
 

 

 

 

OKUYUCULARIMIZIN DİKKATİNE,  

 

 

Değerli Okuyucularımız,  

 

Bu kitapçık, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görev yapan 

araştırmacılarımızın sempozyum, bilimsel toplantı, kongre, çalıştay ve bilimsel dergilerde 

yayınlanan çalışmalarının özet ve tam metin bilgilerinin, belirtilen yıl içerisinde bir araya 

getirilmesinden oluşmaktadır.  

& 

Kitapçıkta yer alan çalışmalardan faydalanmak isteyen okuyucularımız,  

BU KİTAPÇIĞA ATIF YAPMAMALI VE REFERANS OLARAK 

KULLANMAMALIDIR.  

& 

Çalışmaların yayınlandığı bilimsel etkinlik ve dergi bilgileri,  

her çalışmanın ilk ve devam eden sayfaların sağ üst köşesinde belirtilmiştir.  

& 

Gerekli görüldüğü takdirde sorumlu yazarlarımızla iletişime geçiniz.  

& 

Bu konu ile ilgili yaşanabilecek tüm olumsuz durumların sorumluluğu okuyucularımıza aittir. 

 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  
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ABSTRACT 

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

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

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

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

The research was carried out in Alaşehir-Yeşilyurt Enterprise of Viticulture Research Station 

from 2006 to 2007. The research was established in 15 years old Sultani Çekirdeksiz vineyard 

under irrigable soil conditions in organic parcel. Three different tillage methods: conventional 

tillage, mulch tillage, and reduced tillage were applied on the trial parcels.  

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

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

applications were performed using the ICP-AES technique. 

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

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

sodium (Na) contents of the raisin in conventional tillage; highest average manganese (Mn) and 

zinc (Zn) contents of the raisin in reduced tillage at 5 % significant level. 

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

 

1. Introduction 

Turkey is a major producer of grapes in the world and viticulture is one of the major branches 

of agriculture with respect to production area and its large share of income in Turkish national 

economy. Grapevine is grown in almost all parts of Turkey and has been produced commercially 

in many regions of the country for many years. Turkey is among the largest grapevine growing 

countries of the world with approximately 478,000 hectares of vineyard area and 4.26 million tons 

of grape production (5th in area; 6th in production). Grape production mainly consists of 52.9% 

table grapes, 36.3% raisins and 10.8% must-wine varieties (Anonymous, 2010).  
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Vineyards where organic grapes are grown are generally located in the provinces of Izmir 

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

Organic raisin production constitutes 3.6 % of the total raisin production of Turkey (Altindisli, 

2004). 

According to Considine and Considine (1982) and also to Fidan and Yavaş (1986), mineral 

substances found in grape are taken up from the soil by the vine and transferred to the plant and 

the fruit. In their study in which they observed quantities of macro-elements and micro-elements 

in must made from three Hungarian grape varieties during the course of ripening, Diófási et al. 

(1986) stated that there was a positive correlation between the sugar quantity and  N, P, Ca, Fe, and 

Mg elements.  

Aykut (2002) determined mineral substances found in musts of Sultani Çekirdeksiz, Muscat 

Hamburg and Alicante Bouschet grape varieties in mg/kg as 1540-1750-1255 for K, 24-29.06-34 

for Ca, 100-53.75-102.5 for Mg, 53.30-31.32-52.15 for Na, 136.9-97.20-168.2 for P, 1.88-0.71-

1.38 for Fe, 2.5-1.69-0.8 for Cu, 0.68-0.79-0.35 for Zn and 0.80-0.49-1.45 for Mn, respectively. 

Raisins (Vitis vinifera L.) have been a favorite food since 1490 BC due to their nutritive 

value and high micronutrients content (Witherspoon, 2000). It was one of the most important and 

popular dried fruits in the world because their high nutritional value (Fang et al., 2010). Raisins 

should be of particular interest in these investigations due to their unique phytochemical 

composition and the natural qualities that make raisins an appealing source of necessary minerals 

including potassium, iron, vitamin B, calcium, magnesium, sodium, arsenic, cadmium, chromium, 

manganese and nickel (Simsek et al., 2004; Fang et al., 2010). 

