÜL, Mehmet Ali KİRACI 

57 
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ve Şarap Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi  

Zafer COŞKUN, Tezcan ALÇO, Mehmet GÜLCÜ, Arzu GÜNDÜZ 
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Farklı Sulama Seviyelerinde Yüzey Altı Damla Sulama ile Sulanan Sultan 7 

Üzüm Çeşidinin Verim, Kalite ve Ekonomik Olarak Karşılaştırılması  

Selçuk KARABAT, R. Oğuzhan SOLTEKİN, Turcan TEKER, Akay ÜNAL, Pınar DOĞAN, 

Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ, Yüksel SAVAŞ, Şuayip YÜZBAŞI, Sinan ARAS 
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R.Oğuzhan SOLTEKİN, Turcan TEKER, Simin SAYGAÇ, Arkın ONAY 

60 
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Asma ıslahı, üzerinde durulan karakterler ve kullanılan tekniklerdeki değişimlerle birlikte 

halen geçerliliği ve gündemini korumaktadır. Sunulan makale, yüksek kaliteli sofralık üzüm 

çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik olarak Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından 

yürütülen “Melezleme Islahı Yoluyla Erkenci ve Geççi Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi” 

isimli projenin verilerinden oluşturulmuştur. Araştırma verileri 2015 ile 2020 yılları arasını 

kapsamakta olup, çeşit adaylarının tane ve salkım özellikleri ile olgunlaşma dönemlerinin 

bulgularını kapsamaktadır. Ayrıca melezleme kombinasyonlarında çekirdek çimlenme oranları 

detaylı şekilde incelenmiştir. Tane özelliklerinden tane ağırlığı, tane rengi, tane şekli ve 

çekirdeksizlik, salkım özelliklerinden ise salkım sıklığı bulgularına yer verilmiştir. 

Kombinasyonlar düzeyinde yapılan çekirdek çimlenme oranlarına göre en düşük çimlenmeler 

Trakya İlkeren (% 2.6) ve Cardinal (% 0-2.9) çeşitlerinde, en yüksek çimlenme oranları ise 

Yalova İncisi (% 70.8-79.1) çeşidinde bulunmuştur. Salkım sıklığı verilerinde ise Hönüsü 

çeşidi kullanıldığında çeşit adaylarının daha seyrek salkım yapısında olduğu, İrikara çeşidi 

kullanıldığında ise daha sık salkımların oluştuğu tespit edilmiştir. Tekirdağ Çekirdeksizi 

çeşidinin ıslah kombinasyonlarında kullanılması ile bireylerinde daha yüksek çekirdeksizlik 

ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, araştırmada, asma ıslah çalışmalarında ortaya çıkan tane renk 

açılımı detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sofralık üzüm, ıslah, melezleme, açılım. 
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Ülkemiz, birçok meyve türünde olduğu gibi, asmanın da ana vatanı içerisinde yer alması ve 

bağcılık kültürünün çok eski zamanlara dayanması nedeniyle geniş bir çeşit varyasyonu 

oluşmuştur. Ülkemizin farklı ekolojik bölgelerinde yetiştiricilikleri yapılan çok sayıda yöresel 

üzüm çeşidi bulunmaktadır. Üzüm çeşitliliğindeki bu yoğunluğa karşın ülkemiz üreticileri, 

üstün özellikleri üzerinde taşıyan yeni çeşitler talep etmektedirler. Sofralık üretimde, 

çekirdeksizlik diğer kalite parametrelerinin yanı sıra aranan özelliklerden olmuştur. Ülkemizde 

ve dünyada asma ıslahı çalışmalarının, daha çok bu yönde yoğunlaştığını görmek mümkündür. 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından tescil edilen 5 çekirdeksiz üzüm çeşidi (Altın 

Sultani, Sultan 1, Manisa Sultanı, Sultan 7, Saruhanbey), Thompson Seedless, Beyaz Kişmiş, 

1 kontrol ve referans çeşitler olmak üzere toplam 11 genotipin, GBS (genotyping by 

sequencing) yöntemi kullanılarak genetik analizi yapılmıştır. GBS yöntemi, genom çapında 

moleküler markırların belirlenmesi ve genotipleme yöntemlerini birleştirerek çok fazla sayıdaki 

örneğe aynı anda uygulanabilen güvenilir ve hızlı bir yaklaşım sunmakta ve hedef genomun 

azaltılması için restriksiyon enzimlerini kullanarak çok sayıdaki örnekte aynı anda paralel 

olarak sekanslama yapmak suretiyle avantaj sağlayabilmektedir. Üzüm çeşitleri OIV, UPOV 

ve IBPGR standardına göre sürgün, yaprak, çiçek, salkım, tane ve çekirdeklerine ait özellikleri 

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM) ‘nün “Üzüm (Vitis vinifera L.) 

Çeşit Özellik Belgesi” kullanılarak incelenmiştir. Bunun yanı sıra verim ve kalite özellikleri ile 

fenolojik özellikleri de belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin 

genetik ve ampelografik olarak benzerlikler ve farklılıkları ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., genetik farklılık, genotyping by sequencing, ttsm. 
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Poliploidizasyon yüksek bitkilerde evrimi yönlendiren ana faktörlerden biri olarak kabul 

edilmektedir. Poliploidizasyonun bazı bitki fenotiplerini değiştirdiği ve temel özelliklerin 

çoğuna dokunmadan bırakması nedeniyle üzüm çeşitlerinin kalite, verim veya çevresel 

adaptasyon gibi belirli özelliklerin geliştirilmesinde faydalı olması beklenmektedir. Bu 

çalışmada iki diploit Ekşi Kara ve Gök Üzüm (yerli çeşitler) çeşitleri ile iki tetraploit Kyoho 

(Japonya orijinli, dünyada en fazla yetiştirilmekte olan) ve Heuk Boseok (Güney Kore orijinli 

son yıllarda ıslah edilmiş) üzüm çeşitlerinin ploidi düzeylerinin tespitinde ön eleme verileri için 

kullanılan stoma özellikleri (yoğunluk, uzunluk, genişlik), kloroplast sayıları (adet stoma), 

yaprak klorofil içerikleri (SPAD değeri) ve yaprak kalınlıkları (m) karşılaştırılmıştır. Bitkisel 

materyal örnekleri sera şartlarında vegetatif olarak çoğaltılmış 35 litrelik saksı içerisindeki 2 

yaşlı bitkilerden alınmıştır. Sitolojik çalışmada, denemede kullanılan çeşitlerin tümünde Flow 

Sitometri (FC) analizi yapılarak veriler karşılaştırılmıştır. Diploit üzüm çeşitlerinin stoma 

sayıları tetraploit çeşitlerinkinden önemli ölçüde fazla, stomaları daha yoğun, stoma uzunluk 

ve genişlik değerleri daha düşüktür. Tetraploit çeşitlerin yaprak klorofil içerikleri ile yaprak 

kalınlıkları diploit çeşitlerinkinden önemli ölçüde daha fazla, kloroplast sayıları ise diploit 

çeşitlerin yaklaşık iki katıdır. FC analizlerinde tetraploit çeşitlerin pik seviyesi diploitlerin iki 

katı düzeyindedir. Yapılan incelemeler sonucunda tetraploit çeşitler ile diploit çeşitler 

arasındaki farklar tüm parametrelerde önemlidir. Stoma, kloroplast, klorofil ve yaprak kalınlığı 

parametrelerinin poliploit bitki ıslahı çalışmalarında, çok sayıda örnekle çalışırken poliploit 

bitkilerin tespitinde araştırıcılara zaman kazandırmaktadır. Ploidi düzeylerini doğrulama için 

FC analiz sonuçları gerekli görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma, poliploit, klorofil, kloroplast, stoma. 
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Zeliha ORHAN ÖZALP1*, Mehmet Ali KİRACI2, Tamer UYSAL2, Onur ERGÖNÜL2, 

Ahmet Semih YAŞASIN2, Serkan AYDIN3, Gürkan Güvenç AVCI4, Erhan SOLAK5, Yılmaz 

BOZ6, Çağlar KARACAOĞLAN7, Ayça KARAUZ8 

1İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale 
2Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekirdağ 

3Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya 
4Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Kırklareli 

5İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ 
6Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yalova 

7İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Aydın 
8İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa 

*zeliha.orhanozalp@tarimorman.gov.tr  

 

 

Cardinal üzüm çeşidi Tekirdağ ili Merkez ve Şarköy ilçeleri başta olmak üzere Marmara, 

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilen önemli erkenci bir sofralık çeşittir. Bu çalışma ile 

Cardinal üzüm çeşidinin verim ve kalitesinin arttırılması amacıyla klon seleksiyonu ıslahı 

amaçlanmıştır.  Çalışmanın birinci aşaması Klon Baş Omca Adaylarının Seçimi 2007-2009 

yılları arasında Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde üretici bağlarında yürütülmüştür. Üstün özellikler 

gösteren 24 klon baş omca adayı tespit edilmiştir. Projenin ikinci aşaması Tesadüf Parselleri 

Deneme Deseninde 3 tekerrürlü, her tekerrürde 8 omcadan 24 omca olacak şekilde Enstitüsü 

arazisinde yürütülmüştür. 5 ürün yılı (2015-2016-2017-2018-2019) verim, kalite ve gelişme 

parametreleri incelenmiştir. Çalışmalar sonucunda 14, 128 ve 140 nolu klon adayları en üstün 

klon olarak seçilmiştir. 14 nolu klon; verimi, tane ağırlığı ve gelişmesi iyi olarak öne 

çıkmaktadır. 128 nolu klon; yüksek verimi ve yine yüksek sayılabilecek salkım ağırlığı, tane 

ağırlığı ve duyusal analizde de öne çıkması ile dikkati çekmektedir. 140 nolu klon; duyusal 

değerlendirme ve pazarlanabilir ürün özelliği verim ve salkım ağırlığında iyi grupta yer 

almaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler  : Üzüm, Cardinal, klon seleksiyonu. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE POLİPLOİD ASMA 
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Zeki KARA1*, Kevser YAZAR1, Osman DOĞAN1 
1Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Konya  

*zkara@selcuk.edu.tr 

 

İklim değişkenliği kapsamında atmosferik karbon dioksit artışı, küresel sıcaklık ve kuraklık 

artışı, toprak su içeriğinin azalması ve tuzluluk gibi abiyotik stres artışlarının bağcılık 

koşullarını etkilemesi beklenmektedir. Bu değişime karşı kısa vadeli uyum stratejileri genellikle 

kültürel uygulamalara dayanırken uzun vadeli stratejiler, çeşit spektrumunda değişiklikler 

gerektirmektedir. Aynı biyofiziksel çevredeki asma genotiplerinin değişen iklime uygum 

sağlama strateji farklılıkları, ıslahçıların gelecek projeksiyonlarına yol gösterici olabilir. Global 

düzeyde bağ ekolojilerindeki artan ısınma, bağ alanlarında dramatik azalmalara neden olurken, 

yerinde çeşit seçimiyle iklim değişikliğine uyum potansiyeli fark edilmiştir. Gelecekteki 

iklimlere daha fazla uyum sağlayacak yeni çeşitlerin ıslahı, ısıya dayanıklı asma genotiplerinin 

geliştirilmesine odaklanacağından bazı otokton asma çeşitlerindeki biyolojik çeşitliliğin 

koruması hayati önem taşımaktadır. Belirli bir bölgeye uyum sağlamış, birincil abiyotik 

streslere karşı direnç geliştirmiş anaçlara aşılı yeni bağların tesisi, adaptasyonda kilit bir unsur 

olabilir. Geleneksel asma çeşitlerinin sürekli vegetatif çoğaltılması, somatik varyasyonu 

biriktirir. Biriken bu varyasyon, uzun süredir değişen çevre ve yetiştirme koşullarında çeşit 

adaptasyonuna katkı sağlar ve aynı zamanda yeni özelliklerin kaynağıdır. Bu literatür 

taramasında poliploidinin asma genotiplerinde sağladığı varyasyonlar ile poliploit asmaların 

morfolojik değişimlerinin, iklime bağlı değişen stres faktörleriyle başa çıkmada sağladığı 

fırsatlar değerlendirilmiştir. Aynı zamanda, poliploit asma genotiplerinin diploitlerine göre 

fizyolojik farklılıkları, hücresel düzeyde savunma ürünlerinin üretimindeki farklılaşmalar 

incelenmiştir. Dünyada bağ alanlarında sınırlı da olsa azalmalar kaydedilirken en önemli artışın 

poliploit üzüm çeşitleriyle sağlanması iklim değişikliğiyle başa çıkmada poliploit asmaların 

potansiyel katkılarının öncü sinyali olarak algılanabilir. Farklı kültür bitkilerinde 

poliploidizasyonla sağlanan gelişmeler ve poliploit asmalardan elde edilen sonuçlarla, gelecek 

projeksiyonları, yeni çalışma odakları, poliploit asma anacı ve üzüm çeşidi geliştirilme 

hedefleri değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma, gelecekteki bağcılık koşulları, poliploidizasyon, somatik 

varyasyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:*zkara@selcuk.edu.tr


 

6 
 

10. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu  

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

TOPRAKSIZ YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE FARKLI 
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Serpil TANGOLAR1* , Perihan Ceren ÖZER2 

1Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi, Adana 
2Tarla Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa 

*stangolar@cu.edu.tr 

 

 

Bu araştırmada, kokopit, perlit:torf (2:1, v:v) ve bazaltik pomza yetiştirme ortamları ile 

Prima çeşidinde bitki başına 10 ve 20 salkım; Early Sweet çeşidinde ise 10 ve 15 salkım ürün 

yükünün üzüm tanelerinin mineral içeriğine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Uygulamaların 

etkisini belirlemek amacıyla olgunluk döneminde alınan tane örneklerinde makro 

elementlerden azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum, mikro elementlerden demir, 

çinko, mangan ve bakır analizleri yapılmıştır. Prima çeşidinde yetiştirme ortamlarının yalnızca 

N içeriğine etkisinin önemli olduğu, ürün yüklerinin makro element içeriklerine etkisinin 

önemli olmadığı belirlenmiştir. Bu çeşitte, en yüksek N konsantrasyonları perlit:torf (%0.63) 

ve bazaltik pomza (%0.60) ortamlarından alınan tane örneklerinde saptanmıştır. Early Sweet 

çeşidinde yetiştirme ortamları etkisinin K ve Ca konsantrasyonları bakımından önemli, diğer 

makro elementlerde önemli olmadığı belirlenmiştir. En yüksek K konsantrasyonları kokopit 

(%0.63) ve perlit:torf (%0.67); Ca konsantrasyonları ise kokopit (%0.10) ve bazaltik pomza 

(%0.11) ortamlarından elde edilmiştir. Early Sweet çeşidinde 15 salkım ürün yükü 

uygulamasında saptanan K konsantrasyonu (%0.67), 10 salkım ürün yükündekinden (%0.56) 

daha yüksek çıkmıştır. Prima ve Early Sweet çeşitlerinde en yüksek Cu (sırasıyla 2.95 mg kg-1 

ve 2.97 mg kg-1) ve Fe (8.61 mg kg-1 ve 9.62 mg kg-1) konsantrasyonu bazaltik pomza ortamında 

yetiştirilen üzüm örneklerinde tespit edilmiştir. Her iki çeşitte de ürün yüklerinin tanelerde 

mikro element içeriklerine etkisi önemli bulunmamıştır. Sonuçta, çeşitlere göre bir miktar 

değişmekle birlikte, tanelerin uygulamalara göre makro ve mikro element konsantrasyonlarının 

birbirine yakın çıkması nedeniyle, denemede kullanılan yetiştirme ortamlarının tamamının tane 

mineral element içeriği yönünden önerilebileceği kanaatine varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma, üzüm, hidroponik kültür, mineral element, tane içeriği.  
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ASMA DİNLENME DÖNEMİ DOĞAL VE KONTROLLÜ SOĞUKLAMA 

FARKLARININ TRANSCRİPTOME İNCELENMESİ İLE 
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Turhan YILMAZ1, Anne FENNELL2 
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Dinlenme döneminde olan asmalar, ilkbaharda artan sıcaklıklar ile birlikte büyümenin 

yeniden başlayabilmesi ve ekodormansiye geçiş için soğuklama sıcaklıklarına (0 ila 7 °C arası) 

ihtiyaç duyar. Dormansi’nin kontrolünü ve tamamlanmasını anlamak çok önemlidir, çünkü 

soğuklama isteğinin uzaması veya çok kısa bir soğuklama sürecinden sonra tomurcuk 

patlamalarında gecikmeler, zayıf büyümeler ve asma kuvvetinde düşüşler meydana 

gelmektedir. Sabit (4 °C) sıcaklığa sahip olan soğutma odalarında bekletilen asma çubukları (5 

cm uzunluğa ve tek göze sahip) ile doğal koşullar altında yetiştirilen asmalardan alınan 

çubukların soğuklama istekleri üzüm çeşitleri arasında farklılık göstermektedir. Bu nedenle, her 

iki ortamdan elde edilen toplam 60 adet asma çubukları sabit sıcaklığa sahip olan karanlık 

soğutma odalarında (4 °C) ve doğal koşullarda soğuklama isteklerini karşılamaya tabi tutulmuş 

ve meydana gelen soğuklama istekleri boyunca moleküler aktiviteler RNA-Seq kullanılarak 

Marquette ve Brianna çeşitlerinde araştırılmıştır. Gen temel bileşen analizine bakıldığında, 

depolama odaları (4 °C) ve doğal koşullar altındaki moleküler gen ifadeleri her iki çeşitte de 

farklılık göstermiştir. 450-1000 soğuklama isteği boyunca, toplam 4571 gen ifade edilmiştir. 

Fenilpropanoid biyosentezi, fotosentez anten proteinleri ve bitki-patojen etkileşim metabolik 

yolları sabit sıcaklık depolama odalarında ve doğal koşullar altında istatiksel olarak önemli 

ölçüde arttığı görülmüştür. Hücre duvarı ve oksin sinyal metabolik yolları, sabit sıcaklık odaları 

altındaki bitkilerde önemli ölçüde fazlaca gözlemlenirken, jasmonat ve etilen sinyal yolları, 

doğal alandaki bitkilerde daha fazlaca görülmüştür. Sonuçlar göstermiştir ki, doğal ortamdaki 

sıcaklık dalgalanmaları ve ışık karanlık soğuklama depolarının (4 °C) aksine farklı metabolik 

süreçleri teşvik etmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: RNA-Seq analizi, Marquette, Brianna, soğuklama isteği. 
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ASMALARDA SÜRGÜN GELİŞİMİNE ETKİSİ  
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Serkan CANDAR1, Koray DOĞU4  
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2 Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü – Kırklareli 

3 Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Namık Kemal Üniversitesi – Tekirdağ  
4 Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü – Ankara 

*bekira79@hotmail.com  

 

 

Hidroponik kültür, topraksız tarım şartlarında kimyasal gübre desteği ile bitkilerin yüksek 

miktarda üretilmesine olanak sağlayan sistemdir. Bu sistemin asma vejetatif gelişmesine 

etkisinin araştırılması amacıyla; 2016 ve 2017 yıllarında, kendi kökü üzerinde ‘Güz gülü’, 

‘Tekirdağ misketi’ ve ‘Tekirdağ sultanı’ üzüm çeşitlerinde çalışma yapılmıştır. Yetiştirme 

ortamı olarak; torf, perlit ve torf+perlit kombinasyonunda hidroponik kültür kullanılarak, ayrıca 

torf ortamında hidroponik kültür kullanılmadan (kontrol) kurulan denemede, asmanın bazı 

vejetatif gelişme parametrelerine etkileri incelenmiştir. Hidroponik kültür uygulanan ile 

uygulanmayan (kontrol) asmalar sürgün gelişim düzeyleri ve sürgün pişkinleşmesi açısından 

kıyaslandığında, daha yüksek skala değerleri belirlenmiştir. Sürgün uzamasının zamana bağlı 

değişimi incelendiğinde uygulamalarda benzer sonuçlar elde edilmiş, kontrol asmalarının daha 

kısa sürgünler oluşturdukları tespit edilmiştir. Çalışma dönemleri sonunda yapılan ölçümlerde; 

odunlaşan kısımların uzunluğu, odunlaşan sürgün sayısı, odunlaşan kısmın toplam uzunluğu, 

odunlaşan kısmın ortalama uzunluğu, odunlaşan kısımdaki ortalama tek gözlü çelik sayısı ve 

ortalama boğum arası uzunluğu parametreleri bakımından hidroponik kültür uygulanan asmalar 

öne çıkmıştır. Kontrolden alınan en yüksek sürgün uzunluğu verileri ile hidroponik kültür 

uygulanan asmalardan alınan veriler kıyaslandığında; Güz gülü çeşidinde %396.3, Tekirdağ 

misketi çeşidinde %510.5 ve Tekirdağ sultanı çeşidinde ise %433.9 oranında artış sağlandığı 

tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde; asmalarda çoğaltım 

materyali üretiminde hidroponik kültür kullanılması ile avantaj sağlanacağı belirlenmiştir. 

Çoğaltım materyali üretiminde, özellikle topraktan kaynaklanan olumsuzlukları azaltması 

nedeniyle, hidroponik kültürün kullanılması önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hidroponik kültür, Vitis vinifera L., Topraksız tarım, Vejetatif gelişme 
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*gulhangulbasar@gmail.com 

 

 

Potasyum, bitki büyümesinde ve metabolizmasında kritik bir rol oynayan ve çeşitli biyotik 

ve abiyotik stresler altındaki bitkilerin hayatta kalmasına büyük ölçüde katkıda bulunan önemli 

bir besin elementidir. Bitki dokularında ve çiçek tomurcuklarında yetersiz potasyum bulunması, 

düşük sıcaklık stres duyarlılığını arttırmaktadır. 2020 ve 2021 yılları arasında gerçekleştirilen 

bu çalışmada Marmara Bölgesi’nde ticari öneme sahip Kober 5BB anacı üzerine aşılı Trakya 

İlkeren (Tİ), 1103 Paulsen anacı üzerine aşılı Michele Palieri (MP) ve 140 Ru anacı üzerine 

aşılı Red Globe (RG) üzüm çeşitleri kullanılmıştır. Bu çeşitlerin farklı fenolojik evrelerinde 

yapılan potasyum uygulamalarının, üç ayrı dönemde (aklimasyona geçiş, tam dayanım ve 

deaklimasyon) kış gözlerinin don toleransına etkileri Diferansiyel Termal Analiz (DTA) 

yöntemiyle incelenmiştir. Üç farklı dönemde alınan örneklerde don mukavemetinin önemli 

göstergeleri olarak kabul edilen prolin, indirgen şeker ve MDA analizleri yapılmıştır. Potasyum 

uygulamasının don toleransına etkisi çeşitlere, yıllara ve dönemlere göre değişiklik göstermiş, 

en büyük etki, don toleransında 2.57 ℃’lik artışla MP çeşidi 2020 ilkbahar döneminde 

saptanmıştır. RG çeşidi 2021 ilkbahar döneminde de potasyum uygulamasının don toleransını 

1.49 ℃ arttırdığı belirlenmiştir. Potasyum uygulamasının kış gözlerindeki prolin, indirgen şeker 

ve MDA miktarlarında gerçekleştirdiği değişimin çeşitlere ve dönemlere göre farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. 2021 yılı sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde tespit edilen don 

derecelerinin, 2020 yılı aynı dönemlerinde tespit edilen ölüm sıcaklıklarından daha düşük 

olduğu belirlenmiştir. 2020 ve 2021 yıllarında tüm çeşitler birlikte değerlendirildiğinde 

ortalama en düşük ölüm sıcaklıkları kış döneminde saptanmış (-15.86 ℃), onu sonbahar dönemi 

takip etmiş (-12.0 ℃) ve en yüksek sıcaklıklar ilkbahar döneminde tespit edilmiştir (-10.35 ℃). 

 

Anahtar Kelimeler: Sofralık üzüm, potasyum, don toleransı, diferansiyel termal analiz, 

abiyotik stres. 
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*selda.daler@yobu.edu.tr 

 

 

İklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklı zararlanmalar, geniş üretim alanına sahip ve 

ekonomik getirisi yüksek bitki türlerinde önemli ekonomik kayıplara yol açabilmektedir. Son 

yıllarda, 1-100 nm boyutlarındaki nanopartiküller (NP’ler), bitki büyüme ve gelişiminin 

düzenlenmesi, biyotik ve abiyotik stresin azaltılması, verim ve kalitenin iyileştirilmesi gibi 

sürdürülebilir yollarla modern tarıma katkı sağlayan etkili bir strateji olarak gündeme gelmiştir. 

Bu çalışmada kuraklık stresi altındaki 1103 P Amerikan asma anaçlarının morfolojik, fizyolojik 

ve biyokimyasal özellikleri üzerine farklı konsantrasyonlardaki Fe3O4 NP uygulamalarının 

etkileri incelenmiştir. Çeliklerin dikimden ~8 hafta sonra; 0, 0.01, 0.1 ve 1 ppm 

konsantrasyonlardaki Fe3O4 NP solüsyonları tüm yeşil aksama pülverizasyon yöntemiyle 

uygulanmıştır. Fe3O4 NP uygulamalarından ~4 hafta sonra başlanarak yetiştirme dönemi 

boyunca; bitkilerin bulunduğu yetiştirme ortamlarının nemi, tarla su tutma kapasitesinin %30-

40’ı aralığında tutulacak şekilde kısıtlı sulama yapılmış, kontrol gruplar ise tarla su tutma 

kapasitesinin %70-80’i aralığında optimum düzeyde sulanmıştır. Toplam 120 günlük yetiştirme 

periyodunun ardından deneme sonlandırılarak, asma fidanlarına ait morfolojik (sürgün taze ve 

kuru ağırlığı, sürgün sayısı ve uzunluğu, yaprak sayısı ve yüzey alanı, kök taze ve kuru ağırlığı, 

kök uzunluğu, köklenme oranı ve fiziksel zararlanma derecesi), fizyolojik (klorofil miktarı, 

yaprak oransal nem içeriği, stoma iletkenliği, yaprak sıcaklığı ve membran zararlanma indeksi) 

ve biyokimyasal (lipit peroksidasyonu, prolin ve toplam fenolik madde miktarı) parametreler 

analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, Fe3O4 NP uygulamalarının klorofil,  prolin ve 

toplam fenolik madde miktarını artırarak; membran zararlanma indeksi ve lipit 

peroksidasyonunu ise azaltarak kuraklık stres toleransının artırılmasında etkili olduğu 

belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, Fe3O4 NP’lerin asmalarda kuraklık stresinin azaltılması 

bakımından etkili bir strateji olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: 1103 P, Fe3O4, nanopartikül, kuraklık stresi. 
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MICHELE PALIERI ÜZÜM ÇEŞİDİNDE GÖZ VERİMLİLİĞİ 

ÜZERİNE YAPRAK ALMA VE UÇ ALMANIN ETKİLERİ 

 

Arzu ZİNNİ1, Elman BAHAR2, İlknur KORKUTAL2* 

1 TÜRAM Tarım Lisesi, İstanbul  
2 Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ  

*ikorkutal@nku.edu.tr  

 

 

Bu araştırmada, Tekirdağ il sınırlarında bulunan bağda yetiştirilen 110R anacına aşılı 

Michele Palieri üzüm çeşidi kombinasyonundan oluşan omcalarda gerçekleştirilen yaprak alma 

ve uç alma uygulamalarının, gelecek yılın göz verimliliği değerleri üzerine etkileri 

belirlenmiştir. Araştırma, 2018–2019 ile 2019–2020 (iki yıl) yıllarında, 3 farklı gelişme 

döneminde (tane tutumu, iri koruk ve ben düşme) ve 4 farklı uygulama yapılarak [kontrol, uç 

alma (U), yaprak alma (Y) ve yaprak alma–uç alma (YA–UA)] gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada, uygulama kombinasyonları dikkate alınarak 1. gözden 12. göze kadar olan göz 

verimlilikleri incelenmiş, yapılan değerlendirmeler sonucunda 5. ve 6. gözlerdeki verimliliğin 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, 2018 yılında iklim odasında sürdürülen 

gözlerin verimliliklerinin daha yüksek; 2019 yılında ise bağda süren gözlerin verimliliklerinin 

az da olsa yüksek olduğu görülmüştür. İklim odasında sürdürülen ve bağda süren gözlerin 

verimliliği açısından iki yılın ortalaması alındığında 6. gözün 0,96 değeri ile en yüksek göz 

verimliliği değerine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca iklim odası ve bağ koşullarında göz 

verimliliği bakımından farklılık oluştuğu söylenebilir. Sonuç olarak; Michele Palieri üzüm 

çeşidinde bağdan optimum bir göz verimliliği almak için iri koruk döneminde yaprak alma (Y) 

uygulaması önerilebilir bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Michele Palieri, yaprak alma, uç alma, göz verimliliği, fenoloji. 
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HASAT ÖNCESİ 24-EPİBRASSİNOLİD UYGULAMALARININ 

ÜZÜMDE VERİM VE BAZI KALİTE KRİTERLERİNİ ARTIRMA 

POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Zehra BABALIK1, Alper CESSUR2*, İlknur ALBAYRAK2, Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR2 

1Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atabey Meslek Yüksekokulu,  

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta 
2Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Ziraat Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta 

*alpercessur@gmail.com 

 

 

Bu araştırma, Horoz Karası üzüm çeşidine ait omcalara hasat öncesi yapılan brassinosteroid 

(BR) uygulamalarının omca başına verim, salkım ağırlığı, tane ağırlığı, tane hacmi, suda 

çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM), titrasyon asitliği (TA) ve toplam şeker miktarı gibi 

üzümde verim ve bazı kalite kriterleri üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla BR’lerin bir analoğu olan 24-epibrassinolid (24-eBL), omcalara 

0.2, 0.4, 0.6 ve 0.8 ppm olmak üzere dört farklı konsantrasyonda ve ben düşme dönemi; tane 

tutumundan 7 gün sonra + ben düşme dönemi ile tane tutumundan 7 gün sonra + ben düşme 

dönemi + ben düşmeden 30 gün sonra olmak üzere üç farklı dönemde uygulanmıştır. Kontrolle 

birlikte toplam 13 farklı uygulamanın iki yıl süreyle yapıldığı araştırmada, uygulama dönemi 

ve 24-eBL konsantrasyonlarına göre incelenen kriterler bakımından önemli farklılıkların 

olduğu tespit edilmiştir. Omca başına verim, salkım ve tane ağırlığı ile tane hacmi bakımından 

en yüksek değerler 0.4 ppm konsantrasyonundaki 24-eBL’nin tane tutumundan 7 gün sonra ve 

ben düşme dönemi olmak üzere 2 kez tekrarlandığı uygulamadan elde edildiği belirlenmiştir. 