Deep tillage method used before vine plantation to remove old vine roots and loosen subsoil 

may induce physical soil degradation that could affect soil structure and vine water supply. The 

deep tillage study results showed that (i) a significant soil compaction was observed after wet 

conditions only, (ii) deep ploughing produced more soil compaction than ripper because of a 

greater volume of soil affected by wheeling in the former operation and (iii) a specific response of 

soils is significantly observed in the case of deep ploughing only with an increase of compacted 

zones fragmentation in relation to a decrease of clay content (Coulouma, et. al., 2006).  

Göblyös, J.and Ulcz studied the effect of several cultivation methods on the yield and the 

quality of grape. They found that different cultivation methods have higher effect on the yield than 

on the grape quality. Especially in the dry season they observed that straw mulch proved to be the 

best solution regarding the yield and the grape quality. Although they found no significant 

differences in the sugar- and titratable acidity content of the must, the ratio of noble rotted berries 

was higher on the straw mulched plots. Straw mulch could conserve the moisture content of the 

soil.  

The effect of conventional and no tillage and 3 leaf removal treatments on leaf water potential 

(Ψleaf), yield, cluster and berry characteristics of cv. Syrah were investigated by Korkutal and 

Bahar (2013). Different soil tillage applications affected cluster length and berry fresh and dry 

http://academic.research.microsoft.com/Keyword/38656/soil-degradation
http://academic.research.microsoft.com/Keyword/38702/soil-structure
http://academic.research.microsoft.com/Keyword/38652/soil-compaction
http://academic.research.microsoft.com/Keyword/38652/soil-compaction
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mass. The leaf removal treatments affected only total leaf area per vine (m2.vine-1). They 

concluded that under these soil and climatic conditions, it could be advised conservative soil tillage 

alternatively to conventional soil tillage as to be more economical.  

The present study was conducted on Sultani Çekirdeksiz grape variety, which has an 

important place in our national economy. The objective of this study was to determine the effect 

of different tillage methods: conventional tillage, mulch tillage and reduced tillage on the nutrient 

contents of raisins produced from Sultani Çekirdeksiz grape variety in organic grape parcels during 

organic production phase (2006-2007). In addition to that research this study emphasized on the 

importance of raisins, organic raisins in particular, as a natural source of energy in human nutrition. 

2. Materials and Methods 

The present study was carried out in Alaşehir-Yeşilyurt Enterprise of Viticulture Research 

Station from 2006 to 2007. The research was established in 15 years old Sultani Çekirdeksiz 

vineyard under irrigable soil conditions and on its own roots at intervals of 2.4 X 3.3 m long along 

the row using a “T” wire grape trellis training system in organic parcel. 

Sultani Çekirdeksiz is a variety which ripens in midseason. It grows strong with conical 

clusters, wings, normal density, small oval shaped berries and average berry skin thickness.  

Although it is a variety for drying, Sultani Çekirdeksiz is also processed as table grapes through a 

series of culture practice. 

The effect of different tillage methods on organic grape production was examined. In this 

research, conventional tillage, mulch tillage and reduced tillage were used (Table 1). 

Table 1. Applied tillage methods 

Method Application 

Conventional Method Plough  +  Disk Harrow (two passes) 

Mulch Tillage Plough  +  Disk Harrow (two passes) (No tillage in Spring) 

Reduced Tillage Disk Harrow (one pass) + Reduced tillage combination (two passes) 

 

For conventional tillage method, rows first were ploughed and then harrowed by disc harrow. 

In mulch tillage, conventional tillage was applied but spring tillage was not performed instead, 

planted mulch material was chopped and laid in the row. Cultivator with rotary harrow was used 

as a reduced tillage  

 Common vetch (Vicia sativa L.), Rye (Hordeum vulgare L.), and broad beans (fava beans) 

were used as mulch plants. In November, the soil was tilled using conventional method before 

planting mulch plants. The mix was planted by using fertilizer spreader. After planting, the soil 
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was disked to incorporate the seeds with soil. The soil was tilled in spring and autumn in both 

conventional and cultivator plots, whereas, tillage was applied only in spring for mulch tillage 

system. In the experiment Massey 240 S (Engine Power 50 hp) tractor was used.  

 Potassium (K), phosphorus (P), sodium (Na), iron (Fe), copper (Cu), zinc (Zn), manganese 

(Mn), calcium (Ca) and magnesium (Mg) contents of the raisin samples were determined in a series 

of analyses carried out using an ICP-AES spectroscopy during organic production phase from 2006 

to 2007.  

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

consisting of 12 vines per parcel. After a variance analysis was performed on the data obtained was 

using the statistical software package “SPSS 20.0 for Windows”, an LSD (< 0.05) test was used 

for comparison of average values. 

Mineral substance analyses were performed on raisin samples obtained from applications 

using an ICP-AES spectroscopy. A 10g raisin sample is placed in a crucible and dried in an 

incubator at 100 °C. The samples are then put into the oven when their temperature reaches 250 °C 

and the temperature is raised to 600 °C. They are left at this temperature overnight (13-15 hours). 

If the samples are not reduced to white ash, they are moistened with and dried in the oven for 

another 2 hours until they turn white. The crucibles are put in a desiccator and allowed to cool to 

room temperature. Later 6 ml extraction acid (HCl+HNO3) and 50 ml distilled water are added to 

the crucibles and slightly heated to dissolve the ashes. The solution is strained into 100 ml 

volumetric flask using a black band filter and filled to the top with distilled water (The dilution 

factor should be 10.). 

Desired standards are entered and the device is conditioned. Samples which have passed 

through the dilution procedure are fed into the device and Potassium (K), phosphorus (P), sodium 

(Na), iron (Fe), copper (Cu), zinc (Zn), manganese (Mn), calcium (Ca) and magnesium (Mg) 

minerals are read using the emission technique. The results obtained are multiplied by SF and 

mineral substance quantities are found.  

3. Results and Discussion 

Mineral contents of each parcel under different tillage methods are given in Table 4.  

According to the results of the statistical analysis, it was determined that tillage methods 

over the years had different important effects on the potassium (K), Calcium (Ca), sodium (Na), 

Iron (Fe), Copper (Cu), manganese (Mn) and Zinc (Zn) contents of the organic raisins at 5 % 

significance level.  

As can be seen from Table 4, mulch tillage method, comparing the other tillage methods, 

had the highest amount of  Potassium (K), calcium (C), iron (Fe), copper (Cu) as 8385, 230, 17,9, 

7,2 ppm, respectively. These results are similar to those reported by Yağcı and İlter (2007), Emine 

et al., (2011) and Gary and Arianna (2010) and Simsek et al., (2004) (7.47 mg/g) in seedless raisin.  
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Table 4. Minerals contents of each parcel under different tillage methods 

TILLAGE 

METHODS 

K 

(ppm) 

Ca  

(ppm) 

Mg  

(ppm) 

P 

(ppm) 

Na 

(ppm) 

Fe 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Conventional 

tillage 

7126 b 214 b 592  138 187 a 13,3 b 6,8 ab 1,7 b 6,6 b 

Mulch tillage 8385 a 230 a 544  134 156 b 17,9 a 7,2 a 1,4 b 6,6 b 

Reduced tillage 5919 c 220 a 551  132 157 b 13,7 b 6,3 b 2,3 a 8,1 a 

LSD 0,05 759,4 10,23 NS NS 23,3 2,1 0,8 0,36 1,4 

Values in the same column with different subscript letters represent significant differences 

between production phases.  

NS = Not significant 

The reduced tillage method only increased the amount of manganese (Mn) and zinc (Zn), 

as 2,3 and 8,1 ppm, respectively whereas Reduced tillage generally had the lowest values of all 

minerals. Conventional tillage method could only increase sodium (Na) contents, as 187 ppm. 

Mulch tillage method had the lowest sodium (Na) as 156 ppm. Similar results were found by 

Simsek et al., (2004) and Yağcı and İlter (2007).   

When we compare the tillage methods, it was observed that mulch tillage method increased 

potassium (K), calcium (Ca), iron (Fe) and copper (Cu) while reduced tillage methods increased 

magnesium (Mg) and zinc (Zn) contents. Conventional tillage method could only increase sodium 

(Na) contents 

According to the overall results of this research; it could be concluded that organic 

production phase and transition to organic production phases raisins constitute a natural source of 

energies and many minerals such as potassium (K), magnesium (Mg), copper (Cu), zinc (Zn), 

calcium (Ca), phosphorus (P) sodium (Na) iron (Fe) and manganese (Mn) that may prevent many 

diseases. 
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ABSTRACT  

311.595 hectares of organic grapes are grown, which constitutes 4.6 percent of the world’s 

grape growing area. Turkey is a major producer country of grapes growing in the world.  Viticulture 

is one of the major branches of agriculture with respect to production area and its largest are of 

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

is a world leader in the production of raisins.  8418 hectares grape are grown organically which 

constitutes 1.8 % of the total grape production area of Turkey 

The research was carried out in Alaşehir-Yeşilyurt Enterprise of Manisa Viticulture Research 

Institute in West Turkey from 2006 to 2007. In this study, effect of four different level of leaf 

removal applications at two periods on mineral substance of raisins at Sultani Çekirdeksiz grape 

variety growing organic conditions were investigated. 