SÇKM bakımından en yüksek değer, ben düşme döneminde 0.2 ppm 24-eBL uygulamasından 

elde edilirken; toplam şeker miktarının ise ben düşme döneminde 0.8 ppm konsantrasyonunda 

yapılan 24-eBL uygulamasında tespit edilmiştir. Horoz Karası üzüm çeşidinde hasat öncesi 24-

eBL uygulamalarının uygun dönem ve konsantrasyonda yapıldığında üzümün verim ve 

kalitesini artırdığı belirlenmiştir. Araştırmada pestisit kalıntılarını elemine etme, insanda kanser 

hücrelerinin çoğalmasını engelleme gibi olumlu etkileri de göz önüne alındığında, BR’lerin 

insan ve çevre dostu bir uygulama olarak üzümde verim ve kaliteyi artırmada güvenle 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Horoz Karası, 24-epibrassinolid, verim, kalite. 
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METİL JASMONAT UYGULAMALARI İLE AYDINLIK VE 

KARANLIK KÜLTÜR KOŞULLARININ KALECİK KARASI 

SÜSPANSİYON KÜLTÜRLERİNDE HÜCRE BÜYÜMESİ VE FENOLİK 

BİLEŞİKLERİN BİRİKİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

 
Zehra BABALIK1, İlknur ALBAYRAK2*, Alper CESSUR2, Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR2 

1Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atabey MYO, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta 
2Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Ziraat Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta 

*ilknuralbayrakk @outlook.com 

 

 

Bu araştırma, Kalecik Karası üzüm çeşidine ait hücre süspansiyon kültürlerine iki farklı 

ışıklanma koşullarında uygulanan farklı konsantrasyonlardaki metil jasmonat (MeJA)’ın, hücre 

büyümesi, hücre canlılığı ile hücrelerde ve besin ortamlarına salınan fenolik bileşiklerin 

birikimi üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla yaprak 

saplarından elde edilen kallus dokularının 1.0 mg l-1 BA, 0.1 mg l-1 2,4-D ve 30 g l-1 sakkaroz 

içeren sıvı MS ortamına aktarılmasıyla oluşturulan hücre süspansiyon kültürlerine, 0, 10, 20, 

30, 40 ve 50 μM olmak üzere 6 farklı konsantrasyonda MeJA uygulanmış ve ardından hücre 

süspansiyonları sürekli aydınlık ve karanlık koşulların sağlandığı iklim odalarında ayrı ayrı 

kültüre alınmışlardır. Bu ortamlarda 30 gün süreyle kültüre alınan hücreler, hasat edildikten 

sonra, yaş ve kuru hücre ağırlıkları, hücre canlılıkları ile hücrelerdeki ve besin ortamlarındaki 

fenolik bileşiklerin (trans-resveratrol, gallik asit, kateşin, klorogenik asit, kafeik asit, 

epikateşin, vanilin, p-kumarik, o-kumarik, ferulik asit, rutin, sinnamik asit, kuersetin) miktarları 

belirlenmiştir. Karanlık koşulların, aydınlık koşullara göre hücre büyümesi üzerinde daha etkili 

olduğunun belirlendiği araştırmada, özellikle yüksek MeJA konsantrasyonlarında hücre 

canlılığı ile hücre kuru ağırlığında önemli azalmaların meydana geldiği tespit edilmiştir. Hem 

hücrelerde hem de besin ortamlarında fenolik bileşik miktarlarının MeJA uygulamaları ile 

ışıklanma koşullarına bağlı olarak önemli derecede değiştiği saptanmıştır. Genel olarak karanlık 

koşulların aydınlık koşullara göre; MeJA uygulamalarının da kontrole göre fenolik bileşik 

birikimini daha fazla teşvik ettiği belirlenmiştir. Ayrıca başta trans-resveratrol, kateşin, 

epikateşin gibi asmanın en önemli fenolik bileşikleri olmak üzere incelenen bileşiklerin büyük 

çoğunluğunun besin ortamlarındaki miktarlarının hücrelere göre çok daha yüksek olduğu da 

tespit edilmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: Kalecik Karası, hücre süspansiyon kültürü, metil jasmonat, ışıklanma 

koşulları, fenolik bileşikler. 
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PRİMA ÜZÜM ÇEŞİDİNDE YAPRAKTAN UYGULANAN FARKLI 

AZOT İÇERİKLİ GÜBRELERİN VERİM VE BAZI KALİTE 

ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

 

Semih TANGOLAR1*, Sametcan DEMİROĞLU1, Serpil TANGOLAR1,    

  Sevil CANTÜRK1,  Melike ADA2  

1Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi, Adana 
2Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Şırnak Üniversitesi, Şırnak 

*tangolar@cu.edu.tr 

 

 

Asmaların besin maddesi ihtiyacının karşılanmasında azot başta olmak üzere, fosfor ve 

potasyum önemli makro elementler arasında yer almaktadır. Bu araştırma, Çukurova 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Bağında 2022 

yılı vejetasyon döneminde yürütülmüştür. Çalışmada 1103 P anacı üzerine aşılı altı yaşlı Prima 

üzüm çeşidine birincisi iri koruk döneminde (1 Haziran 2022), ikincisi ise ben düşme 

başlangıcında (10 Haziran 2022), yapraktan uygulanan farklı miktarda toplam azot içeren dört 

(A, B, C ve D) ticari sıvı gübrenin verim ve kalite özelliklerine etkisi incelenmiştir. A gübresi 

%3 N, %15 P205, %10 K2O; B gübresi %3 N, %20 K2O; C gübresi %15 N;  D gübresi ise %20 

N içeriklidir. Deneme asmalarına A gübresinin 40 cc/100 L, B ve D gübrelerinin 175 cc/100 L, 

C gübresinin ise 150 cc/100 L dozu uygulanmış, kontrol omcalarına yalnızca su 

püskürtülmüştür. Elde edilen bulgulara göre en yüksek verim ve salkım ağırlığı değerleri 

(sırasıyla, 7832 g/omca ve 213.2 g) B; salkım uzunluğu, genişliği ve büyüklüğü ise B ve C 

uygulamasından elde edilmiştir. Tane ağırlığı, uzunluğu, genişliği ve büyüklüğü değerleri 

bakımından kullanılan sıvı gübrelerin tamamı kontrol uygulamasından daha yüksek değerler 

vererek aynı gruba girmişlerdir. SÇKM değeri kontrol uygulamasında diğer uygulamalardan 

daha yüksek (%16.23) çıkmıştır. Sonuç olarak, Prima çeşidinde salkım ve tane özelliklerini 

iyileştirmek amacıyla yapraktan azot içerikli sıvı gübre kullanımının yararlı olacağı ve B 

gübresinin diğerlerine kıyasla daha öne çıktığı belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma, sofralık üzüm, bitki besleme, gübreleme, salkım ve tane özellikleri. 
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BİLECİK’TE MEYDANA GELEN İLKBAHAR GEÇ DON 

ZARARINDAN ALPHONSE LAVALLEE, CARDİNAL VE HAMBURG 

MİSKETİ ÇEŞİTLERİNİN ETKİLENME DURUMLARININ 

BELİRLENMESİ 

 

Hayri SAĞLAM1*, Özlem ÇALKAN SAĞLAM1 

1 Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik  
*hayri.saglam@bilecik.edu.tr 

 

 

Bu çalışma ile 2015 yılında Bilecik ilinde meydana gelen ilkbahar geç don olayı sonrasında 

Alphonse Lavallee, Cardinal ve Hamburg Misketi çeşitlerinde dondan zarar görme 

durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bağların henüz uyanma döneminde 23 Nisan-24 

Nisan gecesi meydana gelen don olayınca sıcaklık -2.8oC’e kadar düşmüştür. Yapılan 

çalışmada, don olayı gerçekleştikten 48 saat sonra dondan zarar görme durumlarının tespiti 

amacıyla gözlem ve sayımlar yapılmıştır. Daha sonra 4 hafta sonra tekrar gözlem ve sayımlar 

yapılarak asmada bırakılan göz sayıları, uyanan göz sayıları, dondan zarar gören göz sayısı ve 

yeniden uyanan göz sayıları ve oranları belirlenmiştir. Yapılan çalışma ile Hamburg Misketi 

çeşidinde bırakılan gözlerin don olayının gerçekleştiği tarihte ortalama %82.83’ünün uyandığı 

ve bunların %95.93’ünün dondan zarar gördüğü belirlenmiştir. Cardinal çeşidinde ise bırakılan 

gözlerin don olayının gerçekleştiği tarihte ortalama %66.97’inin uyandığı ve bunların da 

%91.15’inin dondan zarar gördüğü belirlenmiştir. Alphonse Lavallee çeşidinde ise gözlerde 

uyanma oranı %69.45 iken bu gözlerin %94.01’i dondan zarar görmüştür. Yapılan çalışma ile 

ayrıca zarar gören gözlerin yeniden uyanma oranları ile bu gözlerdeki salkım sayıları da 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, don zararı, Bilecik, ilkbahar geç donu. 
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KÂĞIT POT KULLANIMININ AŞILI-TÜPLÜ ASMA FİDANI 
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R. Oğuzhan SOLTEKİN1*, Ege KACAR2, Hasan BAY1, Pınar DOĞAN1, Tolga ALTAY1, 

Ahmet ALTINDİŞLİ3 
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2Tekbağ Fidancılık, Manisa 

3Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ege Üniversitesi, İzmir 
*oguzsoltekin@gmail.com 

 

 

Bu çalışma, aşılı asma fidanı üretiminde kullanılan kâğıt pot ve plastik tüp ortamları ile farklı 

anaçların fidan randımanı ve kalitesi üzerine etkilerini tespit etmek amacıyla Manisa Bağcılık 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait fidan üretim tesislerinde yürütülmüştür. Çalışmada tek 

göz olacak şekilde hazırlanan ‘Sultan 7’ üzüm çeşidine ait kalemler ile gözleri köreltilmiş olan 

1103P ve 41B asma anaçlarına ait çelikler omega (Ω) şeklinde kesit açan aşı makinesi ile 

aşılanmıştır. Deneme, tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre 3 tekerrürlü olacak 

şekilde kurulmuştur. Denemede yer alan faktörler yetiştirme ortamı ve anaçlar olmuştur. 

Araştırmada yer alan ölçüm ve gözlemler her tekerrürde 100’er adet aşılı çelikte ve 100’er adet 

aşılı fidanda olacak şekilde yapılmıştır. Kaynaştırma odasından çıkarılan aşılı çeliklerde kallus 

gelişim düzeyleri (0-4), aşı yerinde kaynaşma oranı (%), sürme ve köklenme oranı (%) 

ölçülmüştür. Daha sonra tüplü fidan üretimi için cam seraya alınan aşılı çelikler yetiştirme 

ortamlarına dikilmiştir. Dikimden itibaren ikinci ay sonunda tüplü fidan randımanı (%), sürgün 

gelişim düzeyi (0-4), ana sürgün uzunluğu (cm), ana sürgün kalınlığı (mm) belirlenmiştir. 

Sonuç olarak 1103P/Sultan7 kombinasyonu için fidan randımanı değerleri plastik tüpte ve kağıt 

potta sırasıyla %79.5 ve %73.7 olmuştur. Öte yandan 41B/Sultan 7 kombinasyonu için 

belirlenen fidan randımanı değerleri ise plastik tüpte %34.6, kağıt potta %73.1 olarak 

ölçülmüştür. Ek olarak vejetatif gelişim açısından 1103P anacının her iki yetiştirme ortamında 

da benzer özellikler gösterdiği ancak 41B anacı için kâğıt pot ortamının daha kuvvetli bir 

gelişim sağladığı tespit edilmiştir. Buna göre özellikle zor köklenen 41B anacı için kağıt pot 

kullanımının fidan randımanını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aşılı asma fidanı, yetiştirme ortamı, fidan randımanı, fidan kalitesi. 
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Bağcılık, Şanlıurfa bölgesinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen, yetiştirmeden 

pazarlamaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bunların başında 

ise birim alandan elde edilen verim ve kalitenin düşük olmasıdır. Ayrıca bölgenin tamamen 

filoksera ile bulaşık olması bölgede kendi kökleri üzerinde yetiştirilen V. vinifera çeşitleri için 

anaç kullanma zorunluluğunu getirmektedir. Bu özellikler üzerine çeşit ve anaç seçimi ile 

kültürel işlemlerin etkisi büyüktür. Çalışmanın amacı, Şanlıurfa yöresinde yetiştiriciliği yapılan 

çeşitlerden, Ağ Hönüsü, Ağ Banki, Köseni, Elma Üzümü, Kızıl Banki, Azezi, Şire, Dımışkı, 

Öküzgözü, Cardinal ve Trakya İlkeren çeşitleri için uygun anaçların belirlenmesidir. Bu amaçla 

99 R, 110 R, 140 Ru ve 1103 P anaçları kullanılmıştır. Sonuç olarak; Ağ Banki çeşidi için 99 

R ve 110 R, Ağ Hönüsü ve Kızıl Banki için 1103 P, Azezi için 110 R ve 1103 P verim kalite 

açısından tavsiye edilmiştir. Cardinal çeşidinde 140 Ru ve 1103 P verim ve kalite açısından ön 

plana çıkarken 99 R ve 110 R anaçlarına göre daha geç olgunlaşma göstermiştir. Dımışkı ve 

Elma Üzümü çeşitleri için 1103 P ve 110 R anaçları tavsiye edilirken, Köseni çeşidinde 99 R 

ve 140 Ru anaçları tavsiye edilmiştir. Öküzgözü ve Şire çeşitlerinde 140 Ru ve 110 R anaçları 

verim ve kalite bakımından ön planda yer alırken her iki çeşitte de 140 Ru olgunlaşma 

zamanında diğer anaçlara göre gecikme göstermiştir. Trakya ilkeren çeşidinde, 1103 P verim 

ve kalite bakımından ilk sırada yer alırken bunu 99 R takip etmiş ve aynı zamanda 99 R, 1103 

P anacına göre yaklaşık bir haftalık erkencilik göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: V. vinifera, amerikan asma anacı, aşılama, hasat zamanı, verim. 

 

  

mailto:*asli.polat@


 

18 
 

10. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu  

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

ASMA KALLUSLARININ TOPLAM ANTİOKSİDAN VE TOPLAM 
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Bu çalışmada, Erciş ve Merlot üzüm çeşitlerine ait kallus kültürlerinde, melatonin (MEL) 

uygulamalarının toplam antioksidan (TA) ve toplam fenolik (TF) bileşik içeriği üzerine etkisi 

incelenmiştir. Başlangıç eksplantı olarak in vitro bitkiciklerden elde edilen boğum araları 

kullanılmıştır. Eksplantlar, pH değeri 5.7’ye ayarlanmış, 0, 100, 200 µmol l-1 MEL, 30 g 

sakkaroz ve 0.08 g agar içeren hazır Murashige ve Skoog (MS) katı temel besin ortamına 

dikilmiştir. Kültürler iklim odasında 25 C’de 8/16 saat fotoperiyotta inkübe edilmiş ve 21 gün 

ara ile iki defa alt kültüre alınarak kallus çoğaltımı sağlanmıştır. Kallusların toplam antioksidan 

içeriği FRAP yöntemiyle spektrofotometrede 593 nm dalga boyunda okunarak µmol trolox eş 

değeri (TE)/g olarak ifade edilirken, TF bileşik içeriği Folin-Ciocalteu reaktifi (FCR) 

kullanılarak spektrofotometrede 725 nm dalga boyunda okunmuş ve mg gallik asit eşdeğeri 

(GAE)/100 g olarak ifade edilmiştir. Çalışma sonucunda MEL’in asma kallus kültürlerinde TA 

ve TF bileşik içeriği üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., in vitro, sekonder metabolit, kolorimetrik analiz. 
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41 B ASMA ANACI ÇEKİRDEKLERİNDE GÜMÜŞ NANO PARÇACIK 
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Üretilebilirliği, ucuzluğu ve fitotoksik olmaması nedeniyle, nano parçacıklar (NP) tarımda 

farklı uygulamalarda kullanılmaktadır. NP'lerin optimize edilmiş oranlarda uygulanması, 

tohum çimlenmesini, çimlenme sonrası büyümeyi ve verimliliği iyileştirdiği gibi bitki yaşam 

döngüsü boyunca çeşitli çevresel streslerle başa çıkılmasında moleküler, biyokimyasal ve 

fizyolojik yolakları modüle ederek destek sağlamaktadır. Üzüm çeşitlerinde biyotik ve abiyotik 

stres direncinin arttırılması, pazar taleplerinin karşılanması gibi farklı amaçlar için yapılan ıslah 

çalışmalarında çekirdeklerin elde edilmesi, seçimi ve çimlendirilmesi ıslah sürecini etkileyen 

önemli faktörlerdendir. Günümüzde en çok kullanılan nano materyaller arasında yer alan 

gümüş nanoparçaçıklar (AgNPs) tohumların çimlenmesini, bitki büyümesini ve gelişmesini 

olumlu yönde etkilerler.  Giberellik asit (GA3) de tohum çimlenmesini artırma çalışmalarında 

sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada fenolik içeriği yüksek üzüm (Vitis vinifera L. cv 

Öküzgözü) çekirdeği ekstresi ve gümüş nitrat (AgNO3)'tan yeşil sentez yöntemiyle üretilen 

enkapsüle gümüş nanoparçacıklar (AgNPs) ve GA3 uygulamalarının asma çekirdeklerinin 

çimlenmesi ve vegetatif gelişme üzerine etkilerine bakılmıştır. 41 B asma anacı çekirdekleri 

çimlenmeyi teşvik etmek amacıyla +4 °C’de 90 gün katlanmıştır. Katlanmış çekirdeklere 

AgNPs (1 gL-1-24s, 1 gL-1-48s) ve GA3 (1 gL-1-24s) uygulanmıştır. AgNPs 1 gL-1-24s (%100) 

ve GA3 1 gL-1-24s (%100) uygulamaları çimlenme oranını kontrole (%84.85) göre artırırken, 

uzun süreli AgNPs (1gL-1-48s) uygulaması çimlenme oranı ve vegetatif gelişme parametrelerini 

olumsuz etkilemiştir. GA3 1 gL-1-24s uygulamaları çimlenme oranını aynı doz ve sürede 

uygulandığı AgNPs (1 gL-1-24s) kadar artırmakla birlikte ilk vegetasyon döneminde bitkilerde 

boğum arasının daha uzun olmasına ve daha otsu gelişmeye neden olmuştur. Sonuçta, tohum 

çimlenme oranının çok önemli olduğu ıslah ürünü çekirdeklerin çimlenme oranlarının 

artırılmasında AgNPs 1 gL-1-24s uygulamasının kullanımı önerilmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: Asma, nano parçacık, yeşil sentez, enkapsülasyon, çimlenme.   
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Türkiye, asmanın gen merkezi olması yanında çok eski ve köklü bir bağcılık kültürüne 

sahiptir. Doğu Marmara Bölgesi, Kocaeli alt bölgesinde yer alan Yalova, Kocaeli, Sakarya, 

Düzce ve Bolu illerinin 2019 yılı toplam meyve üretim alanı 1.759.415 dekardır. Bu 5 ilin 

toplam üzüm ekiliş alanı ise 57.225 dekardır. Bağ alanının toplam meyve alanı içindeki payı 

%3.2’dir (TUİK, 2019). Ülkemizde bağcılık hemen hemen her yerde yapılmasına karşın 

bağların gerek su kaynaklarının yetersizliği gerekse halkın ön yargısı nedeniyle yeterince 

sulanmadığı görülmektedir. Kurak koşullarda yapılan sulamanın genel olarak asma gücünü, 

tane iriliğini ve verimi artırdığı ancak en büyük etkisinin renk ve aroma gibi şıra kompozisyonu 

üzerine olduğu bilinmektedir.  Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yağışlarda azalmalar 

olduğundan kısıtlı su kaynaklarının tarımda daha etkin kullanımının sağlanması ve bağcılıkta 

iklim faktörleri arasındaki ilişkiyi daha iyi belirlemek için bazı biyoklimatik indislerin 

(Hidrotermik indis, Heliotermik indis, Hidrometrik indis ve Kuraklık İndisi) belirlenmesi önem 

arzetmektedir. Ayrıca yağış ile evapotranspirasyon arasındaki farkı irdeleyen klimatolojik yağış 

açığı indeksi, tarımsal kuraklığın izlenmesinde kullanılan indislerden biridir. Bu çalışma da 

Yalova ili meteoroloji istasyonunun 1991-2021 yılları arasında ki iklim verilerine göre bağcılık 

açısından hidrotermik ve kuraklık indisi ve heliotermik indis değerleri belirlenmiştir. Sonuçta 

Yalova ili için yıllık yağış açığı değerlerinin ortalama 35.4 ile çok hafif yağış açığı sınıfında 

yer aldığı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, bağcılık, biyoklimatik indisler, yağış. 
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Üzüm meyvesi sofralık, kurutmalık, şaraplık olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında 

üzümün yaprakları da türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından sarmalık olarak tüketilmektedir. 

Türkiye’de yetiştirilen Narince, Sultani Çekirdeksiz, Yapıncak ve Alphonse L. gibi bazı üzüm 

çeşitleri, yetiştirildiği bölgelerde yapraklarından faydalanıldığı için, yaprakları salamura 

yapılarak tüketildiğinden tercih edilen çeşitler arasındadır. Bu çalışma Narince üzüm çeşidinin 

en yaygın yetiştirildiği Tokat Erbaa ilçesinde yapılmıştır. Çalışmada Narince çeşidine ait 

salamuralık yaprakların toplanması ve işlenmesi aşamasındaki üretici alışkanlıkları ve 

davranışları incelenmiştir. Ayrıca işletmelere gelen salamura edilmiş yapraklarda yapılan ön 

işlemlerden iç ve dış piyasadaki tüketicilere ulaşıncaya kadar olan basamaklar ele alınmaya 

çalışılmıştır. Çalışmada 100 adet üretici ile 6 adet salamura yaprak işleme ve ihracaatı yapan 

firmalar ile yüzyüze görüşme yapılmış ve elde edilen veriler istatistiki olarak 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda üreticilerin etken maddeye göre ilaç kullanımı, yaprak 

kırım sayısı, sıcak su eldesi, yaprakların salamurada bekleme süresi, ürünün pazarlanması, ürün 

fiyatında vb farklılık olduğu; işletme bakımından kapasite kullanımında iç ve dış piyasaya 

sunulan ürün hacminde, yaprakların işlenerek (sarılmış, çiğ yaprak) piyasaya sunulmasında 

paketlenmiş ürün gramajlarında vb. farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak Erbaa 

ilçesinde Salamuralık yaprak üretimi ve pazarlanmasında bazı ufak farklılıklar dikkate alınmaz 

ise birbirine benzer üretim yapıldığı kanaatine varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Salamura, sarma, coğrafi işaret, goble. 
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Bu çalışma ile, salamuralık yapraklık özellikleri bakımından coğrafi işaret tescili bulunan 

Yapıncak üzüm çeşidinin yaprak ve üzüm üretiminin birlikte yapıldığı yetiştiricilikte 

üreticilerin ekonomik açıdan kullanabileceği üretim modelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Tekirdağ ilinde üzüm ve yaprak hasadının birlikte hedeflendiği 10 model ile sadece yaprak ve 

sadece üzüm hasadı yapılan 2 model ile birlikte toplamda 12 farklı üretim modeli bulanan ve 

tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekrarlamalı olarak kurulan deneme bağlarında ekonomik 

analiz için gerekli veri alımları gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; 7 defa yaprak 

hasadı ve üzümün en fazla %50 oranında azaltıldığı model ekonomik açıdan önerilen model 

olmuştur. 
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Üzümün sofralık, kurutmalık, şaraplık-şıralık ve cevizli sucuk, pekmez, köfter gibi 

gastronomik lezzetler şeklinde değerlendirilmesine ek olarak yapraklarının da salamuralık 

olarak kullanılması mümkündür. Salamura yaprak üretimi yüzyıllardır yurdumuzda 

uygulanmaktadır. Ülkemizde ev tipi ve ticari olarak salamura yapım tesisleri, konserve 

fabrikaları bulunmaktadır. Çalışmamızda, yurdumuzda sıklıkla salamuralık olarak 

değerlendirilen çeşitlerin fiziksel özellikleri, duyusal analiz ve kalite özelliklerinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmamız, Ankara Üniversitesi Kalecik Bağcılık Araştırma 

ve Uygulama Merkezinde yer alan koleksiyon bağında bulunan Narince, Sultani Çekirdeksiz, 

Tekirdağ Çekirdeksizi, Yapıncak ve Emir çeşitleri üzerinedir. Yaprak toplama zamanında 

toplanan yapraklar %10 tuz ve % 0.25 sitrik asit içeriği ile salamura yapılmıştır. Standart iç 

malzemesi ile hazırlanmış, aynı süre ve pişirme tekniği uygulanmış yaprak sarma ve salamura 

yapraklar 9 panelistin katılımı ile duyusal analize tabi tutulmuştur. Taze yapraklarda en 

uzunlukları 12.3-14.7cm, boy uzunlukları 9.4-10.2cm, yaprak büyüklüğü 128.9-179 cm2, 

100g’da yaprak adedi 23-37 arasında ve tüylülük durumları “yok”, “çok seyrek”, “orta”, 

dilimlilik durumları “3 dilimli” ve “5 dilimli” olarak belirlenmiştir. En yüksek salamura yaprak 

puanını 22.9/25 ile Tekirdağ Çekirdeksiz, en düşük puanı 17.2 ile Emir çeşidi almıştır. En 

yüksek yaprak sarma puanını 17.2 ile Tekirdağ Çekirdeksizi, en düşük puanı 12.2 ile Narince 

çeşidi almıştır. Kalite analizlerinde; pH taze yaprakta 3.14-3.24, salamura yaprakta 3.03-3.13, 

titrasyon asitliği taze yaprakta %1.95-2.08, salamura yaprakta %1.31-1.8,kül taze yaprakta 

%5.78-7.57, salamura yaprakta %5.89-8.90, toplam kuru madde taze yaprakta %18.30-24.63, 

salamura yaprakta %14.07-25.87, protein taze yaprakta 3.07-5.32g, salamura yaprakta 3.06-

4.29g, toplam diyet lif taze yaprakta 12.06-14.01g/100g, salamura yaprakta 10.06-10.67g/100g, 

toplam fenolik bileşik taze yaprakta 178-3130mgGAE/100g, salamura yaprakta 1110-

2250mgGAE/100g olarak tayin edilmiştir. 
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Bağcılıkta terbiye sistemlerinin seçilmesinde asmanın gelişimi, iklim ve maliyet gibi 

faktörler önem taşımaktadır. Belirleyici faktörlerin çokluğu beraberinde birçok terbiye 

sisteminin doğmasına neden olmuştur. Ülkemizin farklı yörelerinde farklı şekillerde 

tasarlanmış birçok asma terbiye sistemi bulunmaktadır. Bu bölgelerimizden bir olan Erzincan 

yöresinde yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi olan Baran terbiye sistemi soğuk kış koşulları ile başa 

çıkmak için geliştirilen geleneksel terbiye sistemidir. Baran sistemi, bölgenin iklim koşullarına 

göre bütünleşmiş ve soğuk kış koşullarına rağmen bağcılık yapan üreticilere üzüm yetiştirmeyi 

sağlayan kadim bir sistemdir. Sistem aynı zamanda meyilli arazilerin değerlendirilmesi ve 

sulama probleminin önüne geçmek için de bir bakıma avantaj sağlamaktadır. Kurulumu 

oldukça emek ve zaman gerektiren bu sistem günümüzde Erzincan bölgesindeki kurulu bağların 

tamamında oluşturulmuş ve halen, yörenin ayırt edici bir simgesi olarak ayakta duruyor. 

 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel terbiye sistemi, Baran, Erzincan, Türkiye. 
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Türkiye’de bağcılık sektöründeki temel sorun alanları ve politikalar genel anlamda birçok 

çalışmada ele alınmıştır. Buna göre, öne çıkan sorun alanları; işletmelerin küçük ve dağınık 

yapıda olması, pazara erişim ve örgütlenmedeki yetersizlikler, modern bağ tesisinde önemli 

büyüklükte yatırım gereklerinin bulunması ve verimliliğin artırılması için gösterilen çabanın 

devamının düzenli teknoloji ve insan kaynağı yatırımları gerektirmesi olarak görülmektedir. Ek 

olarak sektörü daha rekabetçi ve verimli bir yapıya dönüştürmek üzere tarımsal destekleme 

politikaları, rekabetçi işletmelerin dünya piyasalarında rekabet edebilen ürünler üretebilmeleri 

açısından ekonomik ölçekteki tarımsal işletmelerin desteklenmesini sağlarken, sosyal 

amaçlarla ve gıda güvenliği ve güvenilirliği açısından küçük ve mikro ölçekteki işletmelerin de 

üretimde tutulması üzerinde durulması gereken önemli bir husustur. Diğer taraftan, Türkiye’de 

bağcılık sektörünün geliştirilmesinde tarımsal destekleme politikalarının işletme, kişi ya da 

bölge odaklı uygulanabilmesi için bilgi altyapısının tam anlamıyla kullanılabiliyor olması 

gerekli görülmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışma ile Türkiye’de bağcılığa yönelik olarak 

geliştirilen politikalar ve yasal düzenlemeler incelenmiş olup sektörün öncelikli sorunlarının 

aşılmasına katkı sağlayacak politika önerilerinde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Bağcılık, mevzuat, üzüm, politikalar. 
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Bu çalışma, 2021 yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, Batman ilinde bağcılığın 

yapıldığı ilçe ve köyler gezilerek bağlar yerinde incelenmiş ve buralarda bağcılık ile uğraşan 

üreticiler ile görüşülerek sorunlar yerinde tespit edilmiş ve elde edilen veriler doğrultusunda 

çözüm önerileri geliştirilmiştir. Batman ili Merkez, Gercüş, Hasankeyf, Beşiri, Sason ve 

Kozluk ilçelerindeki çiftçi kayıt sistemine kayıtlı toplam 3.231 üreticiden oransal örnek hacmi 

formülüyle belirlenen 105 katılımcı ile yüz yüze anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen veriler SPSS istatistiki paket programı ile değerlendirilmiştir. Çalışmada üreticilerin 

yaş ortalaması, meslekleri, eğitim durumları, verimleri ile ürünlerini değerlendirme şekilleri, 

bağ işletmelerinin büyüklüğü ve örgütlenme durumları gibi sosyodemografik özelliklerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. İlçede, bağcılıkla uğraşan üreticilerin yaş ortalamalarının 51.55 

olduğu, öğrenim durumları bakımından ise %49.5’inin ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. 

Bağ alanlarının %51.7’sinin 1-10 da arasında olduğu ve arazilerinin kendi mülkiyetleri olduğu 

tespit edilmiştir. Bölgede yetiştiriciliği yapılan üzümlerin çoğunluğunun yerel üzüm 

çeşitlerinden oluştuğu saptanmıştır. Üreticiler üzümü şaraplık olarak kullanmayıp üzüm 

şırasını; pestil, pekmez, sucuk gibi ürünlerde değerlendirip, bir kısmını kendi tüketimleri için 

kullanıp, geri kalan kısmını sattıklarını beyan etmişlerdir. Üreticilerin %3.8’i kooperatif ya da 

birlik üyesi olduğu belirlenmiştir. Üreticilerin %60’ının üzüm üretiminden iyi para 

kazanamadığı tespit edilmiştir. Üreticilerin %52.4‘ünün alet ve ekipman varlıklarının 

bulunduğu saptanmıştır.  Üreticilerin tamamı bağlarında terbiye ve destek sistemi 

kullanmadıklarını bildirmişlerdir. Anket sonuçlarına göre; katılımcıların büyük çoğunluğunun 

öğrenim durumlarının temel düzeyde olduğu, arazilerinin miras yoluyla kaldığı ve maliyetli 

olduğu için yeni bağcılık sistemlerini kullanmadıkları, üzümden elde edilen kardan memnun 

olmadıkları için alternatif ürün olarak badem ve Antepfıstığına yöneldikleri, bilgisiz oldukları 

ve sorunları diğer çiftçilerle birlikte çözdükleri belirlenmiştir. Bu sorunların giderilebilmesi için 

yetiştiricilikten pazarlamaya kadar üreticilere eğitimler verilmesi, kooperatifler aracılığıyla 

örgütlenmelerinin sağlanması, danışmanlık sisteminin yerleştirilmesi, üreticilerin 

bilinçlendirilmesi gibi çözümlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekli görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Üretim, pazarlama, karlılık, anket, sosyodemografik özellikler. 
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 Bu çalışmada Türkiye bağcılığında önemli illerden olan Isparta, Burdur, Antalya illerinde 

bağ ile uğraşan üreticilerin mevcut durumu ortaya koyulmuştur. Çalışmanın ana materyalini, 

Isparta, Burdur, Antalya illerinde bağ üreticileri ile 2017-2018 yılları arasında yapılan 

anketlerden elde edilen veriler oluşturmuştur. Bağcılığın yoğun yapıldığı ilçeler gayeli olarak 

belirlenmiş, salkım örnekleme yöntemi kullanılarak Isparta, Burdur ve Antalya illerinde 30’ar 

üretici ile görüşülerek üretici anketleri yapılmıştır. Isparta ilinde işletmelerin %50’sinde 

bağcılığı devam ettirebilecek aile ferdi bulunurken, Burdur’da %76.7’sinde ve Antalya’da 

%53.4’ünde bağcılığı devam ettirebilecek aile ferdinin bulunmadığı belirlenmiştir. İmkânlar 

elverdiğinde yeni bağ kuracak üreticilerin oranı Isparta’da %56.7, Burdur’da %20 ve 

Antalya’da %56.7’dir. İllere göre bağların terbiye şekilleri değişiklik göstermiştir. Telsiz ve 

telli terbiye sistemli bağ alanlarının oranı sırasıyla; Isparta İlinde %58.7 ve %41.3; Burdur 

İlinde %92.4 ve %7.6 ve Antalya İlinde %38.6 ve %61.4 olarak belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mevcut durum, üretici, bağcılık, üzüm üretimi. 
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2013-2020 yılları arasında yürütülen çalışmada ile, “Red Globe” üzüm çeşidi için Isparta 

ilinin Eğirdir ilçesinde ekolojik koşullarında farklı terbiye şekillerinin verim, gelişme ve ürün 

kalitesi etkilerini, renklenme ve hastalıklara dayanım durumları ve ekonomik kazanca etkisi 

incelenmiştir. Üç farklı terbiye sisteminde yetiştirilen Red Globe üzüm çeşidi ile bölgede 

modern bağcılığın yaygınlaşması hedeflenirken özellikle üreticiye önerilebilecek ekonomik ve 

kar sağlayan terbiye sisteminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme bağı tesadüf blokları 

deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak her tekerrürde 5 bitki olacak şekilde 41B anacı 

üzerine aşılı “Red Globe” çeşidi ile 2013 yılında kurulmuştur. Uygulanan terbiye şekilleri ve 

destek sistemleri; çift kollu pergola, rasyonel pergola (çardak) ve dört telli V sistemidir. Tüm 

sistemlerde sıra arası ve sıra üzeri mesafeler 3x2 m dir. Tüm sistemler çalışmada materyal ve 

metot uygun olarak oluşturulmuştur. Çalışmada fenolojik gözlemler, kalite analizleri, verim ve 

pomolojik analizler yapılmıştır. İklim verileri 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 yıllarında 

alınmıştır. İstatistiki analiz sonucunda verim ve kalite kriterleri yönünden önemli derecede 

farklıların oluşmadığı tespit edilmiştir. Sistemlerin kurulum maliyeti özellikle dikkate 

alınmıştır. Yıllar süresince alınan gözlemler sonunda ekonomik analiz yapılmıştır. Sistemlerin 

kurulum ve işletme sırasındaki dezavantajları ve avantajları da dikkate alınarak yapılan 

değerlendirme sonucunda tüm sistemlerde kaliteli üzüm üretimi yapılabileceği görülmekle 

birlikte karlılık açısından dört telli V sisteminin biraz daha öne çıktığı kanaatine varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Eğirdir, bağ, terbiye sistemleri, Red Globe, karlılık. 
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Pandeminin Çin’de çıkışı ile Türkiye’de ilk vakanın 11 Mart 2020’de görülmesiyle birlikte 

hemen hemen tüm ülkelerde tarım ve sağlık sektörlerinin stratejik sektör olduğu ortaya 

çıkmıştır. Manisa ilinde bağcılık önemli bir tarımsal faaliyet koludur. 2021 yılı itibariyle; 

Türkiye’de üretilen 4.208.908 ton üzümün 1.546.000 tonu Manisa ilinde üretilmiştir. Bu 

çalışmanın amacı; tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınının Manisa ilindeki bağcılık 

işletmelerinin üretim sürecine olan etkilerini belirlemektir. Araştırmanın ana materyalini 

Manisa ilinde bağcılıkla uğraşan 71 üreticiden online anket ile elde edilen birincil veriler 

oluşturmuştur. Çalışmada anket soruları online sistemde üreticilerin rahatlıkla 

yanıtlayabilecekleri şekilde düzenlenerek Manisa’da üzüm üretiminin yoğun olduğu Tarım İlçe 

Müdürlüklerine (Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Turgutlu, Ahmetli) gönderilmiştir. Eylül-Aralık 

2020 dönemi içerisinde soruları yanıtlayan 71 üreticinin yanıtları üzerinden değerlendirmeler 

yapılmıştır. Değerlendirmelerde basit tanımlayıcı istatistiksel ortalamalar ve beşli likert ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırma bölgesindeki bağcılık işletmelerinin Covid-19 pandemisinden dolayı 

üretim ve pazarlama faaliyetleri doğrudan etkilenmemiştir. Ancak üretimde kullanılan girdi 

fiyatlarındaki artışın etkisi oldukça dikkat çekicidir (4.51). Buna karşılık üzüm pazarlama 

sırasındaki fiyatın düşüklüğü de üreticileri zorlamıştır (3.72). Üretim faaliyetlerini 

sürdürebilmek içinde düşük faizli yatırım ve üretici kredilerinin verilmesine ihtiyaç 

duymaktadırlar (4.20). Doğrudan pazarlama (4.10), e-ticaret (3.35) gibi faaliyetlerinde artması 

beklenilmektedir. Önümüzdeki yakın gelecek için; Covid-19 pandemisinin maliyetler üzerine 

olumsuz etkilerinin devam edeceği öngörülmektedir. Özellikler enerji ve girdi fiyatlarındaki 

artış üretim maliyetlerini arttırmaya devam edecektir. Tedarik ve pazarlama faaliyetlerinde 

dijitalleşme gibi alternatif yöntemler daha çok kullanılabilecektir. Yeni süreçte ambalajlı 

gıdanın hem küresel hem de ülkesel boyutta önem kazanacağı görülmektedir. Dolayısıyla 

sanayiye yönelik kuru üzüm üretiminin payının arttırılması pazarlama açısından yararlı 

olacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bağcılık, Covid-19, gıda güvenliği, tarım, tarımsal üretim.  
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Yeni tesis edilen bağlar için asma fidanlarının sağlığı, fidanlıklardaki en önemli konulardan 

biridir. Ülke genelinde fidanlıklardaki patojenlerin saptanması, bunların yol açtığı hastalıklarla 

savaşım için bir ön koşuldur. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinden 

temin edilen, satılabilir, açık köklü asma fidanlarını Geriye Doğru Ölüm ve Petri Hastalığı’yla 

ilişkili fungal patojenler açısından taramaktır. 2021 yılında toplam 43 fidanlıktan asemptomatik 

fidanların kök, anaç ve kalem dokularından mikolojik izolasyonlar yapılmıştır. Funguslar klasik 

ve moleküler yöntemlere göre (PCR, gen dizileme) tanılanmış, patojenisiteleri bir yaşındaki 

asma fidanları (Vitis vinifera, Victoria) üzerinde, sera koşullarında test edilmiştir. Sonuçlar 

Türkiye asma fidanlıklarının (örneklenen) %27.9’unda Geriye Doğru Ölüm, %32.5’inde Petri 

Hastalıklarının varlığını ve fidan üretim aşamasında bu hastalıklara müdahale edilmesi 

gerektiğini ortaya koymuştur. Fidanlıklardan geriye doğru ölüm hastalıklarıyla ilişkili 

Cytospora viticola, Diaporthe ampelina, Diplodia seriata, Neofusicoccum parvum ve 

Truncatella angustata, Petri Hastalığı’yla ilişkili Cadophora luteo-olivacea, Cadophora 

malorum, Cadophora ferrugineum, Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium 

minimum ve Phaeoacremonium tuscanicum, türleri saptanmış, patojenisite testleriyle bunların 

patojen oldukları doğrulanmıştır. Şu anki güncel bilgilerimize göre Cadophora ferrugineum, 

Cadophora malorum and Phaeoacremonium tuscanicum türlerinin Türkiye asma 

fidanlıklarındaki ilk kaydıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Cadophora ferruginea, Cadophora malorum, Cytospora viticola, 

Phaeoacremonium tuscanicum, Truncatella angustata, asma. 
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Çoğu asma (Vitis vinifera) çeşidi, Erysiphe necator karşı hassas olmakla birlikte aralarında 

önemli derecede farklılıklar vardır. Asma tür veya çeşitlerinin kalıtımsal anlamda sahip 

oldukları bir takım alleller, onların hastalık veya zararlıya karşı direncini az veya çok 

etkilemektedir. Bu çalışmada, Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan 10 yerel üzüm çeşidinin 

yanısıra; Italia, Regent, Isabella (Vitis labrusca), Kishmish Vatkana ve Kyoho çeşitlerinde 1 yıl  

(2021) süre ile sera koşullarında suni inokulsayon uygulanarak, Temmuz ayının ilk haftasından, 

Eylül ayının 1’nci haftasına kadar haftalık aralıklar ile sayım ve değerlendirme yapılarak 

çeşitlerin küllemeye tolerans durumları incelenmiştir. Çalışmada Ağustos ayının 2’nci 

haftasındaki bulgulara göre, külleme enfeksiyon oranları sırasıyla; Regent ve Isabella’da %0.1-

5.0, Kişhmiş Vatkana’da %0.1-15.3, Horoz Karası’nda %30.1-65.6, Kyoho’da %45.1-65.6 

arasında tespit edilmiştir. Son sayım sonuçları (Eylül’1’nci haftası)’na göre ise Regent, Isabella 

ve Kişmişh Vatkana çeşitlerinde belirlenen enfeksiyon oranları değişmezken, Kyoho’da bu 

oran %65.1-100.0, Horoz Karası, Künefi, Erciş, Dökülgen, Fenerit, Hatun Parmağı,  

Muhammedi, Karaerik, Vakkas, Narince ve Italia çeşitlerinde %85.0-100.0 arasında 

değişmiştir. Sonuç olarak çeşitlerin küllemeye karşı toleransları haftalık periyotlar halinde 

değişmiştir. Genel olarak çeşitlerin Temmuz ayı süresince küllemeye toleransları yüksek iken 

bu durum Ağustos ayına doğru gidildikçe azalmaya başlamıştır. Regent, Isabella ve Kishmish 

Vatkana çeşitlerinde ise tolerans durumu istikrarlı bir şekilde devam etmiştir. Ülkemizin sahip 

olduğu çeşit ve genotiplerin küllemeye tolerans durumlarının belirlenmesi ve ön plana çıkan 

çeşit veya genotiplerin Marker Destekli Seleksiyon ile desteklenmesi, ileride bu konuda 

yapılacak ıslah çalışmalarında ıslahçılara bir fikir vermesi açısından önem taşımaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera, suni inokulasyon, küllemeye tolerans. 
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Bu çalışma ile farklı üzüm çeşitlerinin dormant çeliklerinde bulunan endofitik ve patojen 

fungusların belirlenmesi, morfolojik ve moleküler olarak tanımlanması amaçlanmıştır. 