Experiment design were planed randomized block trial design with three replicates consisting 

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

the applications were performed using the ICP-AES technique. 

It was found that there was highest average potassium (K),  iron (Fe) and  Zinc (Zn) contents 

of the raisin in removing two leaves at berry set time down to the clusters; highest average 

magnesium (Mg) and  copper (Cu) contents of the raisin in removing two leaves down to the 

clusters and removing two leaves up to the clusters at verasion time; highest average phosphorus 

(P) contents of the raisin in no leaf removal; highest average  sodium (Na) contents of the raisin in 

removing three leaves at the berry set time and removing three leaves at verasion time down and 

up to the clusters at 5 % significant level. 

Keywords: Sultani Çekirdeksiz, different level of leaf removal, mineral substance, organic raisins  

1. Introduction 

Turkey is a major producer of grapes in the world and viticulture is one of the major branches 

of agriculture with respect to production area and its large share of income in Turkish national 

economy. Grapevine is grown in almost all parts of Turkey and has been produced commercially 

in many regions of the country for many years.  
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311.595 hectares of organic grapes are grown, which constitutes 4.6 percent of the world’s 

grape growing area (Anonymous, 2015). 

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

the major branches of agriculture with respect to production area and its largest are of income in 

Turkish national economy. Since 1985, Turkey producing and exporting organic raisins, is a world 

leader in the production of raisins.  

Vineyards where organic grapes are grown are generally located in the provinces of Izmir 

and Manisa, and almost all the grapes are dried and exported to European countries in particular 

(Altindisli, 2004). 

8418 hectares grape are grown organically which constitutes 1.8 % of the total grape 

production area of Turkey (Anonymous, 2015). 

A study conducted by Pamuk (1999) investigated the impact of organic and conventional 

viticulture applications under upland conditions on efficiency and quality. The results of the study 

have revealed that the efficiency and quality of the organically grown grapes were superior to those 

grown with conventional methods. 

The removal of leaves in the fruit zone is one of the most important and commonly applied 

summer canopy management manipulation in viticulture. Leaf removal is performed on grapevines 

to increase air circulation, light exposure, penetration of fungicide sprays and decrease disease 

incidence, especially rot (Poni et al. 2006). 

Plant management determines the spatial arrangement of foliage and clusters modifies the 

microclimate and has a fundamental impact on the regulation of photosynthetic potential, yield and 

grape composition (Katerji et al., 1994). 

Leaf removal is significantly reduced titratable acidity (TA g/L), sugar per berry, cluster 

weight, berry size, uptake of potassium and whole vine photosynthesis while juice pH increased 

(Uslu, 1981; Bledsoe et al, 1988; Kader, 1990;  Morrison and Noble, 1990; Kliewer et al. 1988; 

Ollat et al., 1998; Jackson, 2000; Petrie et al., 2003; Ateş, 2007; Poni et al.; 2009; Pereira et 

al.,2006). 

The removal of leaves receiving low photosynthetic photon flux rate (PPFR) increased sugar 

levels and reduced titratable acidity, malate, pH and K + levels in must (Hunter and Visser 1990). 

Several strategies for reporting and controlling vine balance have been proposed. An 

accepted definition of this equilibrium between crop load and vegetative growth is the leaf area 

required for maximizing the yield and ripeness. This equilibrium has been reported to range from 

7 cm2 g-1 to 14 cm2 g-1 (Howell, 2001) and between 8 cm2 g-1 and 12 cm2 g-1 (Kliewer and 

Dokoozlian, 2005) and 11,8 cm2 g-1 (Kader, 1990) and 5-7 cm2 g-1 (Uslu, 1981).  

Leaf removal directly affects the leaf/fruit relationship, which, depending on the phenological 

stage in which it is conducted, can produce a different effect on the maturation of the fruits (Iacono 
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et al., 1995; Petrie et al., 2000). The impact of basal leaf removal, usually involving the leaves 

positioned immediately above and below and opposite the fruit cluster, is clearly influenced by the 

number of leaves removed (Candolfi-Vasconcelos and Koblet, 1990). 

Basal leaf removal is one of the most common practices in canopy management (Percival et 

al., 1994; Martínez de Toda, 1995; Ateş, 2007; Kader. 1990; uslu, 1981). It is frequently done 

during the ripening season if the canopy has a very high density, in an attempt to improve the colour 

intensity and aroma and to decrease the disease impact of pests (Bledsoe et al., 1988; Tardáguila 

et al., 2008). 

According to Considine and Considine (1982) and also to Fidan and Yavaş (1986), mineral 

substances found in grape are taken up from the soil by the vine and transferred to the plant and 

the fruit. In their study in which they observed quantities of macro-elements and micro-elements 

in must made from three Hungarian grape varieties during the course of ripening, Diófási et al. 

(1986) stated that there was a positive correlation between the sugar quantity and  N, P, Ca, Fe, and 

Mg elements.  

Aykut (2002) determined mineral substances found in musts of Sultani Çekirdeksiz, Muscat 

Hamburg and Alicante Bouschet grape varieties in mg/kg as 1540-1750-1255 for K, 24-29.06-34 

for Ca, 100-53.75-102.5 for Mg, 53.30-31.32-52.15 for Na, 136.9-97.20-168.2 for P, 1.88-0.71-

1.38 for Fe, 2.5-1.69-0.8 for Cu, 0.68-0.79-0.35 for Zn and 0.80-0.49-1.45 for Mn, respectively. 

Raisins (Vitis vinifera L.) have been a favorite food since 1490 BC due to their nutritive 

value and high micronutrients content (Witherspoon, 2000). It was one of the most important and 

popular dried fruits in the world because their high nutritional value (Fang et al., 2010). Raisins 

should be of particular interest in these investigations due to their unique phytochemical 

composition and the natural qualities that make raisins an appealing source of necessary minerals 

including potassium, iron, vitamin B, calcium, magnesium, sodium, arsenic, cadmium, chromium, 

manganese and nickel (Simsek et al., 2004; Fang et al., 2010). 

Potassium (K) is a very important component for human health. High-potassium diet lowers 

blood pressure and reduces cardiovascular disease morbidity and mortality (Whelton et al., 1997). 

In addition, potassium intake lowers urinary calcium excretion and decreases the risk of 

osteoporosis (He and MacGregor, 2008) 

Iron (Fe) is an essential part of hemoglobin; the red colouring agent of the blood that 

transports oxygen through our bodies. Iron is needed for psychomotor development, maintenance 

of physical activity and work capacity, and resistance to infection (Stoltzfus, 2001). 

Zinc is needed for growth and for maintenance of immune function, which enhances both the 

prevention of and recovery from infectious diseases (Black, 2003) 

The Mg is essential to all living cells, where they play a major role in manipulating important 

biological polyphosphate compounds like ATP, DNA, and RNA. (He and MacGregor, 2008) 
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Phosphorus can be found in the environment most commonly as phosphates. Phosphates are 

important substances in the human body, because they are a part of DNA materials and they take 

part in energy distribution (De Rosa et al., 1998).  

Sodium (Na) is a very important macronutrient of human body system. The most common 

dietary source of sodium is common table salt (NaCl). It plays an essential role in the maintenance 

of normal physiology in all living organisms. A lack of sodium intake is incompatible with survival. 

An adequate intake of sodium is required for optimal growth. Distribution of intracellular and 

extracellular fluid volumes are dictated by sodium and either a deficiency or excess of sodium will 

alter overall fluid balance and distribution (Morris and Johnson, 2008). Na depletion is 

characterized by mood changes, muscle cramps, fatigue, hair loss, hypotension and dehydration 

(Harper et al., 1997) 

The present study was conducted on Sultani Çekirdeksiz grape variety, which has an 

important place in our national economy. The objective of this study was to determine the effect 

of four different level of leaf removal applications at two periods on the nutrient contents of raisins 

produced from Sultani Çekirdeksiz grape variety in organic grape parcels during organic 

production phase (2006-2007). In addition to that research this study emphasized on the importance 

of raisins, organic raisins in particular, as a natural source of energy in human nutrition.  