Çalışmada bitkisel materyal olarak Tokat ilinde bulunan Standart sofralık üzüm çeşitleri (19 

adet), yöresel üzüm çeşitleri (18 adet), Narince üzüm çeşidine ait klonlar (22 adet), 4 anaç 

üzerine aşılı Narince çeşidi ve 11 Amerikan asma anacı kullanılmıştır. Çeliklerin iç dokularında 

mikolojik izolasyon işlemleri yapılmış ve tek spor kültürleri elde edilmiştir. Saflaştırılan fungal 

izolatlar, morfololojik ve moleküler yöntemlere göre (DNA ekstraksiyonu, PCR, jel 

elektroforez işlemleri ve gen sekanslama) tanılanmıştır. Bu işlemler sonucunda dormant 

kalemlerden 23 farklı endofitik tür (Acremonium aegyptiacum, A. fusidioides, A. hyalinum, A. 

sclerotigenum, Alternata alternata, Alt. infectoria, Aspergillus ochraceus, A. piperis, Athelia 

bombacina, Aureobasidium pullulans, Cerrena unicolor, Cladosporium cladosporioides, 

Epicoccum nigrum, Fusarium avenaceum, Neosetophoma clematidis, Neosetophoma italica, 

Oidiodendron cerealis, Paraconiothyrium fuckelii, Penicillium commune, Phoma tropica, 

Pseudogymnoascus pannorum ve Sarocladium strictum) ve 9 farklı patojenik tür 

(Botryosphaeria dothidea, Cadophora luteo-olivacea, Cytospora sp., Cytospora salicacearum, 

Diatrype stigma, Neonectria ramularia, Phaeoacremonium aleophilum, P. minimum ve 

Truncatella angustata) saptanmıştır. Tokat ilinde yetiştirilen bağlarda Alternaria alternata, 

Aureobasidium pullulans Cladosporium cladosporioides, Penicillium türleri en yaygın olan 

türlerdir. Endofitik fungusların bitki bünyesindeki varlığı üzüm çeşitlerine ve anaçlara göre 

değişebildiği, bazı fungus türlerinin sadece belirli çeşitlerde bulunduğu; patojenik fungal 

türlerden B. dothidea iki adet standart üzüm çeşidinde; D. stigma 4 adet yöresel üzüm çeşidinde; 

P. aleophilum ise 6 farklı anaçta belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: İzolasyon, moleküler, asma anacı, Narince. 
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Ege Bölgesinde İzmir ve Manisa, Trakya’da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde bağ 

alanlarında farklı familyalardan yabancı otlar tespit edilmiştir. Bu yabancı otlar birçok nematod 

türüne konukçuluk etmektedir. Bağ alanlarında 2020-2022 yılları arasında yürüttüğümüz 

çalışmada yabancı ot köklerinde ve ayrıca kök bölgesindeki topraklarda çok sayıda nematod 

türü tespit edilmiştir. Örnekleme yapılan alanlarda Datura stramonium L., Amaranthus 

retroflexus L., Carduus nutans L. gibi farklı familyalara ait yabancı otlar incelenmiştir. Tespit 

edilen nematod türleri beslenme şekillerine göre herbivor, fungivor, omnivor, bakterivor ve 

predatör olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır. Yine bitki paraziti nematodların çoğunluğu 

ektoparazitik türlerden oluşmuştur. Nematodların c-p değerleri 1 ile 5 arasında 

numaralandırılmıştır. Tespit edilen bitki paraziti nematod türleri arasında Manisa ilinde 

Meloidogyne javanica ve M. incognita öne çıkmış ve bu nematodların Portulaca oleraceae, 

Amaranthus retroflexus gibi birçok konukçusu tespit edilmiştir. Yine Sinapis arvensis ve 

Euphorbia helioscopia L., Solanum nigrum gibi yabancı otlarda Pratylenchus neglectus ve P. 

thornei, Urtica urens L.’de Longidorus elongatus, Carduus nutans gibi bazı yabancı otlarda 

Ditylenchus dipsaci gibi bağ alanlarında ekonomik verim kayıplarına neden olabilecek 

nematodlar tespit edilmiştir. Diğer türlerde ise bakterivor Cephalobus ve omnivor 

Mesodorylaimus en yaygın bulunurken 100 gr toprakta en yüksek populasyonları sırasıyla 61 

ve 81 olarak sayılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Bağ, yabancı ot, nematod, Türkiye. 
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GANOS DAĞLARI DOĞAL FLORASINDAN TOPLANAN Vitis 

TÜRLERİNİN BAĞ ANTRAKNOZU (Elsinoe ampelina) ve KURŞUNİ 

KÜF (Botrytis cinerea) HASTALIKLARINA DAYANIKLILILARININ 

MOLEKÜLER OLARAK BELİRLENMESİ 
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Bağ antraknozu (Elsinoe ampelina) ve kurşuni küf (Botrytis cinerea), ülkemizde yaygın 

olarak görülen bağ hastalıkları arasındadır. Bu hastalıklar tüm yeşil aksamı etkilemekle beraber; 

özellikle üzüm tanesinde ciddi hasarlara yol açmaktadırlar. Ayrıca silkme gibi bazı fizyolojik 

bozukluklara da neden olabilmekte, omcanın kurumasına bile sebep olmaktadır. Bu hastalıklara 

karşı kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri geliştirilmiştir, ancak genetik dayanıklılık 

veren genlerin bulunması en etkin yöntem olarak kabul edilmektedir. Dayanıklılık kaynağının 

belirlenmesi ve aktarılması ile ilgili ıslah çalışmaları uzun soluklu ve maliyetli çalışmalardır. 

Buna rağmen uzun vadede kimyasal mücadeleye göre ekonomik ve çevresel etkilerinin daha az 

olduğu bilinmektedir. Klasik ıslah dayanıklılık ıslahında melezleme ya da seleksiyon gibi uzun 

zaman gerektiren yöntemlerden faydalanılmaktadır. Günümüzde ise genetik çalışmalarda 

kaydedilen ilerlemeler, özellikle Vitis sp. gibi detaylı çalışılmış türlerde, dayanıklılık sağlayan 

genlerin iyi tanınmasını, bu genlerin tespitine yarayan moleküler belirteçlerin geliştirilmesini 

ve ıslah süreçlerinin hızlanmasını sağlamıştır. Bu araştırmada bağcılığın antik zamanlardan beri 

neredeyse kesintisiz devam ettiği Ganos Dağları doğal florasından toplanan Vitis türlerinde 

moleküler belirteçler yardımıyla bağ antraknozu ve kurşuni küf hastalıklarına dayanıklı 

genotipler araştırılmıştır. Çalışmada toplam 43 genotip incelenmiş, tekli dominant bir gen 

tarafından idare edilen bağ antraknozuna dayanıklılık ile ilişkili bir SCAR (Sequence 

Characterized Amplified Region) belirteci ve kurşuni küfe dayanıklılık ile ilişkilendirilmiş bir 

SSR (Simple Sequence Repeats) belirteci kullanılmıştır. Çalışma sonucunda bağ antraknozuna 

dayanıklılık geni ile ilişkilendirilmiş bölgeyi taşıyan 6 genotip, kurşuni küf dayanıklılık ile 

ilişkilendirilmiş bölgeyi taşıyan 2 genotip tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Elsinoe ampelina, Botrytis cinerea, SCAR, SSR, Ganos Dağları. 
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Günümüzün en önemli turizm konularından biri olan sürdürülebilir bağ ve şarap turizmi, bu 

alanda çeşitli sürdürülebilirlik uygulamalarının benimsenmesi ve uygulanması ile 

gerçekleştirilebilir. Sürdürülebilirlik uygulamaları ile bağ ve şarap turizmi, bölgedeki çevre 

bilincinin, toplum değerlerinin ve iş performansının geliştirilmesi için önemli bölgesel bir 

kalkınma aracı olabilir. Aksi halde, özellikle bölgenin taşıma kapasitesi göz önüne alındığında, 

bağ ve şarap turizmi hareketliliği sonucunda bölgede meydana gelen olumsuz çevresel etkiler 

yerel halkın negatif duruş sergilemesine neden olabilmektedir. Bu çalışmada, bir bölgede 

sürdürülebilir bağ ve şarap turizmini sağlayabilmek için gerekli olan sürdürülebilir bağcılık 

uygulamalarının araştırılması ve kavramsallaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

çalışmada, bir bağ tesisinde gerçekleştirilmesi gereken sürdürülebilir bağcılık 

uygulamalarından bahsedilmiştir. Sürdürülebilir bağcılık uygulamaları, nitel araştırma 

yöntemlerinden dokuman analizi metodu ile incelenmiştir. Sonuç olarak, sürdürülebilirlik 

performansını, turizmin gelişimini ve yerel nüfus üzerindeki etkisini değerlendirmek için 

rejeneratif tarım ve doğal temelli çözümlerin benimsenmesinden, sürdürülebilirlik şarap 

programlarına veya sertifikasyon programlarına katılmaya kadar her iki sektörün - turizm ve 

bağcılık, şarapçılık-entegre olması kaçınılmazdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bağ turizmi, şarap turizmi, sürdürülebilirlik, bağcılık. 
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ÖKÜZGÖZÜ ŞARAPLARININ CATA (CHECK-ALL-THAT-APPLY) 

YÖNTEMİ İLE TÜKETİCİ DUYUSAL KARAKTERİZASYONU VE 

TÜKETİCİ BEĞENİSİNİN BELİRLENMESİ 
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Bu çalışmada önemli bir şaraplık üzüm çeşidimiz olan Öküzgözü üzümünden elde edilen 

farklı firmalara ait sofralık kırmızı şarapların CATA (Tanımlayıcı Seçme Analizi) yöntemi ile 

duyusal tanımlayıcıları belirlenmiş ve şarapların tüketici duyusal karakterizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. CATA soru listesi için eğitimli panelistler tarafından gerçekleştirilen ön 

oturumlar ile 23 tanımlayıcı belirlenmiştir. Eğitimsiz 50 panelistten her şarap örneği için, 

CATA listesinde bulunan terimlerden uygun olanları seçmesi istenmiştir. Aynı zamanda 

katılımcıların demografik verileri ile beğenileri arasındaki ilişkiyi incelemek için beğeni testi 

(9 puanlık hedonik skala) uygulanmış ve katılımcılardan demografik bilgileri (cinsiyet, yaş, 

şehir, tüketim sıklığı) istenmiştir. Elde edilen CATA verilerinin analizi ve birbirleri ile olan 

ilişkisinin istatiksel olarak incelenmesinde Uygunluk Analizi (CA) gerçekleştirilmiştir. Aynı 

tarz beğeni eğilimi gösteren panelistlerin gruplandırılması için Hiyerarşik Kümeleme Analizi 

(AHC) yöntemi kullanılmış ve panelistler 3 gruba ayrılmıştır. CATA verileri ve beğeni 

sonuçları ile birlikte Tercih Haritası (preference mapping) oluşturulmuştur. CATA sonucunda; 

1 nolu şarap aromatik, tatlımsı koku ve dengeli tanımlayıcıları, 2 nolu şarap baharat, pekmez, 

meyan kökü, ve kuru meyve tanımlayıcıları, 3 nolu şarap dengeli, çiçeksi ve kırmızı meyve 

tanımlayıcıları, 4 nolu şarap olgun meyve, siyah meyve ve kuru meyve tanımlayıcıları, 5 nolu 

şarap ise açık kırmızı, yumuşak içimli ve kırmızı meyve tanımlayıcıları ile tanımlanmışlardır. 

Genel olarak, dengeli, kırmızı renkli, aromatik ve kırmızı meyve gibi terimler ile tanımlanmış 

genç Öküzgözü şaraplarının tüketici tarafından daha çok tercih edildiği saptanmış ve belirlenen 

bu tanımlayıcıların tüketici beğenisini istatiksel olarak pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. 

Genç tüketicilere yönelik piyasaya yeni bir ürün sunulmak istenildiğinde, ürünün CATA 

yöntemi ile belirlenen tanımlayıcılarla karakterize edilmesi, ürünün piyasada daha kalıcı 

olmasını ve tercih edilmesini sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Öküzgözü, şarap, duyusal, CATA, tercih haritası. 
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Bu çalışmada Şarköy (Tekirdağ) ve Urla (İzmir) yöresi Cabernet Sauvignon (CS) üzümleri 

ve bu üzümlerden elde edilen kırmızı şarapların genel bileşimi, fenolik ve duyusal özellikleri 

üzerine yörenin etkisi araştırılmıştır. Fenolik bileşikler spektrofotometrik yöntem, antosiyanin 

bileşikleri HPLC yöntemi ile belirlenmiştir. Duyusal özellikler ise koku ve lezzet profil analizi 

ile gerçekleştirilmiştir. Şarköy yöresinin CS üzümlerinin, Urla yöresinin CS üzümlerine göre 

toplam asit, toplam fenolik bileşik, toplam antosiyanin miktarları daha yüksek, SÇKM ve pH 

değerleri ise daha düşük bulunmuş ve yörenin CS üzümünün bileşimini önemli düzeyde 

etkilediği belirlenmiştir (p<0.05). CS şaraplarının toplam asit miktarı Şarköy’de, alkol, pH, 

toplam fenolik ve tanen değerleri Urla’da daha yüksek bulunmuştur. Şarköy yöresi şarabında 

11 adet, Urla yöresi şarabında 12 adet antosiyanin bileşiği saptanmış, miktarları sırasıyla 481.3 

mg/L ile 410.5 mg/L olarak tespit edilmiştir. Her iki yöre şarabında da baskın olan antosiyanin 

bileşiği malvidin-3-glikozit olarak belirlenmiştir. Duyusal açıdan her iki yöre CS şaraplarında 

siyah meyve, menekşe ve yeşil biber kokuları belirlenmiş, Şarköy yöresinde biraz daha yoğun 

algılanmıştır. Urla yöresi şarabı daha kompleks, gövdeli ve kalıcı olarak değerlendirilmiş ve 

panelistler tarafından daha çok tercih edilen şarap olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Cabernet Sauvignon, kırmızı şarap, fenolik bileşikler, duyusal, yöre. 
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Son yıllarda orta nemli ürünler, yeme kalitelerinin taze ürünlere yakın olması ve 

dayanımlarının taze ürünlere göre daha uzun süreli olması nedenleriyle tercih edilmektedirler. 

Orta nemli ürünlerin nem miktarları ve buna bağlı olarak su aktiviteleri yüksek olup 

mikrobiyolojik açıdan bozulmaya elverişlidirler, bu yüzden de dayanımlarının arttırılması için 

bir takım muhafaza çalışmaları yapılması gerekmektedir. Kurutmalık özellikleri Sultani 

çekirdeksiz ile benzer özellikler gösteren Tekirdağ Misketi üzüm çeşidi ile farklı muhafaza 

koşullarının denendiği 3 ayrı nem oranına (%35, %30, %25) kadar kurutulan ‘orta nemli üzüm’ 

çalışması yapılmıştır. Üzümler açık alanda beton sergide, güneş kolektörlü kurutma sisteminde 

ve laboratuvar tipi tepsili kurutma fırınında kurutulmuştur. Kurutma işlemi tüm sistemlerde her 

gün ölçüm yapılarak meyve nem oranı %25, %30, %35 olacak şekilde 3 farklı olarak 

sonlandırılmıştır. Elde edilen orta nemli üzümler, 12 ay süresince +4 °C’de buzdolabında, -18 

°C’de dondurucuda ve MAP ambalaj uygulanmış biçimde oda sıcaklığında muhafaza 

edilmiştir. Orta nemli üzümlerde muhafaza süresince güneş kolektörü ve fırında kurutulanlarda 

bozulmalar daha geç gerçekleşmiş, açık alanda kurutulanlarda ise mikrobiyal yükün daha fazla 

arttığı görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Kurutma, orta nemli üzüm, MAP, Tekirdağ Misketi. 
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FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MUHAFAZASINDA 

AMBALAJLARDAKİ AÇIKLIKLARIN TANENİN KÜKÜRT DİOKSİT 

MİKTARI VE KALİTESİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Fatih ŞEN1*, Ayşe BAYRAMOĞLU1  
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*fatih.sen@ege.edu.tr 

 

 

Bu çalışmada Sultani Çekirdeksiz, Red Globe ve Alphonse Lavallée üzüm çeşitlerinin 

muhafazasında kullanılan polietilen (PE) ambalajlarında bulunan farklı orandaki açıklıkların 

tanenin kükürt dioksit (SO2) miktarı, kalitesi, patolojik ve fizyolojik bozukluklarına etkilerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Üzüm salkımları üzerinde ‰0 (kontrol), ‰0.5, ‰1 ve ‰2 açıklık 

bulunan PE torbalara yerleştirilerek zorlanmış hava ile ön soğutması yapılmıştır. SO2 

jenaratörleri üzümlerin üzerine yerleştirilerek torbaların ağızları kapatılmıştır. Üzümler 

0±0.5°C sıcaklık ve %90-95 oransal nemde 4 ay süreyle depolanmış, aylık aralıklarla alınan 

örneklerde tanenin SO2 miktarı, kalite değişimleri ve kayıplar belirlenmiştir. Depolama 

sonunda açıklık bulunmayan (‰0) PE torbadaki ‘Sultani Çekirdeksiz’, Red Globe’ ve 

‘Alphonse Lavallée’ üzüm tanelerinde SO2 miktarı sırasıyla 11.16, 33.50 ve 24.83 mg/kg olarak 

saptanırken, ‰1 ve ‰2 açıklık bulunanlarda ise 0-6 mg/kg arasında değiştiği saptanmıştır. ‰0 

açıklık bulunan PE torbadaki üzüm tanelerinde özellikle depolamanın sonunda SO2 zararındaki 

artışa bağlı olarak renk değişikliği, yumuşama, fenol miktarı ve beğeni puanlarında azalışlar; 

‰2 açıklık bulunan PE torbadakilerde ise ağırlık kaybı ve salkım esmerleşmesi puanlarında 

artışlar gözlenmiştir. Çürüklük gelişimi görülmeyen üzümlerde, tanenin saptan kopma kuvveti, 

SÇKM, TA miktarı ve antioksidan aktivitesine ambalaj açıklıklarının etkileri sınırlı veya 

kararsız olmuştur. Sonuçlar, uzun süreli muhafaza edilen Sultani Çekirdeksiz, Red Globe ve 

Alphonse Lavallée üzüm çeşitlerinin sırasıyla ‰0.5, ‰1 ve ‰1 açıklıklara sahip torbalarda 

daha başarılı bir şekilde depolanabileceğini göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., depolama, paketleme, SO2 zararı, renk.  
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BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE YAPRAKTAN MİKRO ELEMENT 

UYGULAMALARININ SALKIM VE TANE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE 

ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Bülent KÖSE1*, Yahya URAY1, Fatma TÜRK1, Kevser BAYRAM1, Hüseyin ÇELİK1  

1Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun 
*bulentk@omu.edu.tr 

 

 

Bu araştırmada; Trakya İlkeren, Alphonse Lavallée, Michele Palieri ve Victoria üzüm 

çeşitlerinde farklı dönemlerde yapraktan yapılan kompoze mikro element (Cu %1,  Fe %7, Mn 

%5, Mo %0,05, Zn %7, B %1) uygulamasının salkım ve tane özellikleri üzerine etkileri 

incelenmiştir. Mikro element uygulamaları; Çiçeklenme Öncesi (ÇÖ), Çiçeklenme Sonrası 

(ÇS), Çiçeklenme Öncesi + Çiçeklenme Sonrası (ÇÖ+ÇS) ile Çiçeklenme Öncesi + 

Çiçeklenme Sonrası + Ben Düşme (ÇÖ+ÇS+BD) dönemlerinde 200 g 100 l-1 olarak yapılmıştır. 

En yüksek ortalama salkım ağırlığı (600.6 g) ve omca verimi (9009.7 g) ÇÖ+ÇS+BD 

döneminde yapılan uygulamadan elde edilmiştir. En yüksek ortalama SÇKM (%18.81), tane 

sertliği (0.63 N) ve olgunluk indisi (36.81) çiçeklenme sonrası yapılan uygulamadan; en yüksek 

salkım eni (16.84 cm), salkım boyu (26.02 cm) ve SPAD değeri çiçeklenme öncesi (34.00)  

dönemde yapılan uygulamalarda tespit edilmiştir. Araştırmada en yüksek salkım ağırlığı 

Victoria üzüm çeşidinde ÇÖ+ÇS+BD döneminde yapılan mikro element uygulamasından elde 

edilirken (711.43 g), en düşük salkım ağırlığı Alphonse Lavallée çeşidinde kontrol omcalarında 

gerçekleşmiştir (373.93g). Omca başına en yüksek üzüm verimi Victoria çeşidinde 

ÇÖ+ÇS+BD döneminde yapılan mikro element uygulamasından (10.671g), en düşük omca 

verimi ise Alphonse Lavallée çeşidinde kontrol omcalarından elde edilmiştir (5609 g). 

Araştırmada en düşük ortalama SPAD değeri kontrol omcalarında (29.40), en yüksek ortalama 

SPAD değeri ise ÇÖ ve ÇÖ+ÇS dönemlerinde gerçekleşmiştir (34.0 ve 33.01). Genel olarak 

mikro element uygulaması salkım ve tane özellikleri üzerine olumlu etkide bulunmuştur. 

Çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme sonrası dönemlerde mikro element uygulamalarının salkım 

ve tane özellikleri bakımından olumlu olacağı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma, mikro element, yapraktan uygulama, tane, verim, SPAD. 
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ALPHONSE L. ÜZÜM ÇEŞİDİNE AZOTOBACTER VE YEŞİL ALG 

KARIŞIMI UYGULAMASINI TOPRAĞIN FİZİKSEL VE KİMYASAL 

ÖZELLİKLERİ İLE ÜZÜM VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Fadime ATEŞ1*, Fulya KUŞTUTAN1, Bülent ATEŞ2  

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
2Damla Tarım Market Ltd Şti., Manisa 

*fadimeates2@yahoo.com  

 

 

Bu çalışma, Azotobacter ve yeşil alg karışımı (mikobe karışımı) uygulamasının üzüm verim 

ve kalitesi ile toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine uygulamalarının etkisinin 

araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Alphonse L üzüm çeşidi üzerinde 2020-2021 

yılları arasında Salihli'de gerçekleştirildi. Mikobe karışımı ile dört dönem topraktan ve 

yapraktan uygulamalar yapılmıştır [uyanma öncesi (300 cc/da), sürgünler 12-25 cm’ye 

ulaştığında (150 cc/da), tene tutma döneminde (150 cc/da) ve koruklar bezelye tanesi 

büyüklüğüne ulaştığında (150 cc da)]. Araştırma “Tesadüf Blokları Deneme Deseninde”, her 

parselde 24 asma ve üç tekerrür şeklinde toplan 144 asma ile deneme kurulmuştur. Araştırma 

sonucunda;  uygulamanın verim (13.52 -16.24 kg/omca; kontrol ve uygulama), tane ağırlığı  

(6.28 ve 6.68 g; kontrol ve uygulama),  SÇKM (17.40 – 18.30 briks; kontrol ve uygulama), titre 

edilebilir asitlik (5.03-5.57 g/ L; uygulama ve kontrol)   üzerine önemli etkisi görülmüştür. Tane 

tutumu döneminde alınan toprak örneklerinde yapılan analizler sonucunda uygulamaların bağ 

toprağının OM, N, P, K, Mg, Fe, Zn ve Mn içeriğine olumlu yönde etkide bulunduğu 

belirlenmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: Üzüm, mikobe karışımı, verim, kalite, toprak makro ve mikro elementi. 
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KONVANSİYONEL TARIMDA YÜKSEK DÜZEYDE BOR İÇEREN 

TOPRAKLARDA YETİŞEN BAZI YONCA ÇEŞİTLERİNİN ÜZÜMDE 

BESLENME DENGESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Fulya KUŞTUTAN1*, Fadime ATEŞ1, Ebru TOPRAK ÖZCAN1, Bülent DOĞAN1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
*fulya.kustutancakir@tarimorman.gov.tr 

 

 

Üzüm, dünya yüzeyinde geniş alanlarda yetiştiriciliği yapılmakta olan meyve türlerinden 

birisidir. Ülkemiz sahip olduğu ekolojik koşulları yanında çeşit ve tip zenginliği itibariyle son 

derece önemli bağcılık merkezlerinden biri konumunda bulunmaktadır. Bu çalışmada, Nimet 

ve Diana yonca çeşitlerinin toprakta yüksek düzeyde bulunan borun asma tarafından alımının 

azaltılmasına olan katkısını, yonca çeşitlerinin bor toksisitesine olan reaksiyonlarını ve yonca 

gelişiminin asma bitkisinde beslenme dengesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla arazi 

koşullarında yapılmıştır. Bu çalışma, Manisa ilinde, jeotermal kaynakların yoğun olarak 

bulunduğu Alaşehir ilçesinde bor toksisitesi sorunu tespit edilen üretici arazisinde, Sultani 

çekirdeksiz üzüm çeşidinde, verim çağında (10 yaş asmalardan) sulanabilen, yüksek terbiye 

sistemli üzüm bağında yürütülmüştür. Proje, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 

tekerrürlü, her tekerrürde 9 omca olacak şekilde planlanmış olup, 2016-2018 yılları arasında 

yürütülmüştür. Bu çalışmada, Azomethin-H yöntemi ile yapılan Bor analizlerinde toksik etki 

yapabilecek değerler elde edilmiştir. Bor analizi yanında toprak ve yapraklarda temel verimlilik 

(pH, kireç, organik madde, tuz ve bünye) ve besin elementi (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn ve 

Cu) analizleri yapılmıştır. Çalışmanın ilk ve ikinci yıl değerlerine göre Nimet çeşidinin Diana 

çeşidine nazaran hem toprak hem de asmada bor toksisitesine giderilmesi üzerine daha etkili 

olduğu ve çeşitlerin 20-40 cm aralıklarla yapılan ekimlerde 20 cm’ lik ekimin her iki çeşitte bor 

oranını düşürme açısından daha etkili sonuçlar verdiği belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, bor, yonca, toksisite, konvansiyonel tarım. 
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ALAŞEHİR – MANİSA BAĞ TARIMINDA GÜBRE KULLANIMI VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Mehmet Eşref İRGET1, Şenay AYDIN2, Sait ENGİNDENİZ3, Tarık MEMİŞ4, İlker Burak 

BEKAR1 

1Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ege Üniversitesi, İzmir 
2 Alaşehir Meslek Yüksekokulu, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa 

3Tarım Ekonomisi Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ege Üniversitesi, İzmir 
4Alaşehir İlçe Tarım Müdürlüğü, Manisa 

*esref.irget@ege.udu.tr 

 

 

Ege Bölgesinde, Manisa İli en yüksek bağ alanına sahip olup, sofralık ve kurutmalık 

üretimde birinci sırada yer almaktadır. Manisa bağcılığında, Alaşehir ilçesi yuvarlak 

çekirdeksiz üzüm (Vitis vinifera L.) üretiminin yaklaşık %25’ ini karşılamaktadır. Çalışma, 

Alaşehir ilçesinin bağ tarımındaki yeri ve önemi dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu 

çerçevede 2018 yılında bölgeyi temsilen 70 üretici ile yüz yüze bir anket çalışması yapılmıştır. 

Anket çalışmasında üreticilere genel (eğitim, bağcılık pratikleri, verim vb.), toprak - yaprak 

analizleri ve gübreleme (organik gübre kullanımı ve sıklığı; mineral gübre çeşit, uygulama 

miktarı vb.) ile ilgili sorular sorulmuştur. Anket sonuçlarına dayanılarak Alaşehir yöresinde 

gübre (organik ve mineral) kullanım durumu ortaya konmuştur. Bu bağlamda, elde edilen 

sonuçlardan yararlanılarak bölge bağ tarımında kullanılan saf besin elementi (N-P2O5-K2O 

kg/da)  miktarları hesaplanmış ve sonuçlar,  bağların gübrelenmesinde referans optimum olarak 

kabul edilen değerler ile karşılaştırılarak bir durum değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca bölge 

bağ tarımında toprak bitki analizlerine başvurunun azlığı ve bunun olası nedenleri 

değerlendirilmiştir. Anket sonuçları Alaşehir bölgesi bağ tarımında bilinçli gübre kullanımının  

oldukça yetersiz olduğunu ve üreticilerin önemli bir kısmının toprak-bitki analizlerine 

başvurmadığını ortaya koymaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Alaşehir,  bağ, gübre kullanımı, toprak-bitki analizleri, üretici tutum ve 

davranışları. 
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FARKLI DOZLARDA ÇİFTLİK GÜBRESİ UYGULAMALARININ 

ASMA GENOTİPLERİNDE FİZYOLOJİK VE VEJETATİF 

ÖZELLİKLERE ETKİLERİ 

 

Yasin GAYRETLİ1*, Sarmad Aydn Abdulhadi ABDULHADİ1
, İrem TÜRKOĞLU1, Ali 

SABIR2 
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*yasingayretli89@gmail.com 

 

 

Çiftlik gübresi bitkilerde stres faktörlerinin etkilerinin azalmasında ve tarımda 

sürdürülebilirliğin sağlanmasında önerilen başlıca tarımsal yaklaşımlardandır. Bu çalışmada,  

pH’sı 7.7±0.2 olan bağ toprağına farklı dozlarda çiftlik gübresi uygulanarak saksı kültüründe 

yetiştirilen asma genotiplerinin fizyolojisi ve vejetatif özelliklerine etkileri incelenmiştir. 

Bitkisel materyal olarak, ‘Michele Palieri’ (Vitis vinifera L.) sofralık üzüm çeşidi ile 41B (Vitis 

vinifera L. X V. Berlandieri) ve 1103P (V. Berlandieri X V. Rupestris) asma anaçları 

kullanılmıştır. Yetiştirme ortamı 5 L katı hacimli saksılarda %20 ve %40 çiftlik gübresi içeren 

bağ toprağı ile gübre içermeyen kontrol uygulamalarından oluşmuştur. Yetiştirme ortamına 

homojen gelişme niteliğinde dikilen köklü çeliklerin kültürel uygulamaları standart olarak 

yapılmış ve 2 m yükseklikteki tele bağlı olan iplere sarılarak büyümesi sağlanmıştır. Asma 

fidanları yaklaşık 50 cm boya ulaştığında yaprak sıcaklığı ve stoma iletkenliği değerleri bir ay 

arayla 3 defa ölçülmüş ve yaprak klorofil içerikleri (SPAD indeksi) belirlenmiştir. Gübre 

uygulamaları asmalarda fizyolojik ve vejetatif gelişme özelliklerini önemli derecede 

etkilemiştir. Gübre dozlarının asma fidanlarında stoma iletkenliğini kontrole artırdığı 

belirlenmiştir. En yüksek yaprak klorofil indeksi (SPAD) %20 çiftlik gübresi uygulamasında 

41B (34.87) anacında tespit edilmiştir. Sürgün çapı genotiplere göre farklılıklar göstermekle 

birlikte en yüksek %20 çiftlik gübresi uygulamasında M. Palieri çeşidinden (4.33 mm) elde 

edilmiştir. Odunsu sürgün uzunluğu en yüksek %20 çiftlik gübresi uygulamasında 1103P 

anacında (226.67 cm) belirlenirken, en düşük kontrol uygulamasında M. Palieri çeşidinde 

(168.67 cm) saptanmıştır. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, saksı kültüründe asma 

fidanlarının fizyolojisi ve vejetatif gelişmesi üzerine %20 çiftlik gübresi uygulamasının daha 

uygun olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma fidanı, fizyoloji, sürdürülebilir bağcılık, organik gübre, saksı 

kültürü. 
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BAĞCILIKTA ANAÇ ISLAH ÇALIŞMALARINDA F1 
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Bağlarda anaç kullanımının asıl nedeni filoksera zararlısıdır. Birçok ülkede asma anaç ıslah 

çalışmaları yapılmaktadır. Anaç ıslah çalışmalarında ebeveyn olarak filokseraya dayanımları 

az/yok olan Vitis Vinifera kullanımı yerine Amerikan kökenli asmalar tercih edilmiştir. Bu 

çalışmada Amerikan x Amerikan melezlemeleri ile asma anaç ıslahına yönelik popülasyon 

oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmada ana ebeveyn olarak Ramsey (V. Champinii) ve 5 BB 

(V. Berlandieri X V. Riparia) anaçları; baba ebeveyn olarak ise Rup. Du LOT (Vitis Rupestris) 

anacı kullanılarak klasik melezleme çalışması yapılmıştır. Yabancı tozlamaları önlemek 

amacıyla ana ebeveynlere ait omcaların tamamı örtü altına alınmış ve tane tutumunda sonra 

örtüler kaldırılmıştır. Emaskulasyon, çiçektozu alma ve tozlama ile hasat işlemleri sonucunda 

çekirdekler elde edilmiştir. Çekirdek ağırlığı, çekirdek en-boy değerleri belirlenmiştir. 

Çekirdeklerde katlama, canlılık oranlarının belirlenmesi, çimlendirme ve saksılara şaşırtma 

işlemleri yapılmıştır.  Çalışma sonucunca Ramsey melezlerine ait çekirdeklerde canlılık oranı 

%90.7, çimlenme oranı %69.8, 5 BB melezinde ise bu değerler sırasıyla %86.0 ve %70.0 

bulunmuştur. 2021 yılı Mayıs ayında içerisinde torf-perlit karışımı olan 2.5 litrelik saksılara 

Ramsey x Rup. Du Lot melezine ait 972 adet; 5 BB x Rup. Du. Lot melezine ait 902 adet F1 

birey dikilmiştir. F1 bireylerine ait özelliklerin belirlenmesi amacıyla anaç popülasyonlarında 

bakım işlemleri yapılarak muhafaza altında tutulmaktadır.   

 

Anahtar Kelimeler: Ramsey, 5 BB, Rup. Du LOT, klasik melezleme. 
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ESKİŞEHİR İLİNDE YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN 

AMPELOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Ali BAYKUL1*, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU2 

1Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 
2Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara 

*abaykul@ogu.edu.tr 

 

 

Ülkemiz, dünyada asmanın yayılım alanları orijin coğrafyası üzerinde yer almakta olup 

bunun en güzel kanıtı bölgenin sahip olduğu zengin kültür asması Vitis vinifera ssp. sativa ve 

yabani asma Vitis vinifera ssp. silvestris genotip çeşitliliğine sahiptir. Bu araştırmada; Eskişehir 

İlinde yetiştiriciliği yapılan yöresel tip/çeşitlerin geniş kapsamlı olarak incelenmesi ve tespit 

edilen üzüm çeşitlerinin uluslararası normlara uygun şekilde ampelografik özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla 2017-2018 yılların arasında yürütülmüştür. Araştırmada Eskişehir İlinin 

farklı ilçelerinde tespit edilen 52 üzüm çeşidi ampelografik özellikler bakımından yaprak, 

sürgün, çiçek, salkım, tane, çekirdek özelliklerini içeren 79 karakter ile değerlendirilmiştir. 

Çeşitler arasında incelenen özellikler bakımından farklılıklar belirlenmiştir. Çalışmada 

tanımlanan üzüm çeşit/tipleri mevcut gen kaynaklarımızla ilişkili bilimsel literatüre katkı 

sağlamıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Eskişehir, bağcılık, ampelografi, asma, gen kaynakları. 
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TEKİRDAĞ ASMA ARAZİ GEN BANKASINDAKİ BAZI ÜZÜM 

GENOTİPLERİNİN AMPELOGRAFİK KARAKTERİZASYONU 

 

Tamer UYSAL1*, Onur ERGÖNÜL1, Ahmet Semih YAŞASIN1,  

Aslı POLAT1, İsmail ERYILMAZ1, Serkan CANDAR1, Tezcan ALÇO1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekirdağ 
*tameru48@gmail.com 

 

 

Ülkemiz yerel üzüm çeşitlerinin kayıt altına alınması ve yok olmasını önlemek amacıyla 

1965 yılında “Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, Muhafazası ve 

Tanımlanması” projesi hayata geçirilmiştir. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından 

yürütülen proje ile asma arazi gen bankasında 2022 yılı itibariyle toplam 1457 çeşit/genotip 

muhafaza altına alınmıştır. Bu çalışmada, 2014 yılında Elazığ, Tunceli ve Tekirdağ illerinden 

toplanarak Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü asma arazi gen bankasına dahil edilen 11 

üzüm genotipinin ampelografik karakterizasyonu yapılmıştır. Karakterizasyon çalışmaları 2021 

yılında OIV tanımlama listesinden seçilen 53 kriterde gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

karakterizasyon çalışmaları neticesinde sürgün ucu, genç ve olgun yapraklarda en fazla tüylülük 

ve antosiyanin yoğunluğunun Tenturiye üzümde bulunduğu, Ternebi ve Tahannebi 

genotiplerinin dişi-geriye dönük stamen çiçek yapısına sahip olduğu, Tenturiye üzümde tane 

içi antosiyanin varlığının çok yoğun, tüm genotiplerin çekirdekli, Ağın beyazı genotipinin 

salkım uzunluğu (OIV202-9 çok uzun) ve salkım ağırlığı (OIV502-5 orta) yönüyle en büyük 

değere sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., asma arazi gen bankası, ampelografi. 
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YENİ GELİŞTİRİLEN BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE VERİMLİ GÖZ 

SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Metin KESGİN1*, Yıldız DİLLİ1, Simin SAYGAÇ1, Şermin ÇELİK1, 

Naci YILDIZ1, Halil KAKCI1, Ebru TOPRAK ÖZCAN1, Metehan GÜNHAN1     

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
*metin.kesgin@tarimorman.gov.tr 

 

 

Değişen teknoloji, iklim ve tüketim alışkanlıklarına uygun yeni çeşit geliştirme çalışmaları 

tüm hızıyla devam etmektedir. Birim alandan yüksek verim ve kaliteli ürün almak tarımsal 

yeniliklerin amacıdır. Yeni geliştirilen üzüm çeşitleri tüketici istekleri ve Pazar koşullarına 

uygunluğunun yanında birim alandan yüksek kaliteli ve bol ürün ihtiyacını da karşılamalıdır. 

Çalışma 2021-2022 yıllarında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde yapılmıştır. Kurumun 

geliştirip tescil ettirdiği Spil Karası, Efem, Beyra, Ece, Mesir, Lidya ve Manisa Pembesi üzüm 

çeşitlerinde göz seviyelerindeki verimlilik değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlk 10 

gözde sayımlar yapılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre Efem çeşidi her gözde 

ortalamanın üzerinde salkım verimi göstermiştir. Genel olarak, her çeşitte dip gözlerden üst 

gözlere doğru bir verim artışı olduğu gözlenmiştir. Efem çeşidinde 0,43 ile 1,87, Spil Karası 

çeşidinde 0.03 ile 1.67, Ece çeşidinde 0,18 ile 1,73, Lidya çeşidinde 0,33 ile 1,72, Manisa 

Pembesi çeşidinde 0,18 ile 1,57, Mesir çeşidinde 0,13 ile 1,81, Beyra çeşidinde 0.03 ile 0.87 

adet/göz salkım değeri görülmüştür. 

  

Anahtar Kelimeler: Manisa, üzüm, sofralık, çeşit, göz verimliliği. 
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ATASARISI ÜZÜM ÇEŞİDİNDE FARKLI YAZ BUDAMASI 

UYGULAMALARININ TANE TUTUM ÖZELLİKLERİ İLE 

VERİM VE KALİTE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Esra ŞAHİN1, Alper DARDENİZ1* 

1Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 
*adardeniz@comu.edu.tr 

 

 

 ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim Birimi’nde yer alan 

Sofralık Üzüm Çeşitleri Araştırma ve Uygulama Bağı’nda 2021 yılı vejetasyon dönemi 

içerisinde yürütülen bu araştırmada, farklı yaz budaması uygulamalarının ‘Atasarısı’ üzüm 

çeşidinde tane tutum özellikleri ile verim ve kalite özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Araştırmada çeşide ait omcalar üzerinde; kontrol, uç alma, dip yaprak alma, koltuk alma, 

U+D+K (uç alma + dip yaprak alma + koltuk alma) uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Her 

uygulamaya ait omcalarda iki somaklı ikişer adet yazlık sürgün seçilerek, çiçeklenme öncesinde 

(1 Haziran) somaklarda tomurcuk sayımları, tane tutumu sonrasında (22 Haziran) ise 

salkımlarda tane sayımları yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre; 1. ve 2. salkımlar ile 

ortalamalarında tomurcuk sayısı (adet/somak) parametresinde önemli bir farklılık tespit 

edilememiştir. Bununla birlikte, 1. ve 2. salkımlar ile ortalamalarında en yüksek tane tutum 

sayısı U+D+K (sırasıyla 116.60 adet/salkım; 105.80 adet/salkım ve 111.20 adet/salkım) ve 

koltuk alma (sırasıyla 99.17 adet/salkım; 103.83 adet/salkım ve 101.50 adet/salkım) 

uygulamalarından elde edilmiştir. 1. ve 2. salkımlar ile ortalamalarında en yüksek tane tutum 

oranı ise U+D+K (sırasıyla %31.93; %39.32 ve %35.62) uygulamasında belirlenmiştir. 

Atasarısı üzüm çeşidindeki uygulamaların tane tutumuna ve dolayısıyla salkım sıklığı, tane eni, 

tane boyu ve tane ağırlığı parametrelerine direkt olarak etki ettiği saptanmıştır. Özellikle 

kontrolde 3576.9 g/omca olan ortalama verim, U+D+K uygulamasında 5692.9 g/omca değerine 

kadar yükselmiş, ancak ortalama verimin atışıyla birlikte kontrolde 36.63 olan olgunluk indisi 

değeri U+D+K uygulamasında 26.80’e kadar düşüş göstermiştir.   

 

Anahtar Kelimeler: Atasarısı, kalite, tane tutum oranı, verim, yaz budaması. 
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ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ TOZU VE KABUK TOZU KATKISININ PESTİLİN 

RENK, TEKSTÜR VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ  

 

Kadir Emre ÖZALTIN1*, Özlem ÇAĞINDI2 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
2Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa 

*kadiremre.ozaltin@tarimorman.gov.tr 

 

 

Pestil, şıranın nişasta ile jelatinize edilmesi ve ince tabaka halinde kurutulması sonucu elde 

edilen zengin besleyici özelliklere sahip geleneksel bir atıştırmalıktır. Düz yüzeyli, elastik 

yapıda, yaklaşık 1 mm kalınlığında ve yarı saydam özelliklere sahiptir. Ayrıca pestil 

karbonhidrat ve polifenoller yönünden zengin olmasından dolayı kişilerin hem enerji 

gereksinimlerini gidermekte hem de sağlıklı bir şekilde beslenme imkânı sunmaktadır. Bu 

çalışmada Siyah Dimrit üzüm çeşidine ait üzüm posasından elde edilen çekirdek ve kabuk tozu 

üzüm pestili üretiminde kullanılmıştır. Katkı oranları, çekirdek tozu için %1 ve kabuk tozu için 

%3 olarak belirlenmiştir. Ayrıca kurutma işlemi hem güneşte, hem de sıcak havalı kurutucuda 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada katkı ve kurutma yöntemlerinin örneklerin renk, tekstür ve 

duyusal özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Tüm pestil örneklerinin L*, a*, b*, C* ve h° 

değerleri sırasıyla 28.05-52.43, 5.98-13.92, 3.83-27.21, 7.10-28.17 ve 32.65-74.93 arasında 

değişmiştir. Örneklerin toplam renk farkı değerleri kabuk tozu katkılı pestil örneklerinde daha 

yüksek olduğu gözlemlenirken, kahverengileşme indeksi değerlerinin ise çekirdek tozu katkılı 

pestil örneklerinde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Tekstür profil analiz sonuçlarına göre 

örneklerin sertlik, elastikiyet, kohesivlik, çiğnenebilirlik ve anlık elastikiyet değerleri sırasıyla 

412-571 g, 2.65-3.56, 0.95-0.98, 1223-2040 g×mm ve 0.61-0.75 arasında değişmiştir. 

Panelistlerin görünüş, renk, doku ve genel beğeni parametreleri bakımından tercihleri çekirdek 

tozu katkılı pestil örnekleri olmuştur. Kabuk tozu katkılı pestil örnekleri sadece tat ve koku 

parametresi yönünden daha yüksek puan almışlardır. 

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, posa, pestil, fiziksel özellik, duyusal özellik. 
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ORTA NEMLİ HALE GETİRİLMİŞ ÇEKİRDEKSİZ KURU 

ÜZÜMLERE YENİLEBİLİR KAPLAMA UYGULAMALARI 

 

Hakkı Faruk BULUNTEKİN1, Bilge AKDENİZ2* 

1Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocatepe Üniversitesi, Afyon 
2Gıda Mühendisliği Bölümü, Kocatepe Üniversitesi, Afyon  

*blgakdeniz@gmail.com  

 

Bu araştırmada, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından çeşit olarak tescili bulunan 

Sultani Çekirdeksiz üzüm klonlarına ait dört kurutulmuş çeşidin orta nemli hale getirildikten 

sonraki bazı özellikleri incelenmiştir. Bu çeşitler Sultan1, Sultan7, Manisa Sultanı ve Altın 

Sultani’ dir. Kuru üzümler yaklaşık %30 nem civarında orta nemli hale getirilmiştir. Daha sonra 

bu orta nemli örnekler yenilebilir kaplama yapılmamış, yenilebilir kaplama uygulanmış ve sulu 

tarçın ekstresi ilaveli yenilebilir kaplama uygulanmış olmak üzere 3 grup şeklinde işlenmiştir. 

Bu sayede 4 çeşit x 3 uygulama olmak üzere 12 örnek elde edilmiştir. Bu ürünlerde su aktivitesi, 

toplam titre edilebilir asitlik, renk (L, a, b, C*, h°) ve sertlik analizleri yapılmış, ayrıca 

örneklerin duyusal özellikleri incelenmiştir. Yapılan analizler ve duyusal değerlendirmeler için 

örnekler arasındaki ve örneklere yapılan uygulamalar arasındaki farklılığın istatistiksel olarak 

önemli olduğu (p<0.01) bulunmuştur. Nitekim yenilebilir kaplama uygulanmış örneklerde renk 

açısından özellikle tarçın ilaveli olan uygulamanın L değerlerinde doğal bir azalma nispeten 

olumsuzluk gibi görünse de duyusal puanlar açısından kaplama yapılmamış ve yapılmış 

örneklere nazaran daha yüksek puan aldığı görülmüştür. Sonuç olarak orta nemli hale getirilmiş 

kuru üzümlere yenilebilir kaplama uygulamaları sayesinde bu ürünlerin yapı ve duyusal açıdan 

çeşitlendirilebileceği ve bu ürünlerin tüketime değer, piyasaya sürülebilir alternatif bir kuru 

üzüm değerlendirme şekli olabileceği düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sultani Çekirdeksiz, kuru üzüm, orta nem, yenilebilir kaplama 
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BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN REÇEL VE MARMELAT 

KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ 

 

F. Belgin AŞIKLAR1*, Ahmet CANDEMİR1, Ali GÜLER1,  K. Emre ÖZALTIN1  

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
*fatmabelgin.asiklar@tarimorman .gov.tr 

 

 

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsurlarından birisini oluşturan dengeli beslenmede 

meyvelerin önemi büyüktür. Meyveler çiğ olarak, işlenerek ve çeşitli ürünler halinde 

tüketilmektedir. Zengin bir kültür varlığına sahip ülkemizde tüketiciler evlerinde yöresel üzüm 

çeşitlerinden reçel ve marmelat yapmaktadır. Bu çalışmada farklı tat, lezzet, renk ve aromalara 

sahip reçel ve marmelat üretimine uygun olabilecek üzüm çeşitlerinin belirlenmesi ve son ürün 

kalitelerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaçla Manisa BAEM tarafından yetiştirilen 

Autum Royal, Siyah Kişmiş, Crimson Seedless, Flame Seedless, Sultan 7 ve Exalta olmak üzere 

6 adet çekirdeksiz üzüm çeşidi kullanılmıştır. Reçel ve marmelatlar, geleneksel marmelat ve 

ekstra geleneksel reçel kriterlerine uygun olarak hazırlanan reçeteye göre, vakumlu 

evaparatörde üretilmiştir. Proje kapsamında reçellerin TMA 871.14 mg malvidin-3-glikozit/kg 

KM ile en yüksek Autumn Royal, Siyah Kişmiş reçelden elde edilmiştir. Marmelatların analiz 

sonuçlarına göre TMA 659.14 mg malvidin-3-glikozit/kg KM ile en yüksek Siyah Kişmiş 

çeşidinde elde edilmiştir. Duyusal değerlendirme renkli çeşitlerden Autumn Royal, Siyah 

Kişmiş, Crimson Seedless ve beyaz çeşitlerinden de Sultan 7 üzüm çeşitlerinin reçel ve 

marmelat üretiminde kullanılabileceği ortaya koyulmuştur. Sonuç olarak, tarımsal sanayi için 

hammadde üretimini artırıcı ve çeşitlendirici faaliyetler kapsamında; Autumn Royal, Siyah 

Kişmiş, Crimson Seedless ve Sultan 7 üzüm çeşitlerinin reçel ve marmelat üretiminde 

kullanılabileceği ortaya koyulmuştur. Bununla birlikte üzüm reçel ve marmelatlarının 

fizikokimyasal, duyusal ve fonksiyonel özellikleri belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çekirdeksiz üzüm çeşitleri, reçel, marmelat,  kalite özellikleri, reçel 

sanayi. 
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DİLİMLENEREK KURUTULMUŞ ÜZÜMLERİN KURUMA 

KARAKTERİSTİKLERİNİN VE KURU ÜZÜM KALİTESİNİN 

BELİRLENMESİ 

Ahmet CANDEMİR1*, Fatma Belgin AŞIKLAR1, Ali GÜLER1, Kadir Emre ÖZALTIN1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

*ahmet.candemir@tarimorman.gov.tr 

 

 

 Bu çalışmada dilimlenerek kurutulmuş üzümlerin farklı kurutma koşullarında kurutulması 

sonucunda elde edilen kuru üzümlerin kalite özellikleri ve kuruma karakteristiği incelenmiştir. 

Materyal olarak dilimlemeye uygun görülen renkli bir çeşit olan Autumn Royal çeşidi 

seçilmiştir. Üzümler yaklaşık olarak % 23 °Briks değerinde hasat edilerek tanelenmiş ve % 5 

K2CO3 ve % 1 zeytinyağı içeren bandırma çözeltisine bandırılmıştır. Sonrasında yaklaşık 4 mm 

kalınlığında dilimlenerek tepsili kurutucuda kurutulmuştur. Kurutma koşulları 0.75 m/s hava 

hızı ve 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C ve 65 °C kurutma sıcaklığı olarak seçilmiştir. Kuruma 

karakteristiğinin ve kuru üzüm kalitesinin belirlenmesi amacıyla kuruma süresi, ağırlık takibi, 

renk ve bazı biyokimyasal analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre dilimlenmiş 

üzümlerin kuruma süresinin 2220 ile 1065 dakika arasında değiştiği belirlenmiştir. En uzun 

kuruma süresi 45 °C’de olurken en kısa kuruma süresi 60 °C’de elde edilmiştir. Kuruma 

sıcaklığının artışıyla birlikte kuruma süresinin azaldığı ortaya konmuştur. Buna bağı olarak, 

sabit hava hızında, kuruma hızının sıcaklık arttıkça artış gösterdiği belirlenmiştir. Ürünlerin en 

önemli kalite özelliklerinden renk özellikleri incelendiğinde kuru üzümlerin renklerinin 

kurutma sıcaklığına ve kuruma süresine bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Düşük sıcaklıkta 

kurutulan üzümlerin L* değerleri daha yüksek olurken 65 °C’de kurutulan üzümlerde L* 

(parlaklık) ve a* (yeşillik-kırmızılık) değerlerinin anlamlı bir şekilde düşüş gösterdiği 

belirlenmiştir. Bu değerlerin tüketici tarafından kabul edilebilir sınırların dışında olduğu 

görülmüştür. Sonuç olarak farklı sıcaklıklarda kurutulan dilimlenmiş üzümlerin kurutulmasıyla 

yeni bir ürün ortaya konmuş ve kalite özellikleri incelenmiştir. Kurutma ve kalite özellikleri 

incelendiğinde 45 °C’nin uzun kuruma süresi gerektirdiği, 65 °C’nin ise kalite kayıplarında 

neden olduğu ortaya konmuştur. Autumn Royal çeşidinin dilimlenerek kurutulmasında 50 °C 

ve 55 °C kurutma sıcaklığının ürün kalitesi ve kuruma süresi göz önüne alındığında uygun 

sıcaklıklar olabileceği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Autumn Royal, kurutma, inovatif ürün, kuru üzüm kalitesi. 
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FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDEN ÜRETİLEN PEKMEZLERİN 

ŞEKER, MİNERAL VE FENOLİK MADDE KOMPOZİSYONLARI İLE 

ANTİOKSİDATİF ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Ali GÜLER1*, Ahmet CANDEMİR1, K. Emre ÖZALTIN1, F. Belgin AŞIKLAR1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

*aligguler@gmail.com  

 

 

Pekmez uzun yıllardır üretile gelen geleneksel ürünlerimizden birisidir. Anadolu’nun hemen 

hemen tüm bölgelerinde farklı üzüm çeşitleri kullanılarak üretimi yapılmaktadır. Bu çalışmada; 

ülkemizin farklı bölgelerinde yetiştirilen üzümlerden üretilen pekmezlerin mineral madde, 

şeker profili, fenolik madde kompozisyonu ve antioksidatif özelliklerinin belirlenerek 

karakterize edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla yetiştirildikleri yörelerden temin edilen 20 

farklı çeşide (Pekmezlik Üzüm, Kalecik Karası, Çakarak, Boğazkere, Rumi, Papazkarası, 

Köhnü, Dimrit, Emir, Razakı, Yapıncak, Narince, Dökülgen, Pafi, Margaz, Şire üzümü, Sultani 

Çekirdeksiz, Yapıncak, Kürt üzümü, Osmanca) ait üzümler Manisa Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü Pilot Üzüm Ürünleri İşleme Tesisinde vakum şartlarda (720 mmHg, 50°C) pekmeze 

işlenmiştir. Pekmez örneklerinde mineraller ICP-MS sistemi, şeker ve fenolik madde 

kompozisyonları ile HMF miktarları HPLC sistemi kullanılarak, antioksidan aktiviteler ise 

spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. Pekmezlerde pH 5.00-5.59, briks 69.65-73.50, aw 

0.700-0.743, HMF 6.97-10.70 mg/kg ve protein % 0.07-0.98 arasında değişmiştir. Mineral 

maddelerden P 322-1073 µg/g, K 3578-19007 µg/g, Ca 265-2417 µg/g, Mg 177-994 µg/g, Fe 

20,90-49,15 µg/g, Zn 2.75-6.68 µg/g ve Mn 2.87-14.85 µg/g arasında tespit edilmiştir. Fruktoz, 

glikoz ve sakarozun sırasıyla % 25.22-32.48, 32.28-37.13 ve 0.42-1.73 arasında olduğu 

belirlenmiştir. İncelenen örneklerde toplam fenolik madde 1592-4980 mgGAE/kg ve flavonoid 

214-1880 mgCE/kg arasında değişirken, antioksidan aktivite ABTS ve CUPRAC metotları için 

sırasıyla 13.25-70.89 ve 17.68-75.57 µmolTE/mg arasında değişmiştir. Üretilen pekmez 

örneklerinde kaftarik, klorojenik, gallik, kafeik, p-kumarik, ferulik ve sinapik asit gibi fenolik 

asitler ile kuarsetin, kamferol, kateşin, epikateşin gibi flavonoidler ve t-resveratrol tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak; bu çalışmada, farklı yörelerde yetişen üzüm çeşitlerinden üretilen 

pekmezlerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri detaylı şekilde incelenmiş ve karakterize 

edilmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bağcılık, pekmez, karakterizasyon, antioksidan, t-resveratrol. 
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ÇİÇEKLENME DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN AŞIRI 

SICAKLIKLARIN ÜZÜMLERDE SİLKME SORUNU ÜZERİNE ETKİSİ   

 

Turcan TEKER1*, R. Oğuzhan SOLTEKİN2, Köksal AKSU3,  

Mustafa AKDEMİR3, Erol YALÇINKAYA4 

1Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 
2Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa  

3İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa 
4Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)  

*turcanteker@gmail.com  

 

 

Üzümlerde meydana gelen silkme problemine, yüksek – düşük sıcaklık, aşırı yağış gibi 

iklimsel özelliklerin, fizyolojik etkilerin, eksik ya da hatalı kültürel işlemlerin, genetik ve toprak 

kökenli faktörlerin etki edebileceği bilinmektedir. 2020 yılı Mayıs ayında, Ege Bölgesi’nin bağ 

alanlarının çiçeklenme döneminde meydana gelen 38℃ ve 40℃ üzeri günlük maksimum 

sıcaklıkların, üzümlerde silkme sorununu meydana getirmiştir. Bu çalışma ile Manisa’nın 

Saruhanlı, Ahmetli, Salihli, Turgutlu, Akhisar, Yunusemre, Şehzadeler, Alaşehir ve İzmir’in 

Menemen ilçelerinde yer alan bağlarda gerçekleşen silkme problemine ilişkin araştırmalara yer 

verilmiştir. İlgili tarım kuruluşlarına bildirilen sorunlu bağlarda salkım sayısı ve ağırlığı, bağın 

yöney durumu ve bağ tesisinde asma anacı kullanımı yönünden incelemeler gerçekleştirilmiştir. 

İlçelerde meydana gelen maksimum sıcaklık değerleri, incelenen bağlara en yakın iklim 

istasyon kayıtlarına göre değerlendirilmiştir. İncelenen bağlarda morfolojik olarak tespit edilen 

silkme zararının yoğunluğu “Yok (0)”, “Az (1)”, “Orta (2)”, “Yoğun (3)” ve “Çok Yoğun (4)” 

olarak sınıflandırılmıştır. Çiçeklenme döneminde 40℃ ve üzerinde meydana gelen maksimum 

sıcaklık değerlerinin yanında çiçeklenme (14-20 Mayıs) ile çiçeklenme sonrası (20-31 Mayıs) 

dönemlerinde gerçekleşen ortalama maksimum sıcaklık farklarının en yüksek olduğu ilçeler 

tespit edilmiştir. İklim verileri ile birlikte arazi çalışmalarına ilişkin gözlemler, silkme 

zararından en çok etkilenen bağların, Salihli (3.13), Ahmetli (3.10), Yunusemre (2.94) ve 

Saruhanlı (2.94) ilçelerinde yer aldığını, Akhisar (1.44), Menemen (1.00) ve Alaşehir (0.64) 

ilçelerinde silkme zararının düşük düzeyde olduğunu göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sultani Çekirdeksiz, iklimsel etkiler, yüksek sıcaklık, tane tutumu. 
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GAMAY ÜZÜM ÇEŞİDİNDE (Vitis vinifera L.) FARKLI YAPRAK 

ALMA UYGULAMA VE ZAMANLARININ SALKIM VE TANE 

ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ 

 

Tezcan ALÇO1, Serkan CANDAR1, Elman BAHAR2, İlknur KORKUTAL2    

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekirdağ 
2Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ 

*tezcan.alco@tarimorman.gov.tr  

 

 

Araştırma, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde bulunan Kober 5 BB anacı üzerine 

aşılı 20 yaşındaki erkenci bir şaraplık üzüm olan Gamay çeşidinde yürütülmüştür. Araştırmanın 

amacı; ben düşme döneminden sonra üç ayrı dönem ve üç farklı şekilde yaprak alma 

uygulamalarının salkım ve tane özelliklerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu anlamda, 

asma taç sistemine yapılan derin tepe alma (DTA) ve pencere (PEN) biçiminde yaprak alma 

uygulamaları ile salkım boyu, salkım ağırlığı ve salkım hacminde bir azalma meydana 

getirmiştir. Diğer taraftan tane özellikleri açısından derin tepe alma (DTA) uygulaması tane eni, 

tane boyu, 100 tane kuru ağırlığı ve % kuru ağırlığında belirgin bir azalmaya neden olurken, 

pencere (PEN) biçiminde yaprak alma uygulaması ise tane eni, tane boyu, 100 tane yaş ağırlığı, 

100 tane kuru ağırlığı, tane hacmi ve tane kabuk alanında artış tespit edilmiştir. Taç sistemine 

yapılan müdahaleleri uygulama zamanının salkım ve tane özeliklerine etkileri açısından 

değerlendirildiğinde ise 15-17°Briks dönemi salkım ağırlığında bir azalışa neden olurken, tane 

iriliğini azaltarak tane özkütlesini artırmış ve dolayısıyla da tane kabuk alanının tane hacmine 

oranı yükselmiştir. Sonuç olarak ben düşme sonrası farklı şekil ve zamanlarda yapılan yaprak 

alma müdahalelerinin taç sistemine etkisi ile araştırmanın yapıldığı yılın artan sıcaklıkları ve 

Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemi toplam yağış miktarı birlikte genel olarak incelendiğinde 

15-17 °briks dönemi ve derin tepe alma (DTA) uygulamasının salkım ve tane iriliğini azalttığı 

tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Taç yönetimi, üzüm kalitesi, abiotik stres, iklim değişikliği, asma 

fenolojisi. 
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TEKİRDAĞ ÇEKİRDEKSİZİ ÇEŞİDİ KALİTE ÖZELLİKLERİ 

ÜZERİNE BAZI KİMYASAL UYGULAMALARIN ETKİSİ 

 

Ahmet Semih YAŞASIN1, Bekir AÇIKBAŞ1, Dr. Gamze UYSAL SEÇKİN1, 

Damla ZOBAR1, Onur ERGÖNÜL1, Mehmet Ali KİRACI1  

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekirdağ 
*semihyasasin@gmail.com  

 

 

Çalışmada Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından melezleme ıslahı 

sonucu geliştirilen Tekirdağ Çekirdeksizi çeşidinin, kalite özelliklerinin iyileştirilmesi 

amacıyla yapılan farklı kimyasal uygulamaların etkisi incelenmiştir. Deneme Tekirdağ Bağcılık 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü parsellerinde, 2017-2019 yıllarında 8 uygulama ve 3 tekerrür 

olarak yürütülmüştür. Amaca yönelik olarak; potasyum humat, kalsiyum, bitki aktivatörü ve 

bunların kombinasyonları asmalara belirli dönemlerde püskürtülerek uygulanmıştır. 

Uygulamaların kalite parametrelerine etkisi incelendiğinde; fenolik maddeler, tane yarılma 

direnci, tane sap kopma direnci, tane eti sertliği ve bazı renk değerlerinin yıllara göre 

değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Tane eti sertliği bakımından 0.78 kg değeriyle potasyum 

humat + aktivatör ve üçlü kombinasyon (kalsiyum + potasyum humat + aktivatör) uygulamaları 

öne çıkmıştır. Elde edilen veriler çerçevesinde Tekirdağ Çekirdeksizi çeşidinde, potasyum 

humat + aktivatör ve kalsiyum + potasyum humat + aktivatör kombinasyonlarının uygulanması 

önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., Tekirdağ Çekirdeksizi, kalsiyum, potasyum humat, bitki 

aktivatörü. 
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TEKİRDAĞ KOŞULLARINDA CABERNET SAUVIGNON ÜZÜM 

ÇEŞİDİNDE KISMİ KÖK BÖLGESİ KURULUĞU (PRD) VE KISITLI 

SULAMA STRATEJİLERİNİN (DI) ASMANIN VERİM, KALİTE VE 

ŞARAP KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ  

 

Zafer COŞKUN1*, Tezcan ALÇO1, Mehmet GÜLCÜ2, Arzu GÜNDÜZ3 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekirdağ 
*zafer.coskun@tarimorman.gov.tr 

 

 

Tekirdağ koşullarında kısmi kök kuruluğu (PRD) ve kısıtlı sulama (DI) stratejilerinin 

Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin verim, kalite, şarap kalitesi ve su kullanım randımanı 

üzerine etkilerini belirlemek amacıyla çalışma yürütülmüştür. Tekirdağ Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü arazisinde tesis edilmiş olan Cabernet Sauvignon deneme bağında, 2012-2016 yılları 

arasında 4 farklı sulama konusu uygulanmıştır. S1: Tam sulama konusu (TS), 90 cm’lik toprak 

profilindeki eksik nemin tarla kapasitesine getirilen konu; S2: Kısıntılı sulama (KS-50), tam 

sulama konusuna uygulanan suyun yarısının verildiği konu; S3: (PRD-50) tam sulama 

konusuna uygulanan suyun yarısının dönüşümlü olarak tek lateralden uygulandığı konu; S4: 

sulamasız konusudur.  Sulamalara üzüm için etkili kök derinliğindeki (0-90 cm) kullanılabilir 

su tutma kapasitesinin %70’i tüketildiğinde başlanmıştır. Çalışma neticesinde kısıtlı sulama ve 

kısmi kök kuruluğu sulama stratejilerinde tam sulamaya oranla %50 oranında sulama suyu 

tasarrufu sağlanırken, verimde uygulanan stratejiler itibari ile %9.72, %6.77oranında azalma 

tespit edilmiştir. Kısıtlı sulama ve kısmi kök kuruluğu sulama stratejilerinde tam sulamaya 

oranla sulama suyu kullanım randımanında istatistiki yönden önemli düzeyde artış tespit 

edilmiştir. Sulama uygulamalarının şarapta alkol ve toplam antosiyanin miktarında sulamasız 

konuya oranla istatistiki yönden önemli düzeyde azalışa neden olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

şarapta Tam sulama konusunun potasyum alımına bağlı olarak sulamasız konuya oranla kül ve 

kül kaleviliği değerlerinde istatistiki açıdan önemli düzeyde artışa neden olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Damla sulama, kısıtlı sulama stratejileri, şaraplık üzüm, üzüm verim ve 

kalitesi, şarap kalitesi. 
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FARKLI SULAMA SEVİYELERİNDE YÜZEY ALTI DAMLA SULAMA 

İLE SULANAN SULTAN 7 ÜZÜM ÇEŞİDİNİN VERİM, KALİTE VE 

EKONOMİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI  

 

Selçuk KARABAT1*, R. Oğuzhan SOLTEKİN1, Turcan TEKER2, Akay ÜNAL1,  Pınar 

DOĞAN1, Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ1, Yüksel SAVAŞ1, Şuayip YÜZBAŞI3, Sinan ARAS3 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
2Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi,  Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 

3Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İzmir 
*skarabat@gmail.com 

 

 

Bu çalışmada, Ege Bölgesinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan ve ülkemizin ihracata 

konu olan en önemli üzüm çeşidi Sultan 7 üzüm çeşidinde yüzey altı damla sulama yöntemleri 

kullanılarak farklı sulama düzeylerinin verim ve kalite üzerine etkileriyle su kullanım 

randımanı ve ekonomisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü Manisa merkez arazisinde 2015 yılında 1103 Paulsen asma anacına aşılı olarak 3 m 

sıra aralığı ve 2 m sıra üzeri mesafede (3m x 2m) tesis edilen Sultan 7 üzüm çeşidine ait bağlarda 

yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde üç farklı sulama düzeyi ve her 

konudan üç yinelemeli olarak yürütülmüştür. Çalışmada yüzey altı damla sulama (YAS) sistemi 

ana parselleri, 3 farklı sulama düzeyi TS: 7 günlük sulama aralığında 90 cm’lik toprak 

profilindeki eksik neminin tarla kapasitesine getirildiği konu, KS2: TS konusuna uygulana 

suyun %66’sının uygulandığı konu ve KS1: TS konusuna uygulanan suyun %33’ünün 

uygulandığı parselleri olan iki bloktan oluşmaktadır. Bitki su tüketim miktarları TS (%100) 

konusunda 240.69-309.30 mm, KS2 (%66) konusunda 208.18-268.89 mm ve KS1 (%33) 

konusunda 176.10-229.68 mm arasında gerçekleşmiştir. En yüksek su kullanım randımanı 

(WUE) değeri 2019 yılında 14.37 kg m-3 ile KS1 (%33) sulama konusunda, en düşük su 

kullanım randımanı (WUE) değeri ise11.18 kg m-3 ile de TS (%100) sulama konusundan elde 

edilmiştir. 2019-2020 yıllarında ortalama TS (%100) sulama konusunda 3185.47 kg da-1, KS2 

(%66) konusunda 2840.29 kg da-1 ve KS1 (%33) konusunda 2846.35 kg da-1 yaş ve sırasıyla 

759.10 kg da-1, 689.20 kg da-1 ve 688.67 kg da-1 kuru üzüm verimleri alınmıştır. 2019 ve 2020 

yılları verilerinin istatistiksel ve ekonomik analizi yapılmıştır. Uygulamalar arası verim 

değerleri istatistiki olarak farklılık göstermese de yapılan ekonomik analizde tam sulama (TS) 

konusu öne çıkmıştır. Kısıtlı sulama konuları da sürdürülebilir bağcılık açısından önemli 

bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, Sultan 7, yüzey altı damla sulama, verim, kalite, ekonomi. 
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FARKLI SULAMA SEVİYELERİ İLE DENİZ YOSUNU 

UYGULAMALARININ SULTAN 7 ÇEŞİDİNDE VERİM, KALİTE VE 

FİZYOLOJİK FAALİYETLER ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

R. Oğuzhan SOLTEKİN1*, Turcan TEKER2, Simin SAYGAÇ1, Arkın ONAY3 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
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3BENARO Kimya Ziraat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., İzmir 
*oguzsoltekin@gmail.com 

 

 

Bu araştırmada, farklı sulama düzeyleri ile birlikte gerçekleştirilen deniz yosunu 

uygulamalarının Sultan 7 üzüm çeşidinde verim, kalite ve fizyolojik aktiviteler üzerindeki 

etkileri incelenmiştir. Çalışma, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde yer alan 

6 yaşındaki 1103P/Sultan 7 bağında yürütülmüştür. Deneme, tesadüf bloklarında bölünmüş 

parseller deneme desenine göre kurulmuştur. Çalışmada yer alan sulama uygulamaları; Tam 

Sulama (TS: Etkili kök derinliğindeki kullanılabilir su miktarı tarla kapasitesine 

tamamlanmıştır), Stres 1 (S1: Tam sulamaya verilen suyun %66’sı kadar su uygulanmıştır) ve 

Stres 2 (S2: Tam sulamaya verilen suyun %33’ü kadar su uygulanmıştır)’den oluşmaktadır. 