Materials and Methods 

Experimental site  

Field experiments were conducted from2006 to 2007 in Alaşehir-Yeşilyurt Enterprise of 

Manisa Viticulture Research Institute in West Turkey (38°20′N, 28°38′W). The area has a 

transition towards a continental climate from a Mediterranean climate.  The annual average 

temperature of 16.7 0C and a mean annual rainfall of 598 mm, The summer months, including the 

harvest period, are quite hot with mean temperatures of 30 0C. 

Experiment design were planed randomized block trial design with three replicates which 

were established in 15 years old Sultani Çekirdeksiz vineyard under irrigable soil conditions and 

trained to “T” wire grape trellis training system and can-pruned to 60 buds per vine. The vines had 

between-row and within-row spacings of 3.3 and 2.4 m, respectively in organic parcel. 

Sultani Çekirdeksiz is a variety which ripens in midseason. It grows strong with conical 

clusters, wings, normal density, small oval shaped berries and average berry skin thickness.  

Although it is a variety for drying, Sultani Çekirdeksiz is also processed as table grapes through a 

series of culture practice. 

Soil Composition of the Trial Vineyard 

There are no salinity problems whatsoever in soil samples demonstrating slight alkaline 

reaction. Soils with low lime level show a sandy loam texture. Available phosphorus in soils with 

low humus level and with medium total nitrogen level was found to be medium (0-30 cm) and low 

(30-60 cm), whereas available potassium was insufficient. In soils with sufficient (high) levels of 
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available calcium and available magnesium, there are no problems with respect to available 

sodium. Available micronutrient elements in the soil samples including iron, copper and 

manganese were sufficient, whereas zinc was insufficient (Table 1). 

 Common vetch (Vicia sativa L.), Rye (Hordeum vulgare L.), and broad beans (fava beans) 

were used as mulch plants. In November, the soil was tilled using conventional method before 

planting mulch plants. The mix was planted by using fertilizer spreader. After planting, the soil 

was disked to incorporate the seeds with soil. The soil was tilled in spring and autumn in trial 

parcel. 

Table 1.  Physical analysis and macronutrient and micronutrient contents of the soil sample  

 Soil Depth 

 0-30cm 30-60 cm 

pH 7,60 7,65 

Soil salinity (%) 0,025 0,025 

Lime (%) 3,44 3,92 

Sandy (%) 68,40 66,40 

Silt (%) 24,00 25,00 

Clay (%) 7,60 8,60 

Texture Sandy-loam Sandy-loam 

Organic Matter (%) 1,52 0,95 

Total  Nitrogen (%) 0,060 0,038 

Available Phosphorus (ppm) 3,32 1,29 

Available Potassium (ppm) 175 155 

Available Calcium (ppm) 2160 2400 

Available Magnesium (ppm) 934 938 

Available Sodium (ppm) 20,8 19,0 

Available Iron (ppm) 8,51 6,79 

Available Copper (ppm) 6,13 3,48 

Available Zinc (ppm) 0,67 0,52 

Available Manganese (ppm) 7,20 4,09 



BIO Web of Conferences 7, 01003,  

DOI: 10.1051/bioconf/20160701003. 

 

 

 The effect of four different level of leaf removal applications at two periods on organic 

grape production was examined. In this research control (no leaf removal); two leaf removal at 

berry set time ; four leaf removal at verasion time; six leaf removal at the berry set time and at 

verasion time were used (Table 2). 

Table 2. Applied leaf removal methods 

Method Application 

Kontrol No leaf removal 

Two leaf 

removal (B-2)  

Removing two leaves at berry set time down to the clusters  

four leaf 

removal (V-4)] 

Removing two leaves down to the clusters and removing two 

leaves up to the clusters at verasion time  

Six leaf removal 

(B+V-6) 

Removing three leaves at the berry set time and removing 

three leaves at verasion time down and up to the clusters 

 

 Potassium (K), phosphorus (P), sodium (Na), iron (Fe), copper (Cu), zinc (Zn), manganese 

(Mn), calcium (Ca) and magnesium (Mg) contents of the raisin samples were determined in a series 

of analyses carried out using an ICP-AES spectroscopy during organic production phase from 2006 

to 2007.  