Deniz yosunu uygulamaları ise DY1 (100cc/100L), DY2 (200cc/100L) ve Kontrol (deniz 

yosunu yok)’den meydana gelmektedir. Sonuç olarak, deniz yosunu uygulamaları verim 

üzerinde istatistiksel olarak önemli (P<0.01) farklar oluşturmuştur. Buna göre en yüksek verim 

değerleri DY1 (21.67 kg.omca-1)  ve DY2 (20.47 kg.omca-1) ile elde edilmiş ve aynı seviye 

grubunda yer almışlardır. Ayrıca deniz yosunu uygulamaları ile birlikte su stresinin 

olgunlaşmayı hızlandırdığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte en yüksek kuru üzüm randımanı 

S1-Kontrol ve S2-DY1 interaksiyonlarından elde edilmiştir. Fizyolojik faaliyetler 

incelendiğinde ise özellikle net fotosentez ile stoma iletkenliğine ilişkin değerlerin su stresi 

koşullarında azaldığı ancak deniz yosunu uygulamalarının stres koşullarında daha yüksek 

sonuçlar sağladığı belirlenmiştir. Bu veriler ışığında, kısıtlı sulama koşullarında gerçekleştirilen 

deniz yosunu uygulamaları ile kuru üzüm randımanı ve kalitesinin artış gösterdiği tespit 

edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Su stresi, biyostimülant, asma fizyolojisi, çekirdeksiz kuru üzüm. 
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TOPRAKSIZ TARIMDA SOFRALIK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ 
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Dünya nüfusunun hızla artması ve tarım alanlarının azalması, birim alandan daha fazla ürün 

alınmasını gerektirmektedir. Doğal kaynakların korunumu ve bu çerçevede sürdürülebilir tarım 

son dönemlerde dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi haline gelmiştir. 

Sürdürülebilir veya iyi tarım uygulamaları; toprak, su ve bitkisel kaynakların etkin ve verimli 

kullanımını, çevrenin korunmasını, toplum sağlığı açısından gıda güvenliğini ve son aşamada 

da gelecek kuşaklara yaşanabilir bir doğa bırakılmasını kapsamaktadır. Bu tarım tekniklerinden 

birisi olan topraksız tarım da, topraktan kaynaklanan hastalık ve zararlıların olmaması, toprağın 

bitkisel üretime uygun olmadığı yerlerde bitki yetiştiriciliğine olanak sağlaması, kaynakların 

etkin kullanımı, ortam koşullarının kontrol altında tutulması ve yıl boyunca üretime olanak 

sağlaması nedeniyle de giderek yaygınlaşmaktadır. Hem dünyada hem de Türkiye’de bu güne 

kadar yapılan çalışmalar daha çok sebze ve süs bitkileri ağırlıklı olmuş, çok yıllık bitkilerin 

topraksız kültürle yetiştiriciliği son derece sınırlı kalmıştır. Dünyada son zamanlarda sofralık 

üzüm üretiminde ve mevcut bağ üretim sisteminin çeşitli sorunlarının (çeşit değiştirme zorluğu, 

anaç kullanım gerekliliği, sezon dışı üretimin gerçekleştirilememesi ve meyve kalitesindeki 

düşüklükler vb.)  üstesinden gelmek için toprak kültürüne alternatif olarak kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada ülkemiz ve özellik de bölgemiz için oldukça önemli bir ürün olan üzümün, sağlıklı 

ve kaliteli bir şekilde üretilmesinde topraksız tarım yöntemleri kullanılarak; Manisa Bağcılık 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından dört yıldır yürütülen proje kapsamında 

yetiştiriciliğin neden ve nasıl yapıldığı, sistemin üzüm yetiştiriciliğinde ki avantaj ve 

dezavantajları ortaya konularak son yıllardaki çalışmalar hakkında bilgiler verilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., topraksız tarım,  substrat, üzüm.  
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KEŞFEDİCİ FAKTÖR ANALİZİ 

ÇALIŞMASI: ÇİFTÇİLERİN DÜŞÜNCELERİ, RİSK ALGILARI VE 

UYUM DAVRANIŞLARI 

  

Şener UYSAL¹*, Betül GÜRER² 

¹Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

²Tarım Ekonomisi, Ziraat Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta 
*sener.uysal@tarimorman.gov.tr 

 

 

Bu araştırma, çiftçilerin iklim değişikliğine ilişkin düşünceleri (ÜD), risk algıları (RA) ve 

uyum davranışlarını (UD) belirlemeye yönelik hazırlanan ölçeğin keşfedici faktör analizi, 

geçerlik ve güvenirlik değerleri ile ilgili bulguları içermektedir. Çalışma, Türkiye’de 35 farklı 

ilçedeki 466 çiftçiden elde edilen verilerle yapılmıştır. Analizler sonucunda, her üç ölçek için 

KMO değerleri >0.50 ve Bartlett testi sonuçları anlamlıdır. Maddelerin yük değerleri ÜD için 

faktör yük değeri ,531 ve üzerinde, RA değişkenlerinde ,465 ve üzerinde, UD değişkenlerinde 

ise ,581 ve üzerindedir. Güvenirlik analizi sonuçlarına göre RA (Cronbach katsayısı 0.691) ve 

UD (Cronbach katsayısı 0.623) ölçeklerinin güvenilir olduğu tespit edilmiştir. ÜD ölçeğinde 

güvenirlik katsayısı sırasıyla 0.789 ve 0.663 olan 1. ve 2. alt boyutların soruları 

değerlendirmelerde kullanılabilecektir. Ayrıca, konunun nicel araştırmalar yanında 

derinlemesine nitel araştırmalarla incelenmesinde yarar görülmektedir. Özellikle küçük ölçekli 

tarım işletmelerine yönelik pratik uygulama örneklerinin yer aldığı çalışmaların öncelikli 

olduğu ifade edilebilir.        

 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, çiftçiler, uyum, risk, keşfedici faktör analizi. 
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TÜRKİYE VE ABD ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM SEKTÖRÜNÜN 

GELİŞİMİNE DAİR KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME 

 

Yüksel SAVAŞ1*, Nurdan Güngör SAVAŞ1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
*yukselsav@gmail.com  

 

 

Geçtiğimiz yüzyılda Türkiye ve ABD çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde en önde gelen iki 

ülke olmuşlardır. Bu çalışmada 20. yüzyıl başlarından itibaren iki ülkenin çekirdeksiz kuru 

üzüm sektörünün gelişimi karşılaştırmalı olarak incelenmiş olup benzeşen ve farklılaşan 

özellikler ortaya konulmuştur. İki ülkede de üretim belirli bir bölgede sınırlanmış olup 

Türkiye’de ana üretim bölgesi Gediz ovası, ABD’de ise San Joaquin Vadisi’nin orta 

bölümüdür. Üretim bölgelerinde Akdeniz iklimi görülmekte olup sıcak ve kurak yazın Eylül 

ayını da kapsayacak kadar devam etmesi kuru üzüm üretimi için en uygun koşulları 

oluşturmaktadır.  Türkiye çekirdeksiz üzümün anavatanı olan coğrafi bölgede yer almaktadır. 

ABD çekirdeksiz üzüm ile 19. yüzyılın sonlarında tanışmış olmasına rağmen bu ülkede üretim 

baş döndürücü bir hızda gelişim göstermiştir. 20. yüzyılın başında 40 bin ton dolayındaki yıllık 

ABD çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin çeyrek yüzyıl sonrasında 200 bin tonun üzerine çıktığı 

görülmektedir. Türkiye’de üretim 1. Dünya savaşı öncesinde 50 bin ton dolayında iken savaş 

yıllarında 30 bin tonun altına gerilemiş, savaş öncesi üretim rakamlarına 1930’lu yıllarda, 200 

bin tonluk üretim seviyesine ise ancak 20. yüzyılın sonunda ulaşabilmiştir. 100 bin ha üzerine 

çıkan ABD üretim alanlarının 2000 yılından sonra azalış eğilimine girdiği ve 2021 yılı itibariyle 

55 bin ha alanda 179 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretildiği görülmektedir. Türkiye’de 1970 

ve 80’li yılarda görülen ortalama 100 bin tonluk üretim rakamlarının ardından 25 yıl süren artış 

dönemi sonucunda 300 bin tonluk üretim seviyelerine ulaşılmış olup 2021 yılı itibariyle 

yaklaşık 75 ha alanda 290 bin ton kuru üzüm elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çekirdeksiz kuru üzüm, ABD, Türkiye. 
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MANİSA İLİ BAĞ ALANLARINDA Phomopsis ÇUBUK VE YAPRAK 

LEKESİ HASTALIĞININ (Phomopsis viticola) MORFOLOJİK VE 

MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU 

 

Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ1*, Murat YILDIZ1, Serkan ÖNDER2  

 
1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

1Bitki Koruma Bölümü, Ziraat Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir  
*nurdangngrsvs10@gmail.com  

 

 

Türkiye bağ alanı ve üretim miktarı ile dünya üzerindeki önemli bağcılık merkezlerinden 

birisidir. Türkiye’de geniş alanda bağcılık yapılan bölge Ege Bölgesi’dir ve bölge içerisinde en 

büyük üretim alanına sahip il Manisa’dır. Manisa ili yıllık yaklaşık 1,5 milyon ton üzüm üretimi 

ile Türkiye üretiminin %37,7’sini karşılamaktadır. Bağcılıkta verim kaybına neden olan önemli 

fungal hastalıklardan biri de Phomopsis viticola’dır. Hastalık asmanın yaprak, sürgün, çiçek 

salkımı, salkım sapı, meyve ile çubuklarında zarar oluşturmakta ve asmanın kurumasına neden 

olmaktadır. Çalışmada Manisa ilindeki bağ alanlarında surveyler yapılarak hastalık oranı ve 

yaygınlık oranları ile elde edilen Phomopsis izolatlarının morfolojik ve moleküler 

karakterizasyonun belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın yürütüldüğü 2019-2021 yılları 

arasında Manisa ilindeki survey yapılan tüm bağ alanlarında yaygınlık oranı %100 olarak, 

hastalık oranı ortalama %39.17 olarak tespit edilmiştir.  Morfolojik ve moleküler tanı 

yöntemleri sonucunda, Manisa ilinden izole edilen tüm izolatların Diaporthe ampelina (Syn: 

Phomopsis viticola) türü olduğu belirlenmiştir.  Çalışmada moleküler tanımalar için örnekleme 

yapılan alanları temsil edecek şekilde seçilen izolatların dört farklı (ITS, β-tubulin, EF1-α ve 

CAL) gen bölgesini içeren filogenetik ağacı çizilmiştir. Moleküler tanılamaları yapılan 28 

izolatın patojenisite testine alınmıştır ve Sultani Çekirdeksiz asma çeşidinin dormant 

dönemdeki çelikler üzerinde izolatların oluşturduğu lezyon uzunluğuna göre virülenslik 

oranları 7 mm- 21.75 mm arasında tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Manisa, Phomopsis viticola, moleküler tanılama, patojenisite. 
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BAĞLARDA BAZI ENDOFİTİK FUNGUSLARIN, FARKLI 

KARABACAK HASTALIĞI TÜRLERİNE KARŞI ETKİNLİKLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Murat YILDIZ1*, Metehan GÜNHAN1, Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ1, Necip TOSUN2  
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*yildiz.murat@tarimorman.gov.tr 

 

 

Karabacak hastalığı, dünya çapında üzüm yetiştiriciliği için büyük bir sorun teşkil 

etmektedir. Bu hastalık etmenleri özellikle fidanlıklarda ve genç bağlarda gelişme geriliği ve 

kurumalarla beraber asma kalitesinde ve ömründe azalmalara neden olmaktadır. Bu çalışmada, 

asma fidanlarından izole edilen antagonist kökenli Clonostachys rosea ve Acremonium 

sclerotigenum izolatlarının aynı fidanlıklardan elde edilen karabacak hastalığı türlerinden 

Ilyonectria liriodendri, Dactylonectria macrodidyma ve D. torresensis’e karşı potansiyel 

biyoetkinliklerinin in vitro’da değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 2020 yılında Manisa’daki beş 

farklı asma fidanlığından elde edilen bu izolatları sınıflandırmak için morfolojik ve moleküler 

düzeyde analizler gerçekleştirilmiştir. İzolatların moleküler tanılaması için; ITS (Internal 

Transcribed Spacer), β-tubulin ve Histon H3 gen bölgeleri Real-Time PCR kullanılarak 

amplifiye edilmiştir. PCR ürünlerinden sanger sekanslama sonucu elde edilen nükleotid 

dizileri, National Center for Biotechnology Information (NCBI) Gen Bankası veri tabanında 

yer alan referans dizilerle Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) kullanılarak 

karşılaştırılmış ve tür tayini gerçekleştirilmiştir. Antagonistik testler, PDA (Potato Dextrose 

Agar) besi yeri ortamında ikili kültür yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 

Trichoderma harzianum rifai ırkı KRL-AG2 (T-22) ticari biyopreparatı karşılaştırma (kontrol) 

amacıyla kullanılmıştır. Test edilen tüm patojen izolatlarda önemli düzeyde inhibisyon 

gözlemlenmiştir. A. sclerotigenum izolatının her üç patojen türe karşı 26. gün sonundaki 

inhibisyon oranı sırasıyla; D. macrodidyma %98.5, D. torresensis %97.3 ve I. liriodendri 

%95.8 olarak gerçekleşirken, C. rosea izolatında bu oran sırasıyla; I. liriodendri %97.2, D. 

macrodidyma %91.4 ve D. torresensis %90 olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, Clonostachys 

rosea ve A. sclerotigenum türlerinin karabacak hastalığının mücadelesinde in vitro olarak etkili 

olduğu belirlenmiştir. Bu türlerin daha önce çeşitli fitopatojenlere karşı etkinliği test edilmiş 

olmasına rağmen, asmada karabacak hastalığına karşı sahadaki etkililiğinin ortaya konulması 

için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., Karabacak, biyo-kontrol, Clonostachys rosea, 

Acremonium sclerotigenum. 
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Adem YAĞCI1*, Alper MUTLU1, Duran KILIÇ2  
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Bu çalışmada topraksız tarımda kullanılan ve atık olarak berteraf edilen katı ortam yetiştirme 

substratlarının aşılı asma fidanı üretiminde kullanım olanakları araştırılmıştır. Cocopeat katı 

ortamında domates yetiştiriciliği sonrası kültür bitkisinin üst kısmı atılmış ve kök ile katı ortam 

kurutulduktan sonra makine ile öğütülmüştür. Yüksekliği 50 cm olacak şekilde öğütülen 

materyal beton zemin üzerine serilmiş ve mart ayına kadar 15 günde bir alt üst edilmiştir. 

Çalışmada kontrol olarak torf ve perlit karışımı (1:1), uygulama olarak ise bu ortama %25, %50, 

%75 ve %100 olacak şekilde topraksız tarımdan elde edilen öğütülmüş materyal katılmıştır. 

Çalışmada 3 anaç (110 R, 1103 P, Rup. du. Lot) üzerine aşılı Narince üzüm çeşidine ait materyal 

kullanılmıştır. Deneme bölünmüş parseller deneme deseninde üç tekerrürlü ve her tekerrürde 

50 aşılı materyal olacak şekilde kurulmuş ve elde edilen veriler varyans analizine tabii 

tutulmuştur. Çalışma sonucunda fidan randıman ve kalitesini belirleyen parametreler 

belirlenmiştir. Karışım oranlarının etkisi anaçlara göre değişkenlik göstermiştir. Fidan 

randımanı bakımından en iyi sonuçlar 110 R ve Rup. Du Lot anaçlarında %25’lik karışımda 

elde edilirken (sırasıyla %64-8 ve %64.7) 1103 Paulsen anacında karışım oranı artıkça fidan 

randımanı önemli ölçüde düşüş göstermiştir (Kontrol: %71; %100 karışım: %21.7). Çalışmada 

kök ile ilgili olan parametrelerin hepsi anaç, uygulama ve anaç x uygulama interaksiyonundan 

etkilenmiştir. Kök ile ilgili en iyi sonuçlar %25 ve %50’lik karışımlardan elde edilmiştir. 

Çalışma sonucunda topraksız tarımda kullanılan katı ortamların kullanılabileceği fakat karışım 

oranlarının düşük seviyede tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Cocopeat, tarımsal atık, 110 R, Rup. Du LOT, 1103 Paulsen. 
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Bu çalışmada ülkemizde yetiştirilen çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin farklı kurutma 

şartlarındaki kuruma karakteristiklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla enstitümüz 

tarafından tescillenen Sultan 7, Saruhanbey, Altın Sultani, Manisa Sultanı ve Sultan 1 çeşitleri 

ile kuru üzüm potansiyeli olan Superior Seedless, Early Sweet, Flame Seedless, Siyah Kişmiş 

ve Crimson Seedless çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Üzümler yaklaşık %22-23 °Briks 

değerinde hasat edilerek %5 K2CO3 ve %1 zeytinyağı içeren bandırma çözeltisine 

bandırılmıştır. Burada üzümler ikiye ayrılarak bir kısmı beton sergi yerinde güneşte 

kurutulurken diğer kısım tepsili kurutucuda kontrollü şartlarda kurutulmuştur. Tepsili 

kurutucunun kurutma koşulları yapılan ön denemelerle 1 m/s hava hızı ve 50 °C hava sıcaklığı 

olarak belirlenmiştir. Kuruma periyodu boyunca üzümlerde ağırlık takibi yapılmış ve son ürün 

nemi %13 olarak hedeflenmiştir. Hedeflenen neme gelen üzümler kaldırılarak depolanmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre kuruma periyodu boyunca sergi yerindeki ortalama nem oranı %41.6 

ile %52.5 arasında değişim göstermiş, sıcaklık ise ortalama 27.9 °C ile 31.5 °C arasında 

ölçülmüştür. Güneşte kurutulan üzümlerin kuruma süresinin 168 ile 120 saat arasında değişim 

gösterdiği belirlenmiştir. Tepsili kurutucuda ise kuruma süresi 44 ile 58 saat arasında 

değişmiştir. Kuru üzümlere Lewis, Henderson and Pabis, Page, Modifiye Page, Logarithmic ve 

Wang and Singh matematiksel kuruma modelleri uygulanmıştır. Lewis modeli için kuruma 

sabiti k değerinin 0.03 ile 0.034 arasında Siyah Kişmiş ve Flame Seedless çeşitlerinde olduğu 

belirlenmiştir. Siyah Kişmiş çeşidinde kuruma modellerinin uygunluğu karşılaştırıldığında ise 

R2 değerleri Lew is, Henderson and Pabis ve Page modelleri için sırasıyla, 0.9939; 0.9926 ve 

0.9997 olarak hesaplanmıştır. Genel olarak incelendiğinde ince tabaka kurutma modellerinden 

Page modelinin üzüm kurutma prosesinin modellemesinde iyi sonuçlar verdiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kuruma karakteristiği, kuruma hızı, kuruma modelleri, çekirdeksiz üzüm. 
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ESKİŞEHİR İLİNDE YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN SSR 

MARKÖRLER İLE TANIMLANMASI 
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Anadolu bağcılığın anavatanlarından biri olarak kabul edilmekte olup, zengin bir asma gen 

potansiyeline sahiptir. Bu zengin gen potansiyeli içerisinde ise üzüm çeşit grupları önemli bir 

paya sahiptir. Asma genetik kaynaklarının koleksiyonda korunması ve ampelografik 

özelliklerinin tespit edilmesi, moleküler markör yöntemleriyle genetik profillerin ortaya 

koyulması ve veri bankası oluşturulması oldukça önemlidir. Bu araştırmada; Eskişehir İlinde 

yetiştiriciliği yapılan yöresel tip/çeşitlerin geniş kapsamlı olarak incelenmesi ve tespit edilen 

üzüm çeşitlerinin moleküler yöntemlerden SSR markörleri kullanılarak tanımlanması amacıyla 

2017-2018 yılların arasında yürütülmüştür. Araştırmada Eskişehir İlinin farklı ilçelerinde tespit 

edilen 52 üzüm çeşit/tipinin genetik tanımlamaları yüksek ayırım gücüne sahip olan 18 SSR 

primeri (VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD21, VVMD24, VVMD27, VVMD28, VVMD31, 

ZAG21, ZAG47, ZAG62, ZAG79, ZAG83, ZAG112, VMC2c3, VVIb01, VMC2h4, VVIH54) 

ile gerçekleştirilmiştir. Ampelografik özellikleri belirlenen 52 üzüm çeşidi ile 1 referans çeşidin 

18 SSR lokusu ile genetik analizleri sonucu toplam 171 allel elde edilirken, en yüksek allel 

sayısı 14 adet ile ZAG79 lokusunda tespit edilmiş ve ortalama allel sayısı 9.5 olarak 

belirlenmiştir. SSR markörleri kullanılarak yapılan moleküler karakterizasyon çalışması 

sonucunda, 1 sinonim ve 4 homonim durum tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Eskişehir, moleküler tanılama, SSR, asma, gen kaynakları. 

 

 

  

mailto:*abaykul@ogu.edu.tr


 
 

70 
 

10. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

BAHARATLI KORUK ŞERBETİ ÜRETİMİ 

 

Ali GÜLER1*, Ahmet CANDEMİR1, F. Belgin AŞIKLAR1, K. Emre ÖZALTIN1  

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
*aligguler@gmail.com  

 

 

Koruk; üzümün olgunlaşmamış durumuna verilen isim olup gelişme periyodundaki tanelerin 

çeşidin ortalama boyutlarına yakın büyüklüklere geldiği ben düşme dönemine ulaşmadan 

önceki süreci ifade eder. Koruk suyu ülkemizde geleneksel olarak çeşitli formlarda üretilerek 

tüketilmektedir. Mevsiminde taze olarak sıkılıp ekşi sos olarak kullanılan koruk suyu 

şekerlendirilerek şerbet şeklinde ferahlatıcı içecek olarak da hemen hemen ülkemizin bütün 

bölgelerinde tüketilmektedir. Bu çalışmada; koruk suyunun şeker ve/veya üzüm suyu 

konsantresi ile tatlandırılması, çeşitli baharatlarla aromatize edilerek taze olarak tüketilebilen 

veya pastörize edilerek ya da koruyucu kullanılarak muhafaza edilebilen bir içecek üretilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, hacimce %30-70 üzüm suyu, %5-15 koruk suyu ve %15-

65 baharat ekstraktı karışımı ile ağırlıkça %20-50 koruk suyu ve/veya konsantresi,    %7-18 

şeker ve %32-73 baharat ekstraktı oranları kullanılarak çeşitli denemeler yapılmıştır. Baharat 

ekstraktı üretiminde ağırlıkça  %10-20 tarçın, %5-10 karanfil, %5-10 zencefil, %2-5 havlıcan 

ve %55-78 su oranları incelenmiştir. Sonuç olarak üretim denemelerinde; şeker ilaveli üretimde 

ağırlıkça ortalama %30 koruk suyu ve/veya konsantresi, %10 şeker ve %60 baharat ekstraktı 

öne çıkarken, üzüm suyu veya konsantresi ilaveli üretimde hacimce ortalama %50 üzüm suyu, 

%8 koruk suyu ve %42 baharat ekstraktı öne çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, içecek, koruk suyu, şerbet, üzüm suyu. 
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FARKLI YILLIK DAL VE KOLTUK GELİŞİM KUVVETLERİNİN 
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 VERİMLİLİKLERİNE ETKİLERİ  
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Bu araştırma, ‘ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim 

Birimi’nde yer alan ‘Sofralık Üzüm Çeşitleri Araştırma ve Uygulama Bağı’nda,  farklı yıllık 

dal ve koltuk gelişim kuvvetlerinin ‘Cardinal’ ve ‘Müşküle’ üzüm çeşitlerinin göz 

verimliliklerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla, 2020 ve 2021 yıllarının vejetasyon 

döneminde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında, üzüm çeşitlerine ait omcalarda zayıf   (5.00–

6.99 mm), orta (7.00–8.99 mm) ve kuvvetli (9.00–10.99 mm) gelişim gösteren yıllık dallar 

belirlenmiştir. Bu yıllık dalların göz verimlilikleri; dört farklı koltuk gelişim kuvvetine göre, 

1.–10. boğumlarındaki kış gözlerinden süren yazlık sürgünler üzerinde yapılan somak 

sayımlarıyla saptanmıştır. Araştırma bulgularına göre; her iki üzüm çeşidinde de yıllık dalların 

göz verimlilikleri 1. boğumdan 10. boğuma doğru düzenli artış göstermiştir (‘Cardinal’ 1. 

boğum= 1.012, 10. boğum= 1.887; ‘Müşküle’ 1. boğum= 0.614, 10. boğum= 1.195). ‘Cardinal’ 

üzüm çeşidinde zayıf yıllık dallarda 1.530 olan göz verimliliği, kuvvetli yıllık dallarda 1.739’a 

yükselmiş, orta kuvvetli yıllık dallar (1.623) ise ara grubu oluşturmuştur. ‘Müşküle’ üzüm 

çeşidinde farklı gelişim kuvveti gösteren yıllık dallara göre göz verimliliklerinde önemli bir 

farklılık meydana gelmemekle birlikte, rakamsal olarak en yüksek değeri orta kuvvetli yıllık 

dallar (1.083) oluşturmuştur. ‘Cardinal’ üzüm çeşidinde koltuksuz yıllık dallarda 1.306 olan 

göz verimliliği, zayıf koltuklu yıllık dallar (1.553) ile orta kuvvetli koltuklu yıllık dallarda 

(1.696) doğrusal bir artış göstererek farklı bir grubu meydana getirmiş, en yüksek göz 

verimliliği ise kuvvetli koltuklu yıllık dallarda (1.966) belirlenmiştir. ‘Müşküle’ üzüm 

çeşidinde koltuklu yıllık dallarda 0.763 olan göz verimliliği zayıf koltuklu yıllık dallarda önemli 

bir artış göstererek 0.972’ye ulaşmış, orta kuvvetli koltuklu (1.187) ve kuvvetli koltuklu (1.250) 

yıllık dallar en yüksek değer veren grubu teşkil etmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Cardinal, göz verimliliği, koltuk gelişim kuvveti, Müşküle, yıllık dal 

gelişim kuvveti. 
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ALAŞEHİR BAĞLARINDAKİ FARKLI ASMA ANAÇLARININ 

TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Bülent DOĞAN1*, Fulya KUŞTUTAN1  

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
*bulent.dogan@tarimorman.gov.tr 

 

 

Asma (Vitis vinifera L.), milyonlarca yıl öncesine kadar inen köklü bir geçmişe ve büyük bir 

çeşit zenginliğine sahiptir. Ülkemizdeki bağ topraklarının büyük bir kısmının filoksera zararlısı 

ile bulaşık durumda olduğu kabul edilmektedir. Böyle yerlerde bağcılık yapabilmek için 

alınacak kültürel önlemlerin en başında, asma anaçları üzerine aşılı fidanların kullanılması 

gelmektedir. Bu bölgede değişik toprak tiplerine adapte olabilen, kurağa, kirece, tuzluluğa, 

filoksera ve nematodlara dayanımı yanında Vitis vinifera L. çeşit ile uyuşma yetenekleri farklı 

olan 1103 Paulsen, 110 R, 41 B, 5 BB, 140 Ruggeri, 1616 C, 1613 C,      420 A, Fercal, Ramsey 

asma anaçları kullanılmaktadır. Alaşehir ilçesinde bağ yetiştiriciliği yapılan toprakların büyük 

çoğunluğu kumlu-tın ve tın bünyeye sahiptir. Genelde topraklar organik maddece fakir, kireçli, 

nötr ve hafif alkali reaksiyonlu olup tuz problemi bulunmamaktadır. Alaşehir’de bağcıların 

çoğunluğunun üzümü kurutmalık olarak değerlendirilmektedir. Bu derlemede; Manisa ilinin en 

büyük bağ alanı ve üzüm üretimini gerçekleştiren ilçesi olan Alaşehir bağlarındaki farklı asma 

anaçlarının toprak özelliklerini belirlemeye yönelik gelişmeler detaylı olarak incelenmeye 

çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma, anaç, toprak, bağcılık, üzüm. 
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Vinifera x Amerikan MELEZLERİNİN KURAKLIK VE TUZ STRESİNE 

KARŞI TEPKİLERİ 

 

Damla YÜKSEL KÜSKÜ1*, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU2 
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Dünyada küresel ısınmanın tarım yapılan tüm alanlarda etkisini artırması nedeniyle, son 

çeyrek yüzyılda önemli türlerin hepsinde, abiyotik stres koşullarına adapte olabilecek çeşit ve 

anaçların ıslahı konusuna son derece önem verilmektedir. 2018-2020 yılları arasında yürütülen 

çalışmada; 2007-2008 yıllarında melezleme ıslahı ile elde edilmiş ve potansiyel olarak kurağa 

ve tuza tolerant olma ihtimali bulunan Karadimrit x 140 Ruggeri ve Boğazkere x 1103 Paulsen 

melezlemeleri ile elde edilen bireylerden alınan çelikler köklendirilmiş ve materyal olarak 

kullanılmıştır. Elde edilen melez bireylerde kontrollü olarak kuraklık ve tuz stresi uygulanmış 

ve bireylerin strese karşı tepkileri yaprak su potansiyeli (YSP, Ψ) ölçümleri ile kayıt altına 

alınmıştır. 15 gün su verilmeyerek gerçekleştirilen kuraklık uygulaması sonucunda bitkilerin 

daha fazla strese girdiği ve daha düşük yaprak su potansiyeli sonuçlarına sahip oldukları 

görülmüştür. Araştırma sonunda; kuraklık uygulamalarında -1.45 ile -2.45 MPa, tuz 

uygulamalarında -1.40 ile -2.15 MPa arasında değişen sonuçlar elde edilmiştir. Artan stres 

koşullarına dayanım gösteremeyerek kuruyan bireyler olmuştur. Aynı melezlere ait farklı 

bitkilerden alınarak köklendirilmiş bireylerde strese tepkiler farklılık gösterirken, aynı 

bitkilerden alınan ve tekerrür olarak kullanılan köklendirilmiş çeliklerde strese tepkide görülen 

değişiklikler çok az olmuştur. Araştırma sonucunda hem kuraklık hem de tuz uygulamaları için 

strese karşı dayanıklılık gösteren bireyler anaç ıslahı çalışmalarına materyal olması amacıyla 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yaprak su potansiyeli, tuzluluk, kuraklık, stres. 
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ASMA FİDANCILIĞINDA SICAK SU UYGULAMALARI ÜZERİNE 
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Bitkisel üretim materyallerine sıcak su uygulamalarının geçmişi 19. yüzyıla kadar 

uzanmaktadır. Bu yöntem o yıllarda hububatlarda sürme, rastık hastalıkları, sebze tohumları, 

yumrulu-soğanlı bitkilerdeki bakteriyel ve fungal hastalıkların mücadelesinde kullanılmaya 

çalışılmıştır. Asma fidancılığında ise üretim materyallerine sıcak su uygulamaları 20. yüzyılın 

başlarında Pierce’s Hastalığı, Asma Uru, Fidan Kurumaları ve Fungal Gövde Hastalıklarıyla 

ilişkili bakteriyel ve fungal patojenlerin yanında filloksera, nematod ve unlu bitlerin zararını 

önlemek amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntem; kalem ve çeliklerin birbirine 

aşılanmadan hemen önce, belirli bir derecedeki sıcak suyla (genellikle 50°C) en az 30 dakika 

muamele edilmesi ve ardından hızla soğutulması esasına dayanır. Sıcak su uygulamalarıyla 

materyallerin üzerinde kışlayan zararlılar ve içsel dokulara yerleşmiş patojenler büyük ölçüde 

elimine edilebilirler. Yapılan araştırmalar sıcak su uygulamalarının, fidan hastalıklarına yol 

açan patojenlerin savaşımı için şu an için en makul ve etkili fiziksel bir mücadele metodu 

olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanında üretim materyallerindeki bazı fizyolojik olaylara 

doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu makalede kaliteli ve sağlıklı asma fidanı üretimi için 

yapılması gerekenlerle birlikte, sıcak su uygulama tekniğinin asma fidanlarındaki olumlu ve 

olumsuz etkileri irdelenmiş, ülkemizde bu konuda şimdiye kadar yapılmış çalışmalar ele 

alınmıştır. Amaç bu yöntemin daha net anlaşılabilir olmasını sağlamak ve asma fidanı 

üretiminde benimsenmesi için gerekli bilgileri bir araya getirmektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma fidanı, çelik, dormant kalem, sıcak su uygulaması. 
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BAZI ANAÇLAR ÜZERİNE AŞILANAN YENİ GELİŞTİRİLEN ÜZÜM 
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Bu araştırma, tüplü aşılı fidan üretiminde farklı çeşit/anaç kombinasyonlarının aşı odası 

randımanı, kallus gelişim düzeyi ve fidan randımanı üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ait fidan üretim tesisinde 2021 ve 2022 

yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada materyal olarak Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü tarafından geliştirilen 7 yeni üzüm çeşidine (Spil Karası, Ece, Manisa Pembesi, 

Mesir, Lidya, Efem ve Beyra) ait kalemler ve 4 farklı asma anacına (1103 P, 41 B, 5 BB ve 

1613 C) ait aşılanabilir çelikler kullanılmıştır. Aşı uygulaması, omega (Ω) şeklinde kesit açan 

aşı makinesi ile masa başı aşısı olarak yapılmıştır. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine 

göre 3 tekerrürlü her tekerrürde 20 adet aşılı asma fidanı olacak şekilde planlanmıştır. 