 Mineral substance analyses were performed on raisin samples obtained from applications 

using an ICP-AES spectroscopy. A 10g raisin sample is placed in a crucible and dried in an 

incubator at 100 °C. The samples are then put into the oven when their temperature reaches 250 °C 

and the temperature is raised to 600 °C. They are left at this temperature overnight (13-15 hours). 

If the samples are not reduced to white ash, they are moistened with and dried in the oven for 

another 2 hours until they turn white. The crucibles are put in a desiccator and allowed to cool to 

room temperature. Later 6 ml extraction acid (HCl+HNO3) and 50 ml distilled water are added to 

the crucibles and slightly heated to dissolve the ashes. The solution is strained into 100 ml 

volumetric flask using a black band filter and filled to the top with distilled water (The dilution 

factor should be 10.). 

Desired standards are entered and the device is conditioned. Samples which have passed 

through the dilution procedure are fed into the device and Potassium (K), phosphorus (P), sodium 

(Na), iron (Fe), copper (Cu), zinc (Zn), manganese (Mn), calcium (Ca) and magnesium (Mg) 

minerals are read using the emission technique. The results obtained are multiplied by SF and 

mineral substance quantities are found.  
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The research was carried out as randomized block design trials with three replicates 

consisting of 12 vines per parcel. After a variance analysis was performed on the data obtained was 

using the statistical software package “SPSS 20.0 for Windows”, and the Tukey test (p < 0.05) was 

used for comparison of average values. 

3. Results and Discussion 

Mineral contents of each parcel under different leaf removal level are given in Table 4.  

Table 4. Minerals contents of each parcel under different leaf removal level 

LEAF 

REMOVAL 

METHODS 

P 

(ppm) 
K (ppm) 

Mg 

(ppm) 

Ca  

(ppm) 
Na (ppm) 

Fe 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

B-2 132,3 bc 8179,0 a 539,0 cd 235,8 130,9 c 21,8 a 5,5 b 2,1 8,0 a 

V-4 139,6 b 7157,3 b 617,6 a 253,2 175,3 b 19,4 b 7,2 a 2,3 7,1 b 

B+V-6 140,3 b 7573,4 b 584,3 b 240,0 184,0 a 14,8 c 5,9 b 2,3 6,3 c 

Kontrol 141,5 a 6948,9 c 563,0 c 247,8 142,8 bc 19,4 b 6,2 b 2,0 7,2 b 

LSD 0,05 4,85 714,21 26,38 NS 19,11 3,04 0,61 NS 0,47 

Kontrol: No leaf removal 

B-2: Removing two leaves at berry set time down to the clusters 

V-4: Removing two leaves down to the clusters and removing two leaves up to the clusters at 

verasion time 

B+V-6: Removing three leaves at the berry set time and removing three leaves at verasion time 

down and up to the clusters 

Values in the same column with different subscript letters represent significant differences between 

production phases.  

NS = Not significant 

According to the results of the statistical analysis, it was determined that leaf removal level 

over the years had different important effects on the Phosphorus (P), potassium (K), magnesium 

(Mg), sodium (Na), Iron (Fe), Copper (Cu) and Zinc (Zn) contents of the organic raisins at 5 % 

significance level.  

As can be seen from Table 4, removing two leaves at berry set time down to the clusters, 

comparing the other leaf removal level, had the highest amount of potassium (K),  Iron (Fe) and  

Zinc (Zn) contents of the raisin as 8.179,0, 21,8 , 8,0  ppm, respectively. These results are similar 

to those reported by Adamyan, 1988; Bergqvist  et al., 2001; Yağcı and İlter (2007), Emine et al., 

(2011) and Gary and Arianna (2010) and Simsek et al., (2004) in seedless raisin.  
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Removing three leaves at the berry set time and removing three leaves at verasion time 

down and up to the clusters only increased the amount of magnesium (Mg) and copper (Cu) 

contents of the raisin, as 617,6 ppm and 7,2 ppm, respectively whereas Removing three leaves at 

the berry set time and removing three leaves at verasion time down and up to the clusters generally 

had the lowest values of all minerals. No leaf removal (control) could only increase Phosphorus 

(P) (ppm) contents of the raisin, as 141,5 ppm. removing three leaves at the berry set time and 

removing three leaves at verasion time down and up to the clusters had the highest average  sodium 

(Na) contents of the raisin as 184,0 ppm (Table 4). These results are similar to those reported by 

Adamyan, 1988 and Bergqvist  et al., 2001 and Simsek et al. (2004) and also Yagci and İlter (2007).  