Kaynaştırma odasından çıkarılan aşılı çeliklerde aşı yerinde kallus gelişim düzeyi (0-4), kallus 

oranı (%), sürme ve köklenme oranı (%), tüpe dikilebilecek nitelikte aşılı çelik oranı (%), 

kaynaştırma odası randımanı (%) ve fidan randımanı (%) değerleri belirlenmiştir. Sonuç olarak; 

araştırmada incelenen bütün kriterlerin anaç-çeşit kombinasyonlarına ve yıllara göre farklılıklar 

gösterdiği saptanmıştır. Fidan randımanı bakımından en yüksek oranlar birinci yıl Ece x 1613 

C (%91,7), ikinci yıl ise Ece x 5 BB (%96,7) aşı kombinasyonlarından elde edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Aşılı asma fidanı, omega aşı, kallus gelişimi, fidan randımanı. 
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Lobesia botrana [(Denis & Schiffermuller 1775) (Lepidoptera; 

Tortricidae)]’nın MOLEKÜLER TANILAMA AŞAMASINDA İKİ 

FARKLI RNA EKSTRAKSİYONU YÖNTEMİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Esra ALBAZ1*, Nurper GÜZ2, Sena ÇAĞATAY2, Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ1, 

Murat YILDIZ1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa  
2Bitki Koruma Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara 

*esraatalay87@gmail.com  

 

 

Moleküler çalışmalarda kullanılacak böceklerin uygun olmayan koşullarda saklanması DNA 

ve RNA kalitesinde ve miktarında azalmaya neden olan faktörlerdendir. Bu tür örneklerle 

yapılacak olan PCR ve benzeri deneylerde sorun yaşanabilmekte ve uygun ortamda 

saklanmayan örneklerde zamanla bozulmalar yaşanabilmektedir. Yapılan bu çalışmada; Manisa 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iklim odalarında yapay besin üzerinde yetiştirilen 3 

farklı salkım güvesi (Ahmetli, Denizli ve Saruhanlı) popülasyonu örneklerinde hem saklama 

şartları hem de RNA Ekstraksiyonu çalışmaları için farklı yöntemler denenmiş ve RNA miktar 

saflıkları arasındaki farklılıklar ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Her bir popülasyona ait 9 gün 

yaşındaki 20 adet larva hem sıvı azot içerisine daldırılarak -80 oC buzdolabına kaldırılmış, hem 

de %70’lik ethanolün içine alınarak saklanmıştır. Aynı zamanda RNA Ekstraksiyon aşamaları 

içinde hem Trizol Reagent (Invitrogen) ve hem de RNA kiti kullanılarak çalışmalar 

yürütülmüştür. Her iki yöntemle de denenerek elde edilen RNA miktarlarının nanodrop 

ölçümleri sonucunda Total RNA Purification Kit’i ile elde edilen ve sıvı azotta dondurularak 

çalışılan larvalarda RNA miktarlarının saflıklarının çok daha iyi olduğu belirlenmiştir.  

  

Anahtar Kelimeler: Salkım güvesi, moleküler, RNA ekstraksiyonu. 
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ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ÜRETİM TEKNİKLERİ VE 

STANDARDİZASYON 

 

F. Belgin AŞIKLAR1*, Ali GÜLER1,  Ahmet CANDEMİR1, K. Emre ÖZALTIN1  

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
*fatmabelgin.asiklar@tarimorman .gov.tr 

 

 

Türkiye bağcılık açısından uygun ekolojik koşullara ve önemli çeşit zenginliğine sahiptir. 

Ülkemiz dünyanın en büyük çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi ve ihracatçısıdır. Üretimde 

Amerika Birleşik Devletlerinden sonra ikinci, ihracatta ise birinci sırada yer almaktadır. Dünya 

pazarlarında işlem gören üzümler arasında ‘Sultana’ tipi olanlar önemli bir yere sahiptir. 

Ülkemizde üretilerek ihraç edilen kuru üzümlerin tamamına yakını Sultana tipindedir ve bu 

üzümler bir çözeltiye bandırılarak veya üzerine bir çözelti püskürtülerek kurutulmuş 

üzümlerdir. Bu tip üzümlerde uygulanan çözelti; üzüm üzerindeki mumsu wax tabakasını 

uzaklaştırarak kurumanın hızlanmasını ve kendine has, parlak, altın sarıdan kahverengine kadar 

değişen renklere sahip kaliteli kuru üzüm üretimine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada dünya 

ticaretinde önemli bir yere sahip olan çekirdeksiz kuru üzümün ülkemizdeki üzüm kurutmada 

geçmişten günümüze uygulanan ön işlem, yöntem ve maddeleri ile yeni geliştirilen ürün ve 

teknolojileri incelenmiştir. Ayrıca ilk standardın oluşturulmasından bu güne Türk Çekirdeksiz 

Kuru Üzüm’ünün standardizasyon süreci tarihsel olarak ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çekirdeksiz kuru üzüm, Sultana, standardizasyon, TS 3411, kalite. 
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EGE ASMA GENETİK KAYNAKLARINDAKİ BAZI ÜZÜM 

ÇEŞİTLERİNİN AMPELOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

  

Halil KAKCI1*, Naci YILDIZ1, Ebru TOPRAK ÖZCAN1, Metin KESGİN1,  

Mustafa Sacit İNAN1, Fulya KUŞTUTAN1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

*halilkakci@gmail.com.tr 

 

 

Bu çalışma “Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, Muhafazası ve 

Tanımlanması (Manisa)” projesinde bulunan bazı yeşil-sarı tane renkli 10 üzüm çeşidine ait 

sürgün, çiçek, salkım, tane, çekirdek ve fenolojik özellikleri incelenmiştir. Ampelografik 

tanımlamalarında Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütü (The International Organisation of Vine 

and Wine) tarafından yayınlanan The OIV descriptor list for grape varieties and Vitis species 

(2nd edition) adlı yayından yararlanılmıştır. Sarı Üzüm, Paşalar Üzüm, Abuğuş, Kadın 

Parmağı, Eksenaz, Lokurdak, Yanal Üzüm, Kaba Misket, Kokulu Misket ve Yavrulu Kaz 

çeşitlerine ait 53 ampelografik özellikleri incelenmiştir. Tüm çeşitlerin meyve eti renksiz; 

hermofroit çiçek yapısı; konik salkım şekli ve tane çekirdeklidir. Kaba misket, kokulu misket 

çeşitleri özel aromaya sahiptir. Sürgün, salkım, tane ve diğer özellikler çeşitler arasında farklılar 

göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ege, asma, genetik kaynaklar, üzüm, ampelografi.  
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TUZLU KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN 41 B VE 1103 P AMERİKAN 

ASMA ANAÇLARININ SÜRGÜN VE KÖK GELİŞİMİ ÜZERİNE 

YAPRAKTAN SALİSİLİK ASİT UYGULAMASININ ETKİSİ 

 

Hatice BİLİR EKBİÇ1*, Ulaş YORULMAZ1, Mert İLHAN1  

1Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ordu Üniversitesi, Ordu 
*haticebilirekbic@gmail.com 

 

 

Bu çalışma Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama 

alanında bulunan ısıtmasız plastik serada yürütülmüştür. Çalışmada her iki Amerikan asma 

anacı (41 B ve 1103 P) çelikleri tuzsuz ve tuzlu (5120 ppm NaCI) koşullarda yetiştirilmiştir. 

Çelikler 2-3 yapraklı safhada iken yapraktan beş farklı dozda ki salisilik asit (0, 0.25, 0.50, 1.00 

ve 2.00 mM) püskürtme şeklinde uygulanmıştır. Salisilik asitin tuzlu koşullarda yetiştirilen 

anaçlara olan etkisinin belirlenmesi amacıyla çelikten süren sürgünlerin uzunlukları, sürgün yaş 

ağırlıkları (g) ve yaprak sayısı (adet) ile sürgünlerin orta kısmından alınan yapraklarda yaprak 

alanları (cm2) belirlenmiştir. Söküm sonrası köklerde ise köklenme oranları (%), kök gelişim 

düzeyleri (0-4), kök uzunlukları (cm), kök sayıları ve kök yaş ağırlıkları belirlenmiştir. Sürgün 

ve kök gelişimi bakımından tuzsuz ortamda yetiştirilen 41 B ve 1103 P Amerikan asma 

anaçlarında genel olarak 0.25 mM uygulama dozu etkili olmuştur. Sürgün ve kök gelişimi 

bakımından; tuzlu koşullarda yetiştirilen 41 B anacında 0.25 ile 1.0 mM salisilik asit dozları 

etkili olurken 1103 P anacında 0.25 ile 2.0 mM uygulama dozlarının etkili olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Amerikan asma anacı, tuzluluk, salisilik asit. 
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3D YAZICI TEKNOLOJİSİ İLE ÜZÜMÜN KONSEPT TASARIMI  

 

Kadir Emre ÖZALTIN1*, Ali GÜLER1, Ahmet CANDEMİR1, Fatma Belgin AŞIKLAR1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
*kadiremre.ozaltin@tarimorman.gov.tr 

 

 

Günümüzde teknolojik gelişmeler süratle devam etmektedir. Devrim niteliğindeki 

gelişmelerden biri olan 3D yazıcılar birçok alanda geniş kullanım imkânı sunmaktadır. 

Karmaşık geometrik şekillere sahip nesnelerin en ince detayına kadar üretilmesini sağlayan bu 

yazıcılar işgücü, zaman, malzeme ve maliyet tasarrufunu olanaklı kılmaktadır. Özellikle 

gastronomi ve gıda alanında çocuk, yaşlı ve sporcu gibi özel tüketici grupları için üretilen 

özelleştirilmiş gıdaların üretiminde büyük kolaylık sağlamasından dolayı 3D yazıcılara olan 

ilgi giderek artmaktadır. Özelleştirilmiş gıdalar fonksiyonel özelliklere sahip, belirli bir amaç 

için üretilen gıdalardır. Bu ürünlerin üretiminde üzüm ve yan ürünlerinin kullanımıyla ilgili 

birçok çalışma mevcuttur.  Bu araştırmada günümüze damgasını vuran 3D yazıcıların üzüm ve 

üzümle ilgili ürünlerin üretiminde kullanılma olanakları sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, posa, 3D yazıcı, fonksiyonel, özelleştirilmiş gıda. 
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ANAÇLIK PARSELLERDEKİ YABANCI OT TÜRLERİNİN 

YOĞUNLUĞU VE KAPLAMA ALANLARININ BELİRLENMESİ  

 

Mehmet BUDAY1*, Esra ALBAZ1, Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ1  

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

*mehmet.buday@tarimorman.gov.tr  

 

 

Bağ alanlarında hastalık ve zararlıların yanında yabancı otlarda ekonomik anlamda 

yaprak/üzüm üretimi için önemli sınırlayıcı etmenler içerisinde bulunmaktadır. Ülkemizin 

farklı bölgelerinde bağ alanlarında sorun olan yabancı otların belirlenmesine yönelik olarak 

sürvey çalışmalarının yapılmasına rağmen ülkemizin en önemli bağcılık bölgesi olan Manisa 

ilinde asma yetiştiriciliği için önemli bir kaynak olan anaçlıklarda sorun olan yabancı otların 

belirlenmesine yönelik bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmada anaçlık parsellerinde 

görülen yabancı ot türlerinin, rastlanma sıklıkları, özel ve genel kaplama alanları (%) ve 

yoğunlukları (adet m2) olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Sürvey çalışmaları Manisa Bağcılık 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü anaçlık parsellerinde (41B, 110R, 5BB, 1103P) ilkbahar ve 

sonbahar dönemlerinde gerçekleştirilmiştir. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde sorun olan 

yabancı ot tür çeşitliliğinin benzer olduğu ancak dominant türlerin genel olarak farklılık 

gösterdiği saptanmıştır. Tür çeşitliliği açısından bakıldığında monokotiledon türlerden Yabani 

Arpa (Hordeum mirinum L.),Yabani Yulaf (Avena fatua), Kanyaş (Sorghum halepense), Köpek 

Dişi Ayrığı (Cynodon dactylon L.);  dikotiledon türlerden Karaman Kimyonu (Ammi majus L.), 

Yabani Havuç (Pastinaca sativa), Sirken (Chenopodium albüm L.), Demir Dikeni (Tribulus 

terrestris L.) yabancı ot türlerine rastlanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bağcılık, yabancı ot türleri, yoğunluk, sürvey.   
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SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ VE RED GLOBE ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE 

KÖKLENDİRME ORTAMI OLARAK SOLUCAN GÜBRESİNİN 

KULLANIMI  

 

Mert İLHAN1*, Hatice BİLİR EKBİÇ1 

1Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ordu Üniversitesi, Ordu 
*ilhanmert6@gmail.com  

 

 

Çalışma Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Araştırma ve uygulama alanında 

yer alan ısıtmasız plastik serada yürütülmüştür. Sultani Çekirdeksiz ve Red Globe üzüm 

çeşitlerinin 2 gözlü odun çelikleri ısıtmasız dikim tavasına dikilmiştir. Dikim tavasında ortam 

olarak 1:1 oranında torf + perlit ve 1:1 oranında torf + perlit + solucan gübresi kullanılmıştır. 

Çalışmada hacimce %20 oranında kullanılan solucan gübresinin gelişim parametreleri üzerine 

etkisinin belirlenmesi amacıyla gözlerde uyanma süresi (gün), sürgün uzunluğu (cm), sürgün 

yaş ağırlığı (g), sürgün kuru ağırlığı (g), boğum sayısı (adet), yaprak sayısı (adet), klorofil 

içeriği (SPAD), kök yaş ağırlığı (g), kök kuru ağırlığı (g), kök uzunluğu (cm), kök sayısı (adet) 

ve köklenme oranı (%) özellikleri incelenmiştir. Genel olarak hem sürgün hem de kök gelişim 

parametrelerinde solucan gübresinin olumlu etkisi çok belirgin bulunmamıştır. Ancak Red 

Globe çeşidinde solucan gübresinin ortama ilavesiyle sürgün yaş ağırlığı, kök sayısı ve kök 

uzunluğu değerlerinde olumlu farklılıklar elde edilmiştir. Sürgün uzunluğu bakımından Sultani 

çekirdeksizde en yüksek değer torf-perlit ortamından elde edilirken (31.99 cm), solucan gübreli 

ortamda bu değer daha düşüktür (5.62 cm). Kök sayısı açısından en yüksek değere yine torf-

perlit ortamındaki Sultani Çekirdeksiz ulaşmıştır (9.74). Bunun aksine solucan gübreli ortamda 

ise kök sayısı daha az gözlemlenmiştir (2.66). Çalışmamızda Red Globe çeşidi, Sultani 

Çekirdeksiz çeşidine göre daha iyi sürgün ve kök gelişimi gösterdiği belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Asma, solucan gübresi, üzüm. 
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SULTAN 7 AKSESYONU VE 1103 P ANACININ (Vitis vinifera L.) 

POLEN CANLILIKLARI, POLEN ÇİMLENME ORANLARI VE 

SAKLAMA SICAKLIKLARININ TESPİTİ 

 

Metehan GÜNHAN1*, Simin SAYGAÇ1, Halil KAKCI1  

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

*metehan.gunhan@tarimorman.gov.tr 

 

 

Bu çalışma Sultan 7 aksesyonu ve 1103 Paulsen anacının polen canlılıkları, polen çimlenme 

oranları ve polen saklama koşullarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Polen canlılığı için 2021 

Haziran-Temmuz aylarında toplanan polenler +4C, -20C ve -80C olacak şekilde üç sıcaklık, 

0, 7, 15, 30 ve 360 günler olacak şekilde beş zaman ve üç tekerrür olarak değerlendirilmiştir. 

Polen çimlenme oranları, canlılığın ölçüldüğü gün büyüme ortamına ekilmiş, 0, 7, 15, 30 ve 

360 günler olacak şekilde beş zaman ve üç tekerrür olarak değerlendirilmiştir. Polen canlılığı 

ve çimlenmesi için polenlerin toplandıkları 0. gün kontrol olarak kabul edilmiştir. Bu çalışma 

sonucunda +4C’de canlılığın 20C ve -80C’e kıyasla azaldığı tespit edilmiş, -20C ve -80C 

arasında ise istatistiki bir fark bulunamamıştır. Ayrıca çimlenme oranları da istatistiki olarak 

fark göstermemiştir. Sonuç olarak bu çalışma Sultan 7 aksesyonunun polen canlılığı ve 

çimlenme oranlarının incelendiği ilk çalışma olarak öne çıkmaktadır. Çalışma melezleme ıslahı 

çalışmalarında önem arz eden polenlerin optimum toplama, saklama ve taşıma koşulları 

açısından önemli bilgiler sağlamıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., polen canlılığı, polen çimlenmesi, polen saklama. 
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EGE BÖLGESİ ASMA GENETİK KAYNAKLARININ  

MUHAFAZASI VE TANIMLANMASI 

 

Metin KESGİN1*, Ebru TOPRAK ÖZCAN1, Yıldız DİLLİ1, Naci YILDIZ1 

M. Sacit İNAN1, Şermin ÇELİK1, Fulya KUŞTUTAN1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
*metin.kesgin@tarimorman.gov.tr  

 

 

1965-2019 yılları arasında, ülkemizde yetiştirilen 1439 yerel üzüm çeşidi kayıt altına 

alınarak, “Türkiye Asma Genetik Kaynakları Milli Koleksiyon Bağı” oluşturulmuştur. Sürekli 

devam eden proje kapsamında 7 enstitü işbirliği halinde çalışmaktadır. Manisa Bağcılık 

Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çalışmanın 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık 

döneminde “Ege Bölgesi Genetik Kaynakları Parseli”nde tanımlama çalışmaları yapılmış, 122 

adet genotipte OIV’nin temel tanımlama listesindeki 59 karakter kullanılanılarak çalışmalar 

sonuçlandırılmıştır. Çalışma hakkında genel bilgiler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Manisa, asma genetik kaynakları, milli koleksiyon bağı, ampelografi, 
üzüm.  
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SAĞLIKLI ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE SICAK SU ARITMA UYGULAMASI 

 

Zeki KARA1, Mohammed S. M. FAKHAR1* 

1Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Konya  

*mehmed94kuzeci@gmail.com 

 

 

Asma gövde hastalık (AGH) etmenleri arasında asma kanseri (Allorhizobium vitis), esca 

sendromu (Phaeomoniella chlamydosporum ve Phaeoacremonyum aleofil, Botryosphaeria 

spp., Eutypa lata, Phomopsis viticola, Cylindrocarpon spp.), petri hastalığı (Phaeomoniella  

chlamydospora, Phaeoacremonium spp., Cadophora luteo-olivacea ve Pleurostoma 

richardsiae), Siyah ayak (Dactylonectria, Ilyonectria, Campylocarpon, Cylindrocladiella veya 

Neonectria), Botryosphaeriae dieback (Lasiodiplodia theobromae, Neofusicoccum parvum ve 

Botryosphaeria dothidea) Eutypa dieback, (Eutypa lata ve Diatrypaceae spp.) Phomopsis 

dieback, (Phomopsis viticola) yer almaktadır. AGH enfeksiyonları kısa veya uzun vadede 

asmaların ölümüne neden olur. Global ölçekte, sürdürülebilir bağcılığa zarar verdiğinden ve 

tüm bağcı ülkelerde hızla yayıldığından, son otuz yıldır asmanın en yıkıcı hastalıkları olarak 

kabul edilmektedir. AGH ile mücadelede sıcak su arıtma (SSA), kimyasal ilaçlar ve 

dezenfektanlar kullanılmaktadır. SSA, genç asmalarda (dinlenme halindeki aşı gözü veya anaç 

çelikleri, köklü veya aşılı köklü çelikler) AGH baskılamaya yetecek kadar yüksek sıcaklıklara 

(50-53 °C) maruz bırakılmasını gerektiren bir kontrol yöntemi olarak tanımlanırken, daha 

yüksek sıcaklıklar (≥54 °C) AGH etmenlerini tamamen yok etme potansiyeline sahiptir. SSA 

uygulamalarına Vitis vinifera çeşitleri farklı düzeyde hassasiyet gösterebilirler, bu hassasiyet 

çeliklerin veya fidanların büyüdüğü önceki büyüme mevsimi sıcaklıklarından etkilenebilir. 

Ayrıca, SSA sıcaklık aralığı, kontrol edilmesi gereken patojenlere değişebilir. Asma çeliklerine 

30 dakika 45-47 °C SSA uygulaması Phaeomoniella chlamydospora'yı ortadan kaldırırken 

Agrobacterium vitis için 50-52 °C yeterli görülmüştür. Petri hastalığından daha dirençli 

patojenleri ortadan kaldırmak için ise 51-53 °C önerilmektedir. Kaliteli bir asma fidanı, sağlıklı, 

ismine doğru, iyi bitki formuna ve iyi kaynaşmış aşı birleşim yerine sahip, virüsler ve 

patojenlerden arındırılmış, çevresel strese maruz kalmamış olmalıdır. Günümüzde çoğaltma 

materyallerinin patojenik bakteri, mantar ve nematodların neden olduğu enfeksiyonları 

azaltmak için SSA en etkili uygulama olarak kullanılmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı fidan, patojenler, arıtma, çoğaltma materyali, sürdürülebilir 

bağcılık.  
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MANİSA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI SOFRALIK ÜZÜM 

ÇEŞİTLERİNİN TANE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Naci YILDIZ1*, Ebru TOPRAK ÖZCAN1,Yıldız DİLLİ1, Halil KAKCI1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

*naci.yildiz@tarimorman.gov.tr 

 

 

Bu araştırma, Manisa koşullarında yetiştirilen Sultan 1, Manisa Sultanı, İtalya, Michele 

Palieri ve Cardinal üzüm çeşitlerinin tanelerindeki bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çeşitlerin tane fiziksel özelliklerinden tane eni, boyu, 

ağırlığı, saptan kopma kuvveti, yarılma direnci, meyve eti sertliği ile kimyasal özelliklerinden 

ise SÇKM (%), pH, asitlik (g/l) değerleri incelenmiştir. Tanelerin fiziksel özellikleri itibariyle 

üzüm çeşitleri arasında önemli farklılıkların oluştuğu saptanmıştır. En yüksek tane ağırlığı (9.21 

g), tane yarılma direnci (1.89 kg) ve saptan kopma kuvveti (0.72 kg), Michele Palieri çeşidinde, 

tane eti sertliği (0.93 kg) ise İtalya çeşidinde görülürken, en düşük değer (0.31 kg)  Manisa 

Sultanı çeşidinde tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tane, sofralık üzüm, kalite. 
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Clonostachys’in BİYOLOJİK MÜCADELEDEKİ ROLÜ 

 

Neslihan AVCI1*, Murat YILDIZ1 

 ¹Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

*neslihan.avci@tarimorman.gov.tr 

 

 

Pestisitlerin aşırı ve kötüye kullanılması, gelişmekte olan ülkeler için artan maliyetlere ek 

olarak çevre kirliliğine ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Dahası, kimyasal 

pestisitlerin uzun süreli kullanımı, bazı dirençli organizmaların gelişmesine yol açabilmektedir. 

Sentetik pestisitlerin insan ve çevreye olan olumsuz etkilerinden dolayı tarımsal üretimde 

alternatif mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi oldukça önem taşımaktadır. Son zamanlarda 

dünyada alternatif mücadele yöntemleri içerisinde özellikle biyolojik mücadele ön plana 

çıkmaktadır. Bitki hastalık ve zararlıların kontrolünde biyolojik mücadele etkili, verimli ve 

çevre dostu bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Biyolojik mücadelede kullanılan etmenler 

içerisinde fungusların tür olarak fazla olmaları, konukçularının iyi bilinmesinin yanında, birçok 

fungus türünün yapay besi ortamlarında kolaylıkla geliştirilebilmesi ve ticari üretim için uygun 

olmaları gibi sebepler, biyolojik mücadele açısından bu etmen grubunun önemini artırmaktadır. 

Bazı fungal türler çeşitli zararlı, hastalık etmenleri ve yabancı otların biyolojik mücadelesinde 

başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Bunlardan en önemlilerinden birisi olarak bilinen 

Ascomycete sınıfı içerisinde yer alan Clonostachys türleri çok yönlü ve yüksek biyokontrol 

özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Clonostachys türleri mükemmel mikoparazitler olup çok 

sayıda fungus,  bitki patojeni, nematod ve zararlılara karşı güçlü biyolojik kontrol yeteneği 

sergileyebilmektedir. Bağ alanları, Clonostachys türlerinin en yoğun şekilde elde edildiği yerler 

olarak bilinmesine rağmen bu türlerin bağda hastalık ve zararlılara karşı biyokontrol etkinliği 

ile ilgili pek bir çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmadaki amacımız, bağ 

alanlarında önemli bir habitata sahip olan bu türlerin biyokontrol etki mekanizmaları hakkında 

genel bir bilgi sağlamak ve bu türlerin bağdaki hastalık ve zararlılara karşı nasıl 

değerlendirilebileceğiyle ilgili yeni fikirlere aracılık etmektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik mücadele, biyokontrol, Clonostachys spp. 
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DUO ACTİVE TİCARİ İSİMLİ BİTKİSEL YAĞ ADJUVANTININ BAĞ 

KÜLLEMESİNE (Erysiphe necator Schw.) KARŞI IN VIVO’ DA 

ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ1*, Esra ALBAZ1, İbrahim DEMRAN2  

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa  
2Agri Science Tarım ve İlaç Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, İzmir 

*nurdangngrsvs10@gmail.com  

 

 

Uncinula necator (Schwein.) Burrill'in (Syn.: Erysiphe necator) neden olduğu Bağ 

küllemesi, küresel ölçekte yaygın ve  Vitis vinifera L. üzüm çeşidinin üretildiği her yerde 

potansiyel olarak sorun olmaktadır. Külleme hastalığı asmanın yeşil olan tüm kısımlarında 

zararlı olmaktadır. Hastalığın ilk belirtisi olan kül serpilmiş şeklinde misellerin oluşturduğu 

lezyonlar sonrası mücadele etmek zorlaşmaktadır. Çalışma, Duo Activ Surfaktant adjuvantının 

(Bitkisel Yağ %100) farklı dozlarının (uygulamalara göre 50 ml/100 litre su, 75 ml/100 litre su 

ve 100 ml/100 litre su) ve karşılaştırma ürünü fluoxypyroxad 300g/L (Sercadis, BASF) etkili 

maddesinin önerilen dozunun bağda külleme hastalığına (E. necator) etkinliğinin belirlenmesi 

amacıyla yürütülmüştür. Deneme, telli sistemdeki Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidi üzerinde 

tesadüf blokları deneme deseni göre 5 karakter (Bitkisel yağ içerikli adjuvantın iki alt dozu 50 

ml/100L, 75 ml/100L, önerilen dozu 100 ml/100 L, karşılaştırma ürünü fluoxypyroxad 300g/L 

ve kontrol) ve 5 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Deneme süresince fenolojik gözlem ve 

kayıtlar tutulmuştur. Değerlendirme son ilaçlamadan sonra ilacın etki süresi ve etmenin 

inkübasyon süresi dikkate alınarak salkımda 0-4 skalasına ve yaprakta 0-3 skalasına göre 

gerçekleştirilmiştir. Bağ küllemesi hastalığı (E. necator)’na salkım değerlendirmeleri 

sonucunda kontrol parsellerinde hastalık oranının %73.80, denemeye alınan 50 ml/100 litre su, 

75 ml/100 litre su ve 100 ml/100 litre su dozlarının etkileri sırasıyla ortalama %53.44, %58.59 

ve %70.84 bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Adjuvant, bağ küllemesi, biyolojik etkinlik, sultani çekirdeksiz. 
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FARKLI ÜRÜN SEVİYELERİNİN ‘SYRAH’ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE 

FİZYOLOJİK FAALİYETLER, TANE ÖZELLİKLERİ VE ŞARAP 

KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

R. Oğuzhan SOLTEKİN1*, Turcan TEKER2, Ali GÜLER1, Ahmet CANDEMİR1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
2Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 

*oguzsoltekin@gmail.com 

 

 

Bu araştırmada Manisa koşullarında yetiştiriciliği yapılan Syrah üzüm çeşidinde farklı ürün 

seviyelerinin asma fizyolojisi, tane özellikleri ve şarap kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma, 2018 ve 2019 yıllarında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde yer 

alan 38° 38' 56'' - 38° 37' 58.65'' K enlem ve 27° 24' 4.20'' - 27° 24' 4.43'' D boylam 

koordinatlarında bulunan deneme parselinde yürütülmüştür. 110R anacına aşılı Syrah çeşidi 

omcaları 8 yaşında, sıra arası ve üzeri mesafeler 3m ve 1.5m’dir. Denemede üç farklı budama 

seviyesine (12, 24, 32 göz.omca-1) yer verilmiş olup tane tutumu döneminde (EL-27) salkım 

seyreltme uygulamaları yapılmıştır. Böylece üç farklı ürün seviyesi oluşturulmuştur. Bu 

uygulamalar: ÜS1; 12 göz.omca-1 (15-20 salkım), ÜS2; 24 göz.omca-1 (25-30 salkım), ÜS3; 32 

göz.omca-1 (30-35 salkım) şeklindedir. Araştırma sonuçlarına göre daha sert budama yapılan 

ve daha az salkım bırakılan ÜS1 ile tane ve şarap kalitesinin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca ürün 

seviyesindeki azalma ile birlikte asmanın fotosentetik faaliyetlerinin de azaldığı gözlenmiştir. 

En yüksek net fotosentez ve stoma iletkenliği değerlerinin ÜS3 ile elde edildiği saptanmıştır. 

Bununla birlikte, en yüksek SÇKM ve CIRG Index (Kırmızı üzüm renk indeksi) değerleri her 

iki sezonda da ÜS1’den elde edilmiştir. Ayrıca uygulamaların şaraptaki toplam antosiyanin ve 

fenolik içerikleri üzerine etkileri istatistiksel (P<0.01) olarak önemli farklar oluşturmuş ve en 

yüksek değerler ÜS1 uygulamasından alınmıştır. Buna karşın, şeker birikiminin artması 

yanında asitliğin azalması şaraplarda alkol seviyesini yükseltmiştir. Syrah üzüm çeşidi için 

özellikle kurak bölgelerde bu durumun şarap kalitesini olumsuz yönde etkileyebileceği ve farklı 

ürün seviyelerinin şarap kalitesini arttırmak amacıyla kullanılabileceği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Budama seviyesi, ürün yükü, salkım seyreltme, şaraplık üzüm, şarap 

kalitesi. 
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BAZI SOFRALIK VE ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN  

FENOLOJİK DÖNEMLERİ 

 

Pınar DOĞAN1*, Turcan TEKER2, Esra ALBAZ1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
2Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 
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İklimin, tüm canlılar üzerinde olduğu gibi yetiştirilen ürünlerin verim ve kalitesi üzerindeki 

payı da oldukça büyüktür. Tarımsal üretimde, kültürel teknikler ve ıslah yöntemleri gelişse de 

iklimsel faktörler tarımı etkilemeye devam edecektir. Özellikle kurak ve yarı kurak iklim 

kuşağında bulunan Türkiye’nin de bu durumdan etkileneceği ön görülmekte ve mücadele 

konusunda çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bağcılıkta vejetatif gelişme, verim, meyve 

kalitesi, sulama miktarı ve zamanı, gübreleme, muhafaza, pazarlama gibi birçok konuda 

değişen iklimin dolaylı ya da doğrudan etkileri yaşanmaktadır. Diğer ürünlerde olduğu gibi 

bağcılıkta da yüksek verimin elde edilmesine yönelik kültürel uygulamaların yönetiminde 

fenolojik safhaların bilinmesi önem taşımaktadır. Bu çalışma Manisa Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü merkez üretim parselinde gerçekleştirilmiştir. Deneme materyali olarak 

sofralık ve şaraplık üzüm çeşitlerinden, Cabernet Sauvignon, Crimson Seedless, Merlot, 

Mevlana, Pembe Gemre, Spil Karası, Sultan 7, Superior Seedless, Syrah kullanılmıştır. Bu 

kapsamda projede, iklim parametreleri ile ilişkilendirilerek IBPGR (International Board for 

Plant Genetic Resources) tarafından yayınlanmış olan yöntemlere göre fenolojik takipler 

yapılmış ve bağcılıkta önemli olan dönemler ortaya konulmuştur. Etkili sıcaklık toplamı (EST) 

istekleri yönünden en erkenci sofralık çeşitlerden Spil Karası, Superior Seedlees ve şaraplık 

çeşitlerden ise Merlot hasat edilmiştir. En geç ise sofralık çeşitlerden Crimson Seedless, ,Pembe 

Gemre, şaraplıklar da ise Cabernet Sauvignon hasat olgunluğuna gelmiştir. Diğer çeşitler ise 

orta mevsim çeşitleri olup, vejetasyon periyotları farklılık göstermiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Bağcılık, iklim değişikliği, fenoloji, IBPGR. 
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BAĞCILIKTA SULAMA UYGULAMALARI:  

MODERN YAKLAŞIMLAR 

 

Pınar DOĞAN1* 
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İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve üretim teknolojilerindeki değişim sebebiyle tarımsal 

faaliyetler dinamik bir süreç içerisindedir. Diğer taraftan, gıda ve su kaynaklarının sınırlı 

olduğu da bilinen bir gerçektir. Artan nüfusun gıda güvenliğini sağlamak amacıyla tarımsal 

üretimin sürdürülebilir bir şekilde artırılması ve su kaynaklarının verimli kullanılması 

gerekmektedir. Sınırlı su kaynaklarının en büyük kısmının tarım için kullanıldığı 

düşünüldüğünde sulama kritik öneme sahiptir. Bu nedenle su kaynaklarının daha tasarruflu 

kullanılmasına olanak sağlayacak yeni yöntem ve teknolojileri gündeme gelmesi kaçınılmazdır. 

Bağcılık, tarımsal üretimde önemli bir paya sahiptir. Yaşanan küresel ısınmanın etkisinde 

bağcılığın sürdürülebilir olması, üzüm verim ve kalite bileşenlerinin iyileştirilmesi ve 

korunması, iyi bir sulama stratejisi ve yönetimine bağlıdır. Kuraklık, bağlarda büyümeyi ve 

gelişmeyi olumsuz etkilerken, üzümde verim ve kalitenin azalmasına yol açmaktadır. Bu 

nedenle bağ yetiştiriciliğinde, çeşit ve yetiştirildiği bölgeye göre sulama yapılması 

gerekmektedir. Sulama zamanı, miktarı ve sulama yöntemine ilişkin soruların yanıtını 

oluşturmak, son zamanlarda birçok faktör nedeni ile güçleşmeye başlamıştır. Bağ alanlarının 

artış göstermesi, küresel ısınma uygun sulama programlarının ve sistemlerinin gerekliliğini ön 

plana çıkarmıştır. Bu çalışmada dünya ve ülke bağcılığında kullanılan sulama yöntemlerine ve 

yeni teknoloji sulama sistemlerine yer verilmiştir. Günümüzde damla sulama yönteminin, su 

kaynaklarının verimli kullanılması yönünden önemi birçok araştırmacı tarafından da 

vurgulanmaktadır. Son yıllarda bağcılıkta yüzey altı damla sulama yöntemi de birçok avantaj 

ile ülkemizde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Kullanılan sulama suyunun her geçen gün 

azaldığı dünyada damla sulama sistemi ve sulama programı çalışmaları önem kazanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, sulama, sürdürülebilir bağcılık. 
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SENTETİK TOHUM VE BAĞCILIKTA KULLANIMI 

 

Zeki KARA1, Kevser YAZAR1, Osman DOĞAN1, Sabit YAZICI1* 
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Asma (Vitis vinifera L.) dünyada ekonomik ve sosyokültürel açılardan en önemi kültür 

bitkilerindendir. Asmalar yabancı tozlanması, tohumdan elde edilen bitkilerin ebeveynlerine 

benzememesi nedeniyle klonal olarak çoğaltılırlar. Tohumla çoğaltma, pratikte ıslah 

programlarında kullanılır. Günümüzde somatik dokulardan tohum üretmek mümkündür. Yapay 

bir besin ortamı içinde bulunan çoğaltılabilir yapıya sentetik tohum adı verilmektedir. Hidratlı 

sentetik tohumlar, kapsülleme ve mikro propagüllerin sodyum aljinat çözeltisine karıştırılması 

ve bunların kalsiyum klorür çözeltisiyle kaplanmasıyla elde edilmektedir. Sentetik tohum en 

yaygın tanımıyla enkapsüle somatik embriyolardır. Sentetik tohum teknolojisi, in vitro kültürde 

klonal çoğaltma için bitki hücresel totipotensini kullanır. Sentetik tohum, aksiller tomurcuk 

taşıyan boğum çelikleri ve sürgün uçları gibi somatik dokulardan üretilebilir. Ayrıca önemli bir 

depolama sürecinden sonra bile çoğalma yeteneklerini koruyabilecek yapılar kazandırılabilir. 

Sentetik tohum, normal tohumlarla çoğaltmanın pratik olmadığı bitkilerin çoğaltılması, büyük 

ölçekli klonal çoğaltma, gen kaynaklarının korunması, kolay muhafaza, işleme, taşıma ve 

istenen genetik materyallerin bölgeler veya ülkeler arasında değişimi gibi avantajlara sahiptir. 

Üretilen sentetik tohumun yapısı, geleneksel tohumun yapısını taklit eder. Hem geleneksel 

tohumdaki zigotik embriyoyu taklit eden eksplant materyalinden hem de endospermi taklit eden 

kapsülden (jel etkeni ve besin maddeleri, büyüme düzenleyiciler, antipatojenler, biyolojik 

kontrolörler ve biyolojik gübreler gibi ek materyaller) oluşur. Bu literatür taramasında 

bağcılıkta sentetik tohum teknolojisiyle ilgili çalışmalar değerlendirilerek başarılı sonuçlar 

kronolojik sırayla sunulmuştur. Sentetik tohum teknoloji metodolojisinin ülkemiz pratikleri için 

geliştirilme gereksinimleri vardır. Aynı zamanda bağcılıkta ülkemiz asma (Vitis vinifera L.) 

genetik kaynaklarının uzun vadeli muhafazası, ıslah edilen, patojenlerden arındırılan elit asma 

materyallerinin farklı ekolojilerde denenmelerine yönelik çoğaltma materyali üretimi, asma 

anacı ve aşı kalemi gereksiniminin kısa sürelerde karşılanabilmesi, bağcılık sektörünün 

sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olabilmesi için fırsatlar sunduğu değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bağcılık, mikro propagüller, kapsüllenmiş somatik embriyolar, 

enkapsülasyon, germplazm muhafazası. 

 

 

  

mailto:*sabityazici9@gmail.com


 
 

93 
 

10. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

TÜRKİYE'DE YÜRÜTÜLEN BAĞCILIĞI GELİŞTİRME 

PROJELERİNİN ÇIKTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Selçuk KARABAT1*, Yüksel SAVAŞ1, Şener UYSAL1, Mehmet Ali KİRACI2,  

Mehmet Ali ŞENOL2 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
2Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekirdağ 

*skarabat@gmail.com 

 

 

Bağcılık Türkiye tarımında önde gelen üretim dallarından biridir. Türkiye dünyada üretim 

alanı ve üzüm üretimi bakımından sırasıyla ilk beş ve altıncı ülke durumundadır.   Ekolojik 

olarak Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinin bazı yüksek kesimleri dışında Türkiye’nin 

hemen hemen her ilinde bağcılık yapılabilmektedir. Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığına 

bağlı İl Müdürlüklerinde bağcılığın geliştirilmesine yönelik çeşitli projeler yürütüldüğü 

bilinmektedir. Bu projeler aracılığı ile yeni üzüm çeşitleri, yeni telli terbiye sistemleri ve asma 

anaçları üreticilere aktarılmaktadır. Bu girdilerle birlikte bağcılığa ilişkin bilgi birikimi de 

yayımcı teknik elemanlar vasıtasıyla üreticilere iletilmektedir. Bu proje ile Türkiye’de son 15 

yıl içerisinde bağcılığa ilişkin yürütülen “Bağcılığı Geliştirme” projelerinin mevcut durumunun 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın ana materyalini Türkiye’nin bağcılık yapılan ve 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bağcılık konusunda projeler geliştiren il ve ilçe 

müdürlüklerinden ve bu projelere dahil olan üreticilerden ve yayımcı teknik elemanlardan anket 

yoluyla elde edilen orijinal veriler oluşturmuştur. Çalışma sonucuna göre, üreticilerin önemli 

bir bölümü Bağcılığı Geliştirme Projelerini bağcılığın karlı bir iş olması ve bölgelerinin iklim 

toprak koşullarının uygun olmasından dolayı tercih ettikleri, %62.1’ i yapılan destekleme 

miktarından ve %66.3’ü ise destekleme şeklinden memnun oldukları belirlenmiştir. Yine 

üreticilerin %86’sı projelerin ülke bağcılığı için önemli ve gerekli olduğunu, %77.5 ’i 

bağcılığın sorunlarına çözüm ürettiğini ve %86’sı projelerin önümüzdeki yıllarda da devam 

etmesinin faydalı olacağını düşünmektedirler. Yayımcı elemanların gübreleme, üzüm çeşitleri 

ve anaç seçimi konularında bilgi eksikliği yaşadıkları, projeleri yürütürken proje finansmanı 

konusunda zaman ve miktar sorunları olduğu, proje yürütücü ekip kurmada zorluklar yaşandığı 

ve kurumlar arası işbirliğini sağlamada zorluklar yaşandığı şeklinde yapısal sorunları olduğu 

tespit edilmiştir. Projelerin yürütülmesinde en önemli teknik sorununun ise kaliteli sağlıklı 

fidan temininde ve tecrübeli uzman personel bulmada yaşanan güçlükler olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bağcılık, kırsal kalkınma, destekleme, üretici, yayım elemanı. 
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YOZGAT İLİNDE YETİŞTİRİLEN ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN 

AMPELOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Selda DALER1*, Rüstem CANGİ2 
1Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Bozok Üniversitesi, Yozgat 

2Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat 
*selda.daler@yobu.edu.tr 

 

 

Bu çalışma, Yozgat ilinde yetiştirilen 50 adet üzüm çeşidinin ampelografik yöntemlerle 

tanımlanması amacıyla 2017-2020 yılları arasında yürütülmüştür. Ampelografik 

tanımlanmalar, uluslararası yöntem birliğinin sağlanması amacıyla, BI (Uluslararası 

Biyoçeşitlilik), OIV (Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Ofisi) ve UPOV (Uluslararası Yeni 

Bitki Çeşitlerinin Korunması Birliği) tarafından ortaklaşa yayınlanan "Asma Tanımlayıcıları 

(Vitis spp.)" normlarına göre genç sürgün, sürgün, genç yaprak, olgun yaprak, odunlaşmış 

sürgün, çiçek ve çiçek salkımı, üzüm salkımı, tane ve çekirdek özellikleri, verim ve kaliteye 

ilişkin özellikler ile büyüme ve fenolojik özelliklerini de kapsayacak şekilde toplam 128 kriter 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ampelografik tanımlamalardan elde edilen sonuçlara göre, 

incelenen tüm çeşitlerin Vitis vinifera L. türüne ait olduğu ve yöredeki asma popülasyonunun 

yüksek bir varyasyon gösterdiği tespit edilmiştir. İl genelinde ön plana çıkan yeşil sarı üzüm 

çeşitleri arasında Eldaş Üzümü, Gelinparmağı, Bozdirge Üzümü, Köftür Üzümü, Şahmuratlı 

Üzümü, Köledoyuran Üzümü ve Misket Üzümü’nün yer aldığı belirlenirken; renkli üzüm 

çeşitleri arasında Candır Üzümü, Gül Üzümü, Dirmit Üzümü, Mor Bulut Üzümü ve Horoz 

Üzümü’nün bulunduğu tespit edilmiştir. Çeşitlerin 36 tanesinde “Erdişi çiçek” yapısı 

gözlemlenirken, 14 tanesinde “Fonksiyonel dişi” çiçek yapısı tespit edilmiştir. Tane ağırlığı 

0.80 g (Çiğitsiz) ile 6.76 g (Kuş Üzümü) arasında belirlenirken, salkım ağırlığı 30.77 g (Şıralık) 

ile 871.50 g (Misket Üzümü) aralığında değişmiş; verim değeri ise 0.57 kg/asma (Karaevlek) 

ile 13.07 kg/asma (Horoz Üzümü) olarak farklılık göstermiştir. Bu çalışma ile Yozgat ilinde 

tanımlanan yerel üzüm çeşitleri, uzun yıllardan beri bölgede yetiştirilen, ildeki üzüm üretiminin 

tamamını karşılayan ve bölgenin bağcılık açısından zorlayıcı olarak kabul edilen düşük sıcaklık 

koşullarına adaptasyon sağlamış genetik kaynaklar olmaları bakımından büyük önem 

taşımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yozgat ili, Vitis vinifera L., asma tanımlayıcıları, ampelografi. 
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ÜZÜM ÜRETİMİNDE KİMYASAL İLAÇ KULLANIMININ ÇEVRESEL 

DUYARLILIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

 

Serap ÖZER1*, Aysel KEKİLLİOĞLU2, Esra ALBAZ3* 

1264 Sayılı Ürgüp Tarım Kredi Kooperatifi, Nevşehir 
2Biyoloji Bölümü, Fen- Edebiyat Fakültesi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir 

3Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

*serapozer@tarimkredi.org.tr 

 

 

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 çalışmanın amacı Nevşehir 

İli Ürgüp İlçesinde üzüm üreten üreticilerin tarımsal ilaç kullanımında çevresel duyarlılıklarını 

ortaya koymaktır. Çalışmada kullanılan veriler basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle toplanmış 

olup, kullanılan anket 12 köyden 100 çiftçiye uygulanmıştır. Bunun yanında yerli ve yabancı 

literatür taranmış, kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen verilerden de faydalanılmıştır. 

2022 üretim yılını kapsayan çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir. Üreticilerin tarımsal 

kuruluşları ziyaret ettikleri ve bu üreticilerin bir kısmının tarımsal ilaç seçimini bu kuruluşlarda 

danışmanlık yapan ziraat mühendislerine sorarak, bir kısmının kendi deneyimlerine dayanarak, 

bir kısmının ise köydeki önder çiftçi komşularına sorarak kullandıkları saptanmıştır. Çiftçilerin 

büyük çoğunluğu 2022 yılı için ilaç maliyetlerindeki artıştan ötürü ilaçlama miktarlarını 

düşürdükleri ve ilaç seçimini buna göre belirlediklerini bildirmişlerdir.  

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm üretimi, pestisit, entegre mücadele. 
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BAĞCILIKTA AŞI UYUŞMAZLIĞI 

 

Simin SAYGAÇ1* 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

*siminsaygac@gmail.com 

 

 

Aşılama binlerce yıldır süregelen bir üretim tekniği olarak klonal çoğaltımın yanı sıra, çeşit 

yenileme, taç yönetimi, abiyotik ve biyotik streslere toleransı, verimi ve kaliteyi arttırmak gibi 

pek çok amaç için kullanılmaktadır. Bağcılıkta, aşılama 19. yüzyılın ikinci yarısında, Avrupa 

kıtasına Amerikan asmalarının getirilmesi sonucu kıtanın filoksera (Daktulosphaira vitifoliae) 

ile tanışmasından sonra başlamıştır.  Uzun uğraşlar bu böceğin yok edilmesine yetmemiş ve en 

sonunda, 1881’de Bordeux’da düzenlenen, Uluslararası Filoksera Kongresi ‘nde en iyi 

çözümün, Fransız asma kalemlerinin Amerikan anaçlarına aşılanması olduğu kabul edilmiştir. 

Günümüze kadar saf Amerikan asmaları ya da melezleri pek çok farklı ve üstün özelliklere 

(filokseraya ve nematoda dayanım, yüksek kireç ve tuzluluk toleransı, aşı uyuşma başarısı, 

erkencilik ve kaliteye olumlu etkileri vb.) sahip olmaları açısından kullanılmıştır. Asmanın 

verim ve kalitesi; genotip, anaç, abiyotik ve biyotik etmenler, toprak ve yetiştirme uygulamaları 

gibi pek çok faktöre bağlıdır. Aşılamada temelde iki farklı türün bir araya getirilerek tek bir 

bitki elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu aşamada aşılama tekniği, aşılamayı yapan kişinin 

yetkinliği, virüsler, zamanlama ve çevresel koşullar vb. etkili olmaktadır. Tüm bu koşullar 

yerine getirilse bile karşımıza uyuşmazlık (incompatibilite) sorunu çıkabilir. Bu sorun 

aşılamayı izleyen günlerde olabileceği gibi, yıllar sonra da gerçekleşebilir. Bu da büyük 

ekonomik kayıplara neden olan bir durumdur. Bu derlemede, aşı uyuşmazlığı fenomeninin 

erken dönemde saptanmasında kullanılabilecek markörlerin neler olduğu açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bağcılık, aşı, uyuşmazlık, markör. 
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ASMADA ( Vitis spp.) KRİYOPREZERVASYON TEKNİKLERİ  

 

Şermin ÇELİK1*, Ahmet ALTINDİŞLİ2, Akay ÜNAL1  

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa  
2Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ege Üniversitesi, İzmir 

*sermin.celik@tarimorman.gov.tr 

 

 

Asma dünya çapında ekonomik öneme sahip en önemli meyvelerden biridir. Asmanın bazı 

türlerinin ve çeşitlerin az sayıda olması ve nadir bulunması, aynı zamanda genetik miras olarak 

kullandığımız yerel çeşitlerin saklanması gereklidir. Asma gen kaynağı yaygın olarak arazi gen 

bankalarında saklanır; fakat çok geniş alanlara ihtiyaç duyulması ve bakımının ve kurulmasının 

masraflı olması, olumsuz iklim, çevre ve bakım koşullarından etkilenmesinden dolayı çeşitli 

tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bunlara ek olarak asma vejetatif olarak üretilmesinden 

dolayı özellikle virus gibi patojenlere karşı hassastır. Önemli yerel çeşitler için arazi gen 

bankalarına yedek olarak kullanılan değerli bir saklama yöntemi olan kriyoprezervasyon asma 

gen kaynağının uzun süreli saklanması için alternatif bir yöntemdir. Bunun yanında, 

kriyoprezervasyon tekniklerine bağlı olana kriyoterapi son yıllarda asma virüslerinin 

eliminasyonunda etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada bugüne kadar asmada 

kullanılan kriyoprezervasyon teknikleri özetlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma, gen kaynağı, kriyoprezervasyon teknikleri. 
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BAĞLARDA FERTİGASYON UYGULAMALARI 

 

Tolga ALTAY1* 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

*tolga.altay@tarimorman.gov.tr 

 

 

Üretim alanı ve ülke ekonomisine katkısı bakımından önemli bir potansiyele sahip olan 

bağcılığın, sulama ve gübreleme programı da oldukça önemlidir. Bağcılığın ekonomik 

olabilmesi için asma bitkisinin azami ölçüde su ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bitkisel 

üretimde verim ve kalite, bitkilerin beslenme durumu ile yakından ilişkili olup, maksimum 

verimin alınması için, bitki besin elementlerinin de bitkide yeterli düzeylerde olması 

gerekmektedir. Bağlarda; kimyasal gübrelerin sulama sistemi içerisinde çözünmüş halde az 

miktarlarda, istenen sıklıkta ve sulama sistemi aracılığıyla bitki kök bölgesine iletilmesi son 

zamanlarda yaygınlaşmaktadır. Sulama suyu ile gübrelerin birlikte verilmesi, en gelişmiş ve 

etkili gübreleme şekli olarak kabul edilmektedir. Doğru ve uygun su yönetimi ile birleştiğinde, 

bu tür sistemler; bağların ihtiyaç duyduğu besin elementleri miktarının ve uygulanma 

zamanının en iyi şekilde planlanması ile sürgün büyümesi, yaprak fonksiyonu, üzüm verimi ile 

kalite bileşenleri üzerinde daha fazla kontrole izin vermektedir. Uygulanacak olan sulama suyu 

ve gübre miktarı ile uygulama zamanlamasında; toprak tipi, kullanılan çeşit ve anaçlar, üzümün 

değerlendirme şekilleri gibi faktörler nedeniyle evrensel bir gübreleme programından 

bahsetmek mümkün değildir. Fertigasyon programının başarılı olabilmesi için; büyüme 

mevsimi boyunca asma kökleri tarafından besinlerin alınma zamanı ile belirli besin 

maddelerinin gelişme ve verim parametrelerine olan etkisi bilinmelidir. Bu konuda yapılmış ve 

yapılacak olan araştırmalarla; bağların farklı fenolojik dönemlerde ihtiyaç duyduğu su miktarı, 

besin maddelerinin oranları, topraktan kaldırılan besin elementi miktarının tahmini ile 

gübrelemenin zamanlaması açısından belirli çerçevede bir fertigasyon programı hazırlanabilir. 

Sonuç olarak; bağcılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde, yaygın ve ticari çeşitlere göre 

yapılacak araştırmalarla fertigasyon programının oluşturulması daha uygun olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sulama, gübreleme, fertigasyon, Vitis vinifera L.. 
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BAĞCILIKTA KAOLİN (SURROUND WP) UYGULAMALARININ 

ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN 

BELİRLENMESİ   

 

Turcan TEKER1*, Ahmet CANDEMİR2, Pınar DOĞAN2  
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*turcanteker@gmail.com 

 

 

Bu çalışma arazi koşullarında yaş üzüm üzerinde gerçekleştirilen kaolin (Surround WP) 

uygulamalarının, çekirdeksiz kuru üzüm kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla 2020 

ve 2021 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada bitkisel materyal olarak Sultan 7 (Vitis vinifera 

L.) üzüm çeşidi kullanılmıştır. Kontrol asmalarının yanında kaolin doz uygulamaları, asmaların 

vejetasyon süresi boyunca bir kez tam doz (%5) ve iki kez yarım doz (%2.5) olmak üzere tane 

tutumu ve ben düşme dönemleri arasında üç kez gerçekleştirilmiştir. Hasat edilen üzümler %5 

K2CO3 ve zeytinyağı içeren bandırma çözeltisine bandırılarak beton sergi yerinde 

kurutulmuştur. Kuru üzüm örneklerinde kuruma randımanı (%), tane ağırlığı (g), üzüm renk 

değerleri (L*, a*, b*, C*, hue°) ve kahverengileşme endeksi değerleri, uygulamaların yıllar 

ortalama sonuçlarına göre karşılaştırılmıştır (t-test, P≤0.01; P≤0.05). Sonuç olarak, 

uygulamaların üzüm kuruma randımanı, kuru üzüm tane ağırlığı, a*ve hue° değerleri arasında 

istatistiki anlamda önemli bir fark meydana getirmediği tespit edilmiştir. Kaolin uygulanmış 

kuru üzüm örneklerinde, L*(31.92), b*(16.28), C*(17.36) ve kahverengileşme endeksi (84.22) 

değerleri kontrole kıyasla yüksek elde edilmiştir. Çalışma süresince gerçekleştirilen morfolojik 

gözlemler, bandırma çözeltisine daldırılan kuru üzümlerin üzerinde kaolinin tane yüzeylerinde 

kalıcılığını kaybettiği, dolayısıyla uygulamaların kalite kriterlerine olumsuz bir etkide 

bulunmadığı belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çekirdeksiz üzüm, kuru üzüm, kalite, renk. 
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‘MICHELE PALIERI’ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE GÜBRE UYGULAMALARI 

İLE HASAT SONRASI FARKLI PAKETLEME ŞEKİLLERİNİN 

SOĞUKTA MUHAFAZA SÜRESİNCE KALİTE ÖZELLİKLERİNE 

ETKİLERİ 

 

Yasin GAYRETLİ1*, Sevil ÜNAL1, Sarmad Aydn AbdulhadiABDULHADİ1
,  

Özge Kaya DEMİRKESER1, İrem TÜRKOĞLU1, Ferhan SABIR2, Ali SABIR2 

1Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Konya 
2Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Konya 

*yasingayretli89@gmail.com 

 

 

Bağcılıkta iklim ve toprağa bağlı çevresel stres faktörleri asma sağlığını, üzüm verim ve 

kalitesini olumsuz etkileyerek ülkesel bağcılığımızın sürdürülebilirliğini sınırlandırmaktadır. 

Çiftlik ve solucan gübreleri, çoklu stres faktörlerinin etkisi altında tarımsal verimliliğin 

sürdürülebilmesi için önerilen başlıca çevre dostu yaklaşımlardır. Bu çalışmada, yetiştiricilik 

sırasında topraktan çiftlik ve yapraktan sıvı solucan gübresi uygulamaları ile hasat sonrası farklı 

paketleme şekillerinin 110P anacına aşılı ‘Michele Palieri’ (Vitis vinifera L.) sofralık üzüm 

çeşidinin muhafazasında kalite özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada eşit 

büyüme gösteren asmalar, kontrol, çiftlik gübresi (uyanma zamanı dekara 5 ton toprağa koyun 

gübresi) ve sıvı solucan gübresi (yapraktan %1 dozunda çiçeklenme öncesi, tane tutma ve ben 

düşme zamanında) uygulamalı şeklinde 3 gruba ayrılmıştır. Ticari olgunluk aşamasına ulaşan 

üzümler hasat edilerek laboratuvar ortamında gruplandırılmış ve tanelerin sapı 1 mm kalacak 

şekilde kesilerek salkım iskeletinden ayrılmıştır. Hasat öncesi her uygulamaya ait üzümler iki 

gruba ayrılarak yarısı polietilen poşetlere ve diğer yarısı da polietilen teraflat 

(PET)yerleştirilmiştir. Yaklaşık 250±20 g paketler halinde hazırlanan üzümler 1.0±0.5 °C 

sıcaklık ve %80±5 nem koşullarında 40 gün muhafaza edilmiştir. Üzümlerde muhafaza 

süresince kalite analizleri 10 gün arayla gerçekleştirilmiştir. Sofralık üzümlerde tane 

kabuğunun fiziksel özellikleri soğukta muhafaza süresince başarıyı doğrudan etkileyen 

özelliklerdendir. Toprağa uygulanan yanmış çiftlik gübresi ve yapraktan sıvı solucan gübresi 

(vermicompost) uygulamaları, her iki paketleme şeklinde de muhafaza süresince kabuk yırtılma 

direncini (KYD) önemli derecede korumuştur. Gübre uygulamaları, muhafaza süresince üzüm 

şırasının SÇKM başta olmak üzere bazı biyokimyasal özelliklerinin korunmasında etkili 

bulunmuştur. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, sofralık üzümlerde muhafaza 

süresince kalite özelliklerinin korunmasında hasat öncesi asmalara uygulanan gübrelerin 

önemli derecede etkili olduğu ve buna göre gübreleme programlarının dikkate alınması 

gerektiği kanaati oluşmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm yetiştiriciliği, organik gübre, üzüm muhafazası, paketleme. 
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Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

MANİSA İLİ BAĞ ALANLARINDA ASMA GÖVDE 

HASTALIKLARININ GENEL DURUMU 

 

Mustafa Sacit İNAN*1, Murat YILDIZ1, Özlem ÇETİN2, Köksal AKSU3, 

 Mustafa AKDEMİR3, Metehan GÜNHAN1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
2Ticaret Borsası, Manisa 

3İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa 

*mustafasacit.inan@tarimorman.gov.tr 

 

 

Asma gövde hastalıkları, üretim materyallerinin ülkeler arasında taşınması, makineli 

budamayla birlikte farklı terbiye sistemlerinin geliştirilmesi, sodyum-arsenit, benzimidazol 

grubu fungisitler ve metil bromidin yasaklanmasıyla hızla yaygınlaşmıştır. Bu durum, dünyanın 

önemi bağcılık yapılan ülkelerinde önemli bir sorun haline gelmeye başlamıştır. 2013 yılındaki 

bir COST raporuna göre; asma gövde hastalıkları nedeniyle dünyadaki asmaların %1’inin 

yenilenmek zorunda kalındığı, bundan dolayı ekonomik kaybın dünya genelinde 1.132 milyar 

Euro civarında olduğu tahmin edilmiştir. Ülkemizdeki durum dünya ile benzer özellikler 

göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, asma gövde hastalığı etmenlerinin ülkemiz bağcılığında 

önemli bir yere sahip olan Manisa ilindeki güncel durumunu ortaya koymaktır. Çalışma, 

güdümlü örnekleme yöntemine göre, gelişme geriliği, sararma, kuruma vb. belirtilerin 

görüldüğü Manisa’nın Saruhanlı, Akhisar, Turgutlu Ahmetli, Gölmarmara Salihli, Alaşehir, 

Sarıgöl, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki 60 Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi bağında 

gerçekleştirilmiştir. 2020-2021 ve 2021-2022 üretim sezonlarında Manisa Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Manisa Ticaret Borsası işbirliği ile 

oluşturulan Manisa Üzüm Platformu teknik elemanları ile yapılan sürveylerde, makroskopik 

gözlemlere dayanarak alınan tek yıllık sürgün, çok yıllık odun dokuları ve kök bölgesinden 

alınan örnekler mikolojik analizler için Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Bitki Sağlığı 

Laboratuvarına getirilmiştir. Yapılan morfolojik ve mikroskobik analizlerde 2-8 yaş arası 

asmalarda çoğunlukla Karabacak, daha yaşlı asmalarda ise Botryosphaeria, Kav, Eutypa 

benzeri asma gövde hastalığı etmenleri tespit edilmiştir. Örnekleme yapılan bağların 

tamamında en az bir asma gövde hastalığına rastlanmıştır. Sonuç olarak, asma gövde hastalığı 

etmenlerinin Manisa genelindeki yaygınlığı %100 olarak tespit edilmiştir. Ülkemizde asma 

gövde hastalıkları ile mücadelede kullanılabilecek herhangi bir ruhsatlı fungisit 

bulunmadığından, bu hastalıkların yaygınlığı her geçen gün artmaktadır. Tüm bu konular göz 

önünde bulundurulduğunda asma gövde hastalıklarının mücadelesi ile ilgili çalışmaların büyük 

önem taşıdığı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., asma gövde hastalıkları, Sultani Çekirdeksiz, yaygınlık. 
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ELMALI'DA SOFRALIK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ  

 

İlknur POLAT1*, Recep BALKIÇ1  

1Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Elmalı Meslek Yüksekokulu, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 
*ilknurpolat@akdeniz.edu.tr  

 

 

Ekonomik büyüklük olarak Türkiye, Çin’in ardından dünya sofralık üzüm üretiminde ikinci 

sırada yer almaktadır. Asmanın anavatanı sınırları içerisinde yer alan Ülkemiz, çok geniş çeşit 

ve tip zenginliğine sahiptir. Ayrıca, Antalya ili de önemli üretim potansiyeline sahip olup 

özellikle Elmalı yöresi üzüm yetiştiriciliği açısından ön plana çıkmaktadır. Elmalı'da eski 

çağlardan beri üzüm yetiştirildiğine dair pek çok kanıt bulunmaktadır. Bölgede sofralık üzüm 

yetiştiriciliği yapılan bağların çoğu yaşlı olup yaygın olarak yerel üzüm çeşitlerinden tesis 

edilmiştir. Bununla birlikte, verim ve kalite yönünden ticari değeri yüksek, hastalık ve 

zararlılara karşı daha dayanıklı/tolerant üzüm çeşitleriyle modern bağların tesisi çok fazla 

yaygınlaşamamıştır. Ayrıca, üreticilerin yaklaşık %60’ı telsiz goble sisteminde yetiştiricilik 

yapmaktadır. Buna bağlı olarak da birçok üretici yeterince gelir elde edememektedir.  

Çalışmanın amacı, Elmalı yöresinin ekolojik özellikleri göz önünde bulundurularak seçilen 

orta-erkenci ve orta mevsimde olgunlaşan ticari değeri yüksek, 110 R anacı üzerine aşılı, Y 

terbiye sisteminde Red Globe, Michel Palieri, Autumn Royal, Victoria ve Razakı sofralık üzüm 

çeşitlerinin yöreye adaptasyonu ve ilçede yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan “Tilki Kuyruğu” 

ve “Göde Büzgülü” üzüm çeşitleri ile fenolojik (uyanma, ben düşme ve hasat zamanı) ve kalite 

(tane ağırlığı, tane eni, boyu, sertliği ve saptan kopma kuvveti, salkım eni, boyu, ağırlığı, 

olgunluk indisi, suda çözünebilir kuru madde miktarı, antosiyanin ve resveratrol içeriği) 

değerleri karşılaştırılarak, Elmalı bölgesine uyum sağlayabilecek yeni sofralık üzüm çeşitlerini 

belirlemektir. Sonuç olarak, Red Globe ve Razakı üzüm çeşitleri verim ve kalite yönünden 

tavsiye edilebilecek çeşitler arasında en önde gelenler olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Sofralık üzüm, Y terbiye sistemi, yayla yetiştiriciliği. 
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BAĞCILIK SEKTÖRÜNÜN KIRSAL TURİZME OLASI ETKİLERİ 

 

Figen ÇUKUR1*, Hülya UYSAL2, Tayfun ÇUKUR1 

1Tarım Ekonomisi Bölümü, Milas Meslek Yüksekokulu,  Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla 
2Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

*figenc@mu.edu.tr 

 

 

Kırsal turizm; kırsal alanda yaşayanlara ek bir faaliyet alanı yaratarak gelirlerinin artmasına 

yardımcı olmaktadır. Diğer taraftan yerel ekonomileri canlandırarak kırsal kalkınmaya katkı 

sağlamaktadır. Kırsal turizmin faaliyet alanı oldukça geniştir. Kırsal turizm kapsamında, kuş 

gözlemciliğinden pazar ziyaretlerine, el sanatları faaliyetlerinden doğa yürüyüşlerine kadar çok 

farklı alanda faaliyetler sürdürülebilmektedir. Bağcılık sektörü de kırsal turizm açısından 

oldukça büyük potansiyele sahiptir.  Üzüm bağlarına ziyaretler, üzüm hasadı döneminde üzüm 

toplama, bağ bozumu şenlikleri kapsamındaki etkinliklere katılım, şarap üretimi yapılan 

tesislere ziyaretler ve şarap tadımı gibi faaliyetler kırsal turizm kapsamında yapılabilecek 

başlıca etkinliklerdendir. Bu çalışmada bağcılık sektörünün kırsal turizme olası etkileri çeşitli 

açılardan ele alınarak incelenmiştir. Ayrıca çalışmada kırsal turizmin yerel ekonomi ve kırsal 

kalkınmaya olası katkıları da ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Bağcılık, kırsal turizm, kırsal kalkınma, bağcılık turizmi. 
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YENİ GELİŞTİRİLEN SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN ÇARDAK 

TERBİYE SİSTEMİNDE PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ  

 

Mahmut AŞIK1*, M. Sacit İNAN1, Selçuk KARABAT1, Metin KESGİN1, Akay ÜNAL1, 

Turcan TEKER2, Naci YILDIZ1 
 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
2Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 

*mahmut.asik@tarimorman.gov.tr 

 

 

Bu çalışmada, Manisa/Alaşehir koşullarında Çardak Sistemi’nde yeni geliştirilen üzüm 

çeşitlerinin verim, kalite ve vejetatif performansının belirlenmesi ve kültürel uygulamalarla 

üzüm kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından 

tescil ettirilen 2 yeni çeşit, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 5 çeşit, 

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 2 çeşit ve 

1 referans sofralık üzüm çeşidi kullanılmıştır. Araştırma, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü, 

Alaşehir İstasyonu’nda, bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre dizayn edilmiştir. 

Her parselde 3 tekerrürlü ve 10 adet sofralık üzüm çeşidi bulunmaktadır. 4 yıllık tesis 

döneminin ardından 3 yıl boyunca verim ve kalite parametreleri değerlendirilmiştir. Çalışma 

sırasında verim ve kalite özelliklerini optimize etmek amacıyla çeşitlere standart budama 

şekilleri, kültürel uygulamalar ve GA3 uygulamaları (sadece çekirdeksiz çeşitler için) 

yapılmıştır. Deneme bağının tesis ve üretim maliyetleri belirlenerek üreticilere sofralık üzüm 

üretiminin ekonomik yönleri hakkında bilgi verilmiştir. Deneme yıllarında on adet sofralık 

üzüm (Manisa Sultan, Sultan 1, Siyah Kişmiş, Trakya İlkeren, Tekirdağ Misket, Tekirdağ 

Çekirdeksizi, Barış, Arifbey, Bozbey, İsmetbey) çeşidinde fenolojik dönemler ve göz 

verimliliği değerleri kayıt altına alınmıştır. Bununla birlikte, salkım ağırlığı (g), salkım sayısı 

(asma başına), asma başına verim (kg), budama ağırlığı (kg), salkım eni-boyu (cm), tane ağırlığı 

(g), tane eni-boyu (mm), tane eti sertliği (g), tane koparma kuvveti (g), TSS (%), TA (g/L), pH 

ve Olgunluk İndisi belirlenmiştir. Sonuç olarak Siyah Kişmiş ve Sultan 1 çekirdeksiz çeşitleri 

ile İsmetbey ve Bozbey çekirdekli üzüm çeşitleri daha üstün verim ve kalite özellikleri ile öne 

çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma, verim parametresi, göz verimliliği, fenolojik gözlem, kalite. 
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MALATYA-BATTALGAZİ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI 

ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN ETKİLİ SICAKLIK TOPLAMI İSTEKLERİ 

 

Ali KILINÇ1*, Nurhan KESKİN2, Birhan KUNTER3 

1Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Malatya 
2Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 
3Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara 

*kilincali@tarimorman.gov.tr 

 

 

Bir bölgenin bağcılık potansiyeli “Etkili Sıcaklık Toplamı (EST)” ile belirlenmekte ve 

gün derece (gd) olarak ifade edilen bu değerin hesaplanması için uyanmadan hasada 

çiçeklenmeden hasada kadar geçen süre dikkate alınmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizin önemli 

bağcı illerinden biri olan Malatya’da yer alan Kaysı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Battalgazi 

Kampüsü Koleksiyon Bağı’nda yetiştirilen on farklı üzüm çeşidinin (Banazı Karası, Köhnü, 

Kureyş, Tahannebi, Öküzgözü, Ağın Beyazı, Barış, Hatun Parmağı, İtalya ve Horoz Karası) 

2021 yılı vejetasyon döneminde EST istekleri belirlenmiştir. 110 R anacı üzerinde 3.5 x 2 m 

dikim sıklığı uygulanarak kurulmuş sekiz yaşlı koleksiyon bağında, omcalara 80 cm 

yüksekliğinde gövde üzerinde çift kollu kordon terbiye şekli oluşturulmuş ve çift T destek 

sistemi kullanılmıştır. Günlük sıcaklık kaydedici bir alet ile her çeşit için uyanmadan tam 

çiçeklenmeye, tam çiçeklenmeden ben düşmeye, ben düşmeden olgunlaşmaya ve uyanmadan 

hasata kadar olacak şekilde EST değerleri hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda en düşük EST 

isteği 1583.5 gün derece ile Tahannebi çeşidinde belirlenirken, en yüksek EST değeri 2113.5 

gd ile Ağın Beyazı çeşidinde belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler:Vitis vinifera L., bağcılık, ekoloji, çeşit, Malatya. 
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FARKLI KÖKLENDİRME ORTAMLARININ ASMA ODUN 

ÇELİKLERİNDE KÖKLENMEYE ETKİSİ 

 

Ayşe ÖZER1* 

1 Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Battalgazi Meslek Yüksekokulu,  

Turgut Özal Üniversitesi, Malatya 
*ayse.ozer@ozal.edu.tr 

 

 

Ülkemizde filoksera zararlısı olmayan alanlarda özellikle yerel çeşitlerle tesis edilen 

bağlarda, çelikle çoğaltma yöntemleriyle elde edilen fidanlar kullanılmaktadır. Yöntemin 

geliştirilmesine katkı sağlamak, bağcılık açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle farklı 

köklendirme ortamlarının, Öküzgözü ve Banazı Karası (Vitis vinifera L.) üzüm çeşitlerinin 

odun çeliklerinde köklenmeye etkisi incelenmiştir. Mart ayında alınıp, 6-8 mm kalınlığında, üç 

gözlü olarak hazırlanan çelikler, sera şartlarında köklendirilmek üzere, içerisinde Kum (K), 

Kokopit (CP) ve Kum + Kokopit (K+CP) ortamları bulunan torbalara dikilmişlerdir. 90 gün 

sonra çeliklerde ortalama kök gelişim seviyesi (0-4), köklenme (%), kök sayısı (adet/çelik-1), 

en uzun kök uzunluğu (cm), en kalın kök çapı (mm), kök yaş ve kuru ağırlıkları (g) 

belirlenmiştir. Köklenmiş çeliklerde bir aylık gelişim dönemi sonunda fidana dönüşüm oranları 

(%) tespit edilmiştir. Köklenme, Öküzgözü (%90.47) ve Banazı Karası (%69.84) çeliklerinde 

en yüksek K+CP ortamında gerçekleşmiş ve istatistikî olarak %5 seviyesinde önemli 

bulunmuştur. Kök gelişim seviyesi, kök sayısı, kök yaş ve kuru ağırlıklarında, iki çeşidin 

çeliklerinde de istatistikî olarak önemli bir farklılık gözlenmemiştir. Banazı Karası çeliklerinde 

en uzun kök uzunluğu (28.88 cm; K+CP) ve en kalın kök çapı (1.67 mm; CP) değerleri istatistikî 

olarak önemli bulunmuştur. En yüksek fidana dönüşüm oranlarının, K+CP ortamında 

köklendirilen Öküzgözü (%93.33) ve Banazı Karası (%50.00) çeliklerinden elde edildiği tespit 

edilmiştir. Öküzgözü ve Banazı Karası çeliklerinin köklenmesine özgü kalite ölçütlerinde 

büyük oranda artışa neden olması nedeniyle, K+CP ortamının ilerde yapılacak çalışmalarda 

kullanımının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Banazı Karası, kokopit, köklenme, odun çeliği, Vitis vinifera L. 
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BAĞ BUDAMA ATIKLARININ MEVCUT VE OLASI 

DEĞERLENDİRİLME ŞEKİLLERİ 

 

Cuma ARIK1* 

1Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Alaşehir Meslek Yüksekokulu, 

 Celal Bayar Üniversitesi, Manisa 
*cuma.arik@cbu.edu.tr  

 

 

Bağcılık hem ülkemiz hem de dünya için önemli bir tarım koludur. Bağcılıkta yapılan 

kültürel uygulamalardan biri de budamadır. Bir kış budamasında bir ha bağ alanından yaklaşık 

3 ton budama atığı alındığı düşünüldüğünde, dünyada 20.850.000 ton ve ülkemizde ise 

1.200.000 ton bağ budama artığı elde edilebilmektedir. Bağ budama artıkları halihazırda bağda 

ve/veya evlerde yakılmaktadır. Fakat başta kış budamasından elde edilen odunlaşmış dallar 

olmak üzere yaz budamasından elde edilen taze sürgünler, yapraklar ve seyreltme amacıyla 

uzaklaştırılmış salkımlar da artık bağ ürünü olarak çeşitli alanlarda kullanılmak üzere önem 

kazanmaktadır. Bu anlamda çeşitli araştırmacılar tarafından çeşitli alanlarda yürütülen çok 

sayıda çalışmalar mevcuttur; bağ budama atıkları aşılı/aşısız asma fidanı üretiminde, salamura 

yaprak üretiminde, yemek yapımında, hayvan beslenmesinde, gıda katkı maddesi ve nutrasötik 

ürünlerin geliştirilmesinde, başta kanser tedavisi olmak üzere sağlık alanında, kozmetik 

malzemesi üretiminde, yakacak/biyoyakıt olarak ısıtmada, enerji üretiminde, yonga levha 

(sunta) üretiminde, kompozit malzeme üretiminde, kağıt üretiminde, yapıştırıcı/tutkal 

yapımında, biyoplastik üretiminde, biyoetanol üretiminde, aktif karbon üretiminde, atık su 

temizliğinde, çevre korumada biyosürfaktan üretiminde, tarımsal zararlı ve hastalık 

mücadelesinde, gübre ve kompost yapımında, toprak ıslahında, malç uygulamalarında 

kullanılmasına yönelik çalışmalarda yer almaktadır. Görüldüğü gibi bağ budama atıkları da 

üzüm gibi bir bağcılık ürünü olarak değerlendirilmektedir; dünya kaynaklarının azalması ve 

çevre kirliliği ile birlikte sağlık ve beslenme gibi konulardaki sıkıntılar, tarımsal atıkların 

değerlendirilme yöntemlerine yeni bakış açılarını zorunlu hale getirmiştir. Bağ budama 

atıklarının değerlendirilmesine yönelik araştırmalara değinilen bu çalışma, yeni araştırmalar 

için fikirler sunmayı amaçlamakta ve böylece tarımsal atıklardan en uygun bir biçimde 

yararlanılmasını hedeflemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çevre, sağlık, toprak, aktif karbon, biyoyakıt. 
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TÜRKİYE’DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

Fadime ATEŞ1*, Fulya KUŞTUTAN1  

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
*fadimeates2@yahoo.com 

 

 

Üzüm, dünyanın en eski meyveli bitki türlerinden biridir. Türkiye bağcılık ve üzüm üretim 

alanı ile dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer almaktadır. Bağcılık, iklim koşulları ve 

yetiştirme koşullarının uygunluğu nedeniyle ülke genelinde birçok üretici için geçim kaynağı 

olmaktadır. Günümüzde dünya nüfusunun hızla artması ve sanayileşmenin bilinçsiz ve 

denetimsiz gelişmesinin insan ve çevre sağlığı ile ilgili birçok sorunu beraberinde getirdiği 

sorunlarla karşı karşıya kalan insanlar organik tarıma yönelmektedir. Organik üzüm 

yetiştiriciliğinin amacı, uzun yıllar boyunca bilinçsiz toprak işleme uygulamaları, sentetik 

kimyasal gübre ve zirai ilaçların aşırı kullanımı ile çevre sorunlarını ortadan kaldırmak ve 

kirlenmemiş alanları korumaktır. Organik üzüm üretimi dünya genelinde sınırlı sayıda ülkede 

yapılmaktadır. Dünyada, dünya üzüm yetiştirme alanının yüzde 7.3' ünü oluşturan 506.400 

hektar organik üzüm yetiştirilmektedir. Üzüm ülkemizde yetiştirilen 267 organik ürünün en 

önemlilerinden biridir. 1985 yılından bu yana organik kuru üzüm üretimi ve ihracatı yapan 

ülkemiz, kuru üzüm üretiminde dünya lideridir. Türkiye'de toplam üzüm üretim alanının 

%2.5'ünü oluşturan 10.018 hektar alanda organik üzüm yetiştirilmektedir. En fazla organik 

üzüm üretimi yapılan iller arasında birinci sırada 1137 çiftçi sayısı, 4758.053 ha alan ve 

86148.505 ton ile Manisa yer almaktadır.  Bu değer Türkiye’de üretilen toplam organik üzümün 

% 68.87’sine denk gelmektedir. Diğer iller ise; İzmir (4288.976 ton), Çanakkale (988.615 ton) 

Elazığ (739.593 ton), Niğde (391.153 ton), Aydın (289.064 ton), Mersin (222.963 ton), 

Tekirdağ (229.021 ton yaş üzüm), şeklinde sıralanmaktadır. Türkiye, 2019 yılı 9536.31 ton 

organik üzüm ve üzüm ürünlerinin ihracatı gerçekleştirilmiş olup bu toplam organik ürünler 

ihracatının  %12.56’sını oluşturmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Vitis vinifera L., organik bağcılık, organik üretim, geliştirme.  
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ÜZÜM MUHAFAZASINDA KULLANILAN  

İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR 

 

Güzin TARIM1* 

1Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Mersin 

*guzin.tarim@tarimorman.gov.tr 

 

 

Üzüm klimakterik olmayan ve düşük fizyolojik aktiviteye sahip bir meyve türüdür. Ancak 

bu olumlu özelliklerinin yanı sıra hasat sonrasında kurşuni küf ’ün (Botrytis cinerea) neden 

olduğu çürümeler, salkım iskeleti kurumaları ve su kaybı muhafaza süresini sınırlayan önemli 

etmenlerdir. Üzümler çoğunlukla depolama ve taşıma esnasında oluşacak olan hasat sonrası 

çürümeleri önlemek amacıyla SO2 ile muamele edilirler. Ancak SO2 uygulaması üzümlere 

hasar verebileceği gibi geride sülfit kalıntılarına neden olur ki bu da; tüketici sağlığı açısından 

kabul edilemez bir durumdur. Özellikle son yıllarda sofralık üzümlerin soğukta muhafazasına 

yönelik olarak; hem daha etkili hem de insan sağlığı açısından zararlı olmayacak ve kalıntı 

etkisi yaratmayacak yöntem ve kimyasallar üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Bu derleme 

makalede üzümlerin muhafazasında kullanılan uygulamalar arasında insan ve çevre dostu 

uygulamalar aktarılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, muhafaza, çevre dostu, insan sağlığı. 
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İZMİR VE MANİSA İLLERİ BAĞ ALANLARINDAKİ  

YABANCI OT TÜRLERİNİN GÜNCEL LİSTESİ 

 

Bahadır ŞİN1, Lerzan ÖZTÜRK2* 

1Bitki Koruma Bölümü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya 
2Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekirdağ 

*lerzanozturk@gmail.com 

 

 

Ege Bölgesi’nde İzmir ve Manisa illerinde bağ alanlarının yabancı ot florasının, rastlanma 

sıklıklarının ve yoğunluklarının tespiti amacıyla 2021-2022 yılları arasında sürvey çalışmaları 

yürütülmüştür. Bu amaçla bağcılığın yoğun olarak yapıldığı ilçelerde araştırma alanını temsil 

edecek şekilde rastgele 57 bağ alanı gezilerek arazi içerisinde çerçeve atmak sureti ile 

incelemesi yapılmıştır. Yapılan survey çalışması sonucunda her örnekleme noktasında bulunan 

yabancı ot türleri, rastlama sıklığı ve yoğunlukları belirlenerek kayıt altına alınmıştır. Çalışma 

sonucunda İzmir ve Manisa ile bağ alanlarında 54 farklı yabancı ot türü tespit edilmiştir. Bu 

yabancı otlardan 1 tanesi parazitik, 6 tanesi dar yapraklı ve 47 tanesi geniş yapraklı türler olarak 

tespit edilmiştir. Manisa ilinde Amaranthus retroflexus L. (%72), Capsella-bursa pastoris L.  

(Medik) (%51), Portulaca oleraceae L. (%61),  Concolvulus arvensis L. (%67), Tribulus 

terrestris  L. (%90), Raphanus raphanistrum L. (%58), Chenopodium album L. (%55),  türleri 

yaygın bulunurken, İzmir ilinde ise Avena fatua L. (85 %), Chenopodium album L (%53). 

Centauria solstitialis L (%57), Heliotrorpium europaeum L (%61). yabancı otlarının bulunma 

sıklığı dikkat çekici seviyede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Manisa ilinde iki bağ alanı Datura 

stramonium ile oldukça bulaşıkken İzmir’de bazı bağ alanlarında Cuscuta spp. görülmüştür. 

Bağ alanlarında 1 m2 de yoğunluk bakımından ise Stellaria media (L.) Vill (23), Avena fatua 

L. (13), Sorghum halepense (L.) Pers (8) öne çıkmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bağ alanları, yabancı ot, Ege Bölgesi, Türkiye. 
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BAZI AMERİKAN ASMA ANAÇLARININ KÖKLENME 

DURUMLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Hayri SAĞLAM1, Özlem ÇALKAN SAĞLAM1, Merve KARAKOYUN1* 

1Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik   
*merve.karakoyun@bilecik.edu.tr 

 

 

2021-2022 yıllarında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri 

Fakültesinde yürütülen bu çalışmada, 15 farklı asma anacının (Fercal ,41B, Harmony, Ramsey, 

8B, SO4, 1103P, 99R, Dogridge, 5BB, 44/53, 110R, 1613C, 140 Ru., 1616C) köklenme 

durumları belirlenmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında, anaçlara ait çeliklerin dikimden itibaren 

ilk köklenme tarihleri de çalışma kapsamında saptanmıştır. Araştırma kapsamında anaçların 

köklenme yüzdeleri (%), kök sayıları (adet), kök ağırlıkları (g), kök uzunlukları (cm) 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre anaçlar arasında köklenme süresi açısından her iki 

yılda da 1616C ön plana çıkmış olup, 1. yıl 16. Günde, 2. yıl ise 9. günde köklenme 

görülmüştür. En geç köklenen anaç çeşidi ise 35 gün ile 1045 anacı olmuştur. Köklenme 

oranları açısından çalışmada %100 ile en yüksek köklenme oranına sahip anaç çeşitleri 1613C, 

140 Ruggueri, 41 B, ve Harmony olurken, en düşük köklenme oranı ise %33.3 ile 110 R anaç 

çeşidinde tespit edilmiştir. Kök ağırlığı bakımından, en yüksek kök ağırlığı 99R anacından, en 

düşük kök ağırlığı ise 110 R anacından elde edilmiştir. Kök uzunluğu bakımından yapılan 

değerlendirmede, en yüksek ortalama kök uzunluğu Fercal anacından elde edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, asma anacı, köklenme, köklenme oranı. 
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BORNOVA MİSKETİ ÜZÜM ÇEŞİDİNİN KLON SELEKSİYONUNDA 

İKİNCİ AŞAMA  

 

Naci YILDIZ1*, Simin SAYGAÇ1, Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ1, Yıldız DİLLİ1,  

Halil KAKCI1, Şermin ÇELİK1, Turcan TEKER2 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
2Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 

*naci.yildiz@tarimorman.gov.tr 

 

 

Ege Bölgesinin standart şaraplık üzüm çeşitlerinden Bornova Misketi’nde verim ve kalitenin 

arttırılması amacıyla klon seleksiyonu çalışmalarının birinci aşaması sonuçlandırılmıştır. Proje, 

klon baş omca adaylarının seçimi ve klon koleksiyon bağı safhaları olmak üzere iki aşamadan 

oluşmuştur. Projenin ilk safhası 2010-2013 yılları arasında Bornova Misketi üzüm çeşidinin 

yaygın olarak yetiştirildiği İzmir-Menderes’teki 2 adet üretici bağı ile Alaşehir–Kemaliye’de 

bulunan Kav-Vin A.Ş’ye ait bağda yürütülmüştür. Somak, salkım ve sürgün sayımı sonucunda 

bağ ortalamasının üstünde kalan 31 adet klon adayı belirlenmiştir. 2015 yılında klon 

adaylarında virüsler ve Agrobacterium vitis analizleri yapılmış ve tamamının virüslerle, 7 

tanesinin Agrobacterium vitis ile  enfekteli olduğu görülmüştür. 2016 yılında 11 klon adayının 

arındırma işlemine başlamak için köklendirilmiştir.  2017 yılında 7, 2018 yılında ise 4 klon 

adayı arındırma programına alınmıştır. 2019 yılında ise tüm klon adayları gözden geçirilerek 

temiz olup bitki sayısı yetersiz ve enfekteli olanlar tekrar arındırmaya alınmış ve virüs 

testlemeleri yapılmış ve 10 klon adayının temiz olduğu görülmüştür. 2020 yılında kurumumuza 

ait 1 ve 2 nolu damızlık ünitelerden 1103P anacının çeliklerinin köklendirilmesiyle 314 adet 

tüplü fidan elde edilmiştir. 2021 yılında klon seleksiyon bağının tesis edileceği arazinin toprak 

analizi yapılmıştır. Temiz 1103 Paulsen anaçlarının Alaşehir müessese arazisine dikimi 

gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan aşılama amacıyla kalem elde etmek için her klon adayından 

10’ar adet toplam 100 tanesinin 20 litrelik saksılara aktarımı yapılmıştır. 2022 yılında anaçların 

bakım işlemlerine devam edilecektir. Projenin ikinci aşamasında temiz klon adaylarıyla bağ 

tesisi, şarap yapımı,verim ve kaliteye ait verilerin alımı, çalışmalarına devam edilerek klon 

adayları tartılı derecelendirmeye tabi tutulup klon seçimiyle proje sonuçlandırılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bornova Misketi, klon, şarap, seleksiyon.  
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BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN ERZİNCAN KOŞULLARINDA  

FENOLOJİK GELİŞME EVRELERİ İLE ETKİLİ SICAKLIK TOPLAMI  

İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Nalan Nazan KALKAN1*, Abdurrahim BOZKURT1, Oktay Turgay ALTUN1,  

Özkan KAYA1, Tevhit GEÇİM1, Birol KARADOĞAN1, Zakine KADIOĞLU1,  

Selahattin ALBAYRAK1 

1Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Erzincan 

*nalannazan.kalkan@tarimorman.gov.tr  

 

 

Bu çalışma,  Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün Bahçeliköy 

arazisinde, asma koleksiyon bağında bulunan 17 üzüm çeşidinde 2020 ve 2021 yıllarında 

gerçekleştirilmiştir. Her bir çeşidin fenolojisi gözlemlenerek kayıt altına alınmış ve Etkili 

Sıcaklık Toplamı (EST) belirlenmiştir. Yanı sıra Erzincan il merkezinin iki yıllık EST verileri 

de alınarak çeşitlerin yöreye uygunlukları belirlenmiştir. Hasat bakımından en erkenci çeşitler 

Cardinal ve Trakya İlkeren iken, en geç olgunlaşan çeşit ise Crimson Seedless olmuştur. 

Uyanma ile olgunlaşma arasındaki süre çeşitlere göre ortalama 140-150 günde gerçekleşmiştir. 

Çeşitlerin EST değerleri 1400-1873 dg aralığında yer alırken,  İl merkezinin EST değeri 2071-

2067 dg olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler bölgede hakim çeşit olan Karaerik dışında 

ticari değeri yüksek olan bu çeşitlerinde yetiştirilebileceğini göstermektedir. Bu durum değişen 

iklim koşulları ile birlikte Erzincan ilinin daha ılıman bir iklime doğru gittiğini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, etkili sıcaklık toplamı, fenoloji, Erzincan. 

  



 
 

114 
 

10. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

MANİSA İLİ AŞILI-TÜPLÜ ASMA FİDANI ÜRETİMİNİN GÜNCEL 

DURUMU VE GELECEĞİ  

 

Niyazi KACAR1*, Ege KACAR1, Oğuzhan SOLTEKİN2,  

Burçak İŞÇİ3, Ahmet ALTINDİŞLİ3 

1Tekbağ Fidancılık, Manisa 
2Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

3Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ege Üniversitesi, İzmir 
*egekacar@hotmail.com 

 

 

Bağcılık açısından çok önemli bir coğrafyada bulunan Türkiye, sahip olduğu asma gen 

zenginliği, geniş ve farklı üretim bölgeleri ile ciddi bir bağcılık ülkesidir. Geçmişten günümüze 

kadar taşınan bu potansiyelin gelecek nesillere de aktarılabilmesi açısından yeni kurulacak bağ 

alanlarının bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde planlanarak kurulması gerekmektedir. Türkiye 

bağ alanlarının yaklaşık %52’si Ege Bölgesi’nde yer almaktadır. Manisa, İzmir ve Denizli illeri 

bölgenin önemli üzüm üretici illeridir. Dünya’daki çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yarısı ve 

Türkiye üzüm üretiminin yaklaşık 1/3’ü, Manisa İli’nde yapılmaktadır. Dolayısıyla Manisa İli, 

aşılı asma fidanı üretiminin de merkezi durumundadır. Manisa’da faaliyet gösteren fidanlıklar, 

Türkiye toplam aşılı asma fidanı üretiminin yaklaşık %80’ini toplam asma fidanı üretiminin de 

yaklaşık %70’ini sağlamaktadır. Açık köklü (kışlık, dormant) ve tüplü (yazlık, kaplı) olmak 

üzere iki tip aşılı asma fidanı üretimi yapılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan açık köklü 

fidanlarda, bazı yıllarda yaşanan sert kış ve ilkbahar geç donları sebebiyle kayıpların yaşanması, 

tüplü fidan kullanımının da giderek artmasına sebebiyet vermiştir. Bunun dışında; fidanlıklarda 

açık köklü üretimde yaşanan randıman kayıpları, üreticinin kış şartlarında ağır toprak 

koşullarında dikimden çekinmesi ve fidan standartlarında yaşanan problemler de tüplü fidan 

üretiminin hareketlenmesine sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada, Manisa İli’nde yapılan 

tüplü-aşılı fidan üretimi, faaliyet gösteren fidanlıklarla direkt temas kurularak incelenmiş ve 

güncel durumu ortaya konulmuştur. Ayrıca bu alanda ortaya çıkan yenilikler ve üretim şekilleri 

de incelenmiş, sektörün geleceğiyle ilgili fikirler ortaya konulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Aşılı-tüplü asma fidanı, açık köklü asma fidanı, çekirdeksiz kuru üzüm, 

fidanlık. 
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ESKİŞEHİR İLİ BAĞCILIĞI VE YÖRESEL ÇEŞİTLER 

 

Özlem ÇALKAN SAĞLAM1, Hilmi ÇİFTCİ2*, Merve KARAKOYUN1 

1 Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik 
2İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir 

*hilmi.ciftci@tarimorman.gov.tr 

 

 

Eskişehir, coğrafi şartları, yükseltileri, yeryüzü şekilleri, denize olan uzaklığı gibi 

nedenlerden dolayı kara iklimi özelliğine sahiptir. Bir taraftan da Ege ve Marmara bölgelerine 

yakın olması nedeniyle bu bölgeler ikliminin etkilerini taşımaktadır. Genellikle Eskişehir’de 

kışlar parçalı bulutlu, kar yağışlı, baharlar orta derecede yağışlı ve yazlar ise az bulutlu ve açık 

geçmektedir. Eskişehir ili bulunduğu konum itibari ile önemli bir üzüm üreticisidir. Eskişehir 

ilinde 2021 yılı TÜİK verilerine göre toplam 4591 dekar bağ alanı mevcut olup 1731 ton üretim 

gerçekleşmiştir. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde bulunan çeşit koleksiyon bağında 

Eskişehir iline ait 26 yöresel üzüm çeşidi bulunmaktadır. Bu çalışmada Eskişehir ili bağcılığı 

ve yetiştirilen yöresel çeşitler hakkında bilgi verilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Eskişehir, üzüm, bağ, yöresel çeşit. 
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BAZI ERKENCİ SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN ADANA İLİ OVA 

VE YAYLA EKOLOJİSİ KOŞULLARINDA FENOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ İLE ETKİLİ SICAKLIK TOPLAMI İSTEKLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI  

 

Sevil CANTÜRK1*, Serpil TANGOLAR1, Semih TANGOLAR1, Melike ADA1  

1Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi, Adana 
*canturksevil@gmail.com 

 

 

Bağcılık faaliyetlerinde sıcaklık, en önemli iklim faktörleri arasında yer almaktadır. Sıcaklık 

ile üzüm yetiştiriciliği arasındaki ilişkinin ifade edilmesinde kullanılan “Etkili Sıcaklık Toplamı 

(EST)”, bölgelerin bağcılık potansiyelinin belirlenmesinde önem taşıdığı gibi, üzüm çeşitlerinin 

bir ekolojide olgunlaşabilme ve kaliteli ürün verebilme durumunun belirlenmesinde de 

kullanılan bir parametredir. Bu çalışmada, Trakya İlkeren, Yalova İncisi, Early Sweet, Prima, 

Black Magic ve Victoria erkenci sofralık üzüm çeşitlerinin Adana ilinin ova ve yayla 

koşullarındaki fenolojik özellikleri (sürme, çiçeklenme, tane tutumu, ben düşme ve olgunlaşma) 

ile EST istekleri incelenmiştir. Bu amaçla; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 

Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Bağı ve Çukurova Üniversitesi Pozantı Tarımsal 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (POZMER)’nde yetiştirilmekte olan üzüm çeşitlerinde 2021 

yılı vejetasyon dönemi fenoloji tarihleri kaydedilmiştir. EST değerlerinin gün-derece (gd) 

olarak hesaplanmasında Adana Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden alınan 2021 yılı günlük 

ortalama sıcaklık verileri kullanılmış ve 1 Mart-31 Ekim 2021 tarihleri arası dikkate alınmıştır. 

Üzüm çeşitlerinde Çukurova koşullarında sürme 6-31 Mart, tam çiçeklenme 30 Nisan-5 Mayıs, 

tane tutumu 5-11 Mayıs, ben düşme 2-19 Haziran ve olgunlaşma 21 Haziran-13 Temmuz; 

Pozantı koşullarında ise sürme 28 Nisan-7 Mayıs, tam çiçeklenme 3-10 Haziran, tane tutumu 

9-17 Haziran, ben düşme 6-20 Temmuz ve olgunlaşma 25 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında 

gerçekleşmiştir. EST istekleri yönünden her iki ekolojide (yayla ve ova sırasıyla) en erken 

olgunlaşan çeşitler; Early Sweet (1040-1106 gd), Prima (1008-1143 gd) ve Trakya İlkeren 

(1065-1071 gd) olurken, bunları Yalova İncisi (1131-1186 gd), Black Magic (1137-1323 gd) 

ve Victoria (1198-1433 gd) takip etmiştir. Deneme lokasyonlarının 1 Nisan-31 Ekim arası için 

hesaplanan EST değerleri Çukurova Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Bağı’na en yakın 

pozisyondaki Sarıçam istasyonu verilerine göre 3330 gd, POZMER’in bağlı bulunduğu Pozantı 

istasyonunun EST değeri ise 2184 gd olarak hesaplanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma, fenoloji, etkili sıcaklık toplamı, sofralık üzüm.  
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MANİSA MERKEZDEKİ SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM 

BAĞLARINDA ORGANİK MADDE İLE MAKRO VE MİKRO BESİN 

ELEMENTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CBS YAKLAŞIMI İLE 

ANALİZİ 

 

Gökçe İrem ARAÇ1*, Zehra YİĞİT AVDAN2 

1Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir  
2Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Mühendislik Fakültesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir 

*gokceirem.yurdasiper@tarimorman.gov.tr 

 

 

Manisa Merkez ilçelerindeki 20-60 dekar arası şahıslara ait Sultani Çekirdeksiz Üzüm 

bağları bulunan 13 arazinin toprak örneği analiz sonuçları ve arazi ile ilgili bilgileri şahısların 

izni ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toprak, Yaprak,  Su Analiz 

Laboratuvarından temin edilmiştir. Alınan toprak örneklerinde; toprakların verimlilik (toprak 

bünyesi, toplam tuz, kireç, organik madde) ve bitkiye yarayışlı makro ve mikro element (P, K, 

Ca, Mg, Zn, Fe, Cu ve Mn) analiz sonuçları yer almaktadır. Toprak analiz sonuçları, belli 

kriterlere göre sınıflandırılarak, besin maddelerinin eksiklik, yeterlilik veya fazlalık seviyeleri 

belirlenmiştir. Toprak parametrelerinin sınıflandırılmasından sonra parsel ve pafta 

numaralarına göre Google Earth Map programı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile analizler 

yapılarak haritalar üretilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, Organik Madde ile Fosfor, 

Potasyum, Çinko, Mangan arasında Lineer, Organik Madde-Bakır arasında 2. Dereceden 

Polinom ilişki bulunmuştur. Organik Madde ile Demir, Kalsiyum, Magnezyum arasında bir 

ilişki bulunamamıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, makro ve mikro elementler, Manisa. 
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ARONYA MEYVESİNDEN ELDE EDİLEN ŞARAPLARIN KALİTE 

KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Çağrı ERSEÇ1*, Gamze UYSAL SEÇKİN1, Taha GÜNGÖR1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekirdağ 
*cagri.ersec@tarimorman.gov.tr 

 

 

Anavatanı Kuzey Amerika olan aronya (Aronia melanocarpa), gül ailesine mensup, çalı tipi, 

koyu yeşil yapraklı ve siyah meyvelere sahip bir bitkidir. Özellikle antosiyaninler olmak üzere 

yüksek oranda fenolik madde içeriği ile dikkat çekmektedir. Günümüzde özellikle Trakya 

yöresinde yüksek oranda ekilmeye başlanmıştır. Günümüzde üreticiler, aronya meyvesini taze 

olarak arz etmenin yanında, aronya suyu, aronya kurusu, aronya ekstraktı gibi ürünlere 

işlemektedir. Bazı ülkelerde aronya meyvesinden elde edilen şaraplar da tüketiciye 

sunulmaktadır. Ancak aronya şarabı yapımı ve özelliklerinin incelenmesi ile ilgili, Ülkemizde 

henüz literatürlere yansımış bir çalışma görülmemektedir. Bu çalışmada Tekirdağ’ daki bir 

üreticiden alınan aronya meyveleri ezildikten sonra yarı yarıya üzüm suyuyla karıştırılarak 

maserasyonlu ve maserasyonsuz olmak üzere ve %100 aronya kullanılmış üç adet deneme 

kurulmuştur. Fermantasyonlar tamamlandıktan sonra elde edilen şarap denemelerinin kalite 

testleri ve degüstasyonları yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aronya, şarap, fenolik, maserasyon, fermantasyon. 
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ANKARA-KALECİK KOŞULLARINDA  

BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN OLGUNLUK AŞAMASINDA  

TOPLAM ANTİOKSİDAN VE TOPLAM FENOLİK BİLEŞİK 

İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ 

 

İbrahim Samet GÖKÇEN1*, Birhan KUNTER2, Nurhan KESKİN3  

1Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, 7 Aralık Üniversitesi, Kilis 
2Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara  

3Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 
*ibrahimsgokcen@kilis.edu.tr  

 

 

Bu çalışmada, Ankara-Kalecik koşullarında adaptasyon amaçlı yetiştirilmekte olan 8 yerli 

(Barış, Horoz Karası, Köhnü, Tekirdağ Çekirdeksizi, Trakya İlkeren, Uslu, Yalova İncisi, 

Yalova Misketi), 9 yabancı (Alphonse Lavallée, Big Perlon, Lival, Prima, Ribol, Royal, 

Victoria, Isabella, Kyoho) kökenli toplam 17 sofralık üzüm çeşidinin, 2018 ve 2019 hasat 

döneminde toplam antioksidan (TA) ve toplam fenolik bileşik (TF) içerikleri karşılaştırmalı 

olarak incelenmiştir. Çeşitlerin teknolojik olgunluğa ulaşmış salkımlarından alınan tanelerinde 

spektrofotometre ile analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya konu olan üzüm çeşitlerinde TA 

ve TF içerikleri çeşit özelliği olarak farklılıklar göstermiştir. En yüksek toplam antioksidan 

içeriği 2019 yılında Horoz Karası (59.11 µmol trolox eş değeri (TE)/g) çeşidinde belirlenirken, 

en yüksek toplam fenolik bileşik içeriği ise 2018 yılında yine Horoz Karası (81.43 mg gallik 

asit eşdeğeri (GAE)/100 g) çeşidinde belirlenmiştir. Labrusca genotipleri olan Isabella ve 

Kyoho toplam antioksidan ve toplam fenolik bileşik içeriği bakımından vinifera çeşitlerine 

benzer özellikler göstermiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., sofralık üzüm, fitokimyasal, spektrofotometri. 
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FARKLI AMERİKAN ASMA ANAÇLARI ÜZERİNE AŞILANAN ŞİRE 

(MAZRUMİ) ÜZÜM ÇEŞİDİNDE TÜPLÜ FİDAN RANDIMANI VE 

KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Murat KAYA1*, Hüseyin KARATAŞ2, Dilek DEĞİRMENCİ KARATAŞ2 

1Bahçe Bitkileri Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır 
2Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır 

*muratkayamku@gmail.com 

 

 

Bu çalışma, 2021-2022 yılları içerisinde Dicle Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümüne ait 

bağcılık uygulama ve sera alanında yürütülmüştür. Çalışmanın bitkisel materyalini, bölge halkı 

tarafından sevilerek tüketilen Şire üzüm çeşidine ait kalemler ve farklı özellikteki Amerikan 

asma anaçları oluşturmuştur. Dinlenme döneminde alınan çelikler masa başı omega aşı 

yöntemiyle aşılanıp kaynaştırma odasında dört hafta bekletildikten sonra kaynaşmış çelikler 

köklendirilmek üzere seraya aktarılmıştır. Kaynaşmış çeliklerde kaynaştırma odası randımanı, 

vejetasyon dönemi tamamlandıktan sonra aşılı fidanlarda ise; fidan kalite özellikleri, I. ve II. 

boy fidan randımanı ve diğer sürme randımanı belirlenmiştir. Çalışma sonunda, kaynaştırma 

odası randımanı %92-100 arasında değiştiği saptanmıştır. Öte yandan, sürgün ve kök gelişim 

aksamı başlığı altında incelenen anaç çapı, kök kuru ve yaş ağırlığı parametreleri dışında kalan 

diğer tüm parametrelerde %5 önem seviyesinde istatiksel farklar görülmüştür. En yüksek 

toplam fidan randımanı 1103P × Şire kombinasyonunda %94.62 ile saptanırken en düşük 

randıman 41B × Şire kombinasyonunda %56.9 olarak elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tüplü asma fidanı, Amerikan asma anacı, aşılama, Şire (Vitis vinifera L.). 
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