When we compare the leaf removal level, it was observed that removing two leaves at berry 

set time down to the clusters increased potassium (K),  iron (Fe)  and  Zinc (Zn) contents of the 

raisin and removing two leaves down to the clusters and  removing two leaves up to the clusters at 

verasion time increased magnesium (Mg) and copper (Cu) contents of the raisin and no leaf 

removal phosphorus (P) contents of the raisin and  also in removing three leaves at the berry set 

time and removing three leaves at verasion time down and up to the clusters increased sodium (Na)  

contents of the raisin. 

According to the overall results of this research; it could be concluded that leaf removal 

applications level in organic raisins effected positively and organic raisin constitute a natural source 

of energies and many minerals such as phosphorus (P), potassium (K), magnesium (Mg), sodium 

(Na), iron (Fe) and Zinc (Zn), that may prevent many diseases (He and MacGregor, 2008; De Rosa 

et al., 1998; Morris and Johnson, 2008; Harper et al., 1997; Black, 2003; Stoltzfus, 2001; Whelton 

et al., 1997; He and MacGregor, 2008). 

4. References 

Adamyan, A. KH., 1988. Content of mineral substances in the berries of table grape varieties, In Nov. v razvitii 

vinogradar. ArmSSR v svete zadach Prod. Progr. Erevan Armenian SSR (1986) 85-90, Hort. Abst. Vol: 58, No: 

5. 

Altindisli A., 2004. Organic Grape Growing Practices in the Aegean Region, Turkey. 2. International Conference on 

Organic Farming. 7-9 May 2004, Thiava, Greece. 

Anonymous, 2015. http://www.organic-world.net/yearbook-2015.html (Ulaşım Tarihi: 20.02.2016). 

Ateş, F., 2007. Cardinal, Pembe Gemre ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Bazı Kültürel Uygulamaların Verim, 

Gelişme ve Kalite Üzerine Etkileri. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Manisa. Yayin P. 119. 

Aykut, O., 2002, Ülkemiz Ekonomisinde Yeri Olan Üzüm Çeşitleri ile Ürünlerinin Mineral Madde İçerikleri ve 

Değişimi Etkileyen Faktörler, Ankara Üniv. Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans Dönem Projesi, Ankara, 61s. 

Bergqvist, J., Dokoozlian, N. and Ebisuda, N., 2001 Sunlight exposure and temperature effects on berry growth and 

composition of Cabernet Sauvignon and Grenache in the Central San Joaquin Valley of California. American 

Journal of Enology and Viticulture. 52, 1-7. 

Black R.E., 2003. Zinc deficiency, infectious disease and mortality in the developing world. J Nutr.133:1485S–1489S. 

Bledsoe, A., Kliewer, W, and Marois, J., 1988. Effects of timing and severity of leaf removal on yield and fruit 

composition of Sauvignon blanc grapevines. Am. J. Enol. Vitic.39:49–54 

Candolfi-Vasconcelos, M.C. and Koblet, W., 1990. Yield, fruit quality, bud fertility and starch reserves of the wood 

as a function of leaf removal in Vitis vinifera. Evidence of compensation and stress recovering. Vitis 29:199-

221. 

Considine, D. M. and Considine, G. D., 1982, Foods and Foods Production Encyclopedia, Van Nostrand Reinhold Co. 

Inc, USA. 

../../Downloads/nonymous
http://www.organic-world.net/yearbook-2015.html


BIO Web of Conferences 7, 01003,  

DOI: 10.1051/bioconf/20160701003. 

 
Diófási, L., Ijjász, I. and Vezekényi, E., 1986, Changes in the micro-and macroelement content of must during 

maturation, Borgazdaság (1985) 33 (1): 1-10, Hort. Abst. Vol: 56, No: 9, 732p. 

Emine, S., Duygu, A., Ecehan, T., Nilgun, G., 2011. Chemical composition of grape canes. Ind. Crops. Prod. 34, 994–

998. 

Fang, Y., Zhang, A., Wang, H., Li, H., Zhang, Z., Chen, S., Luan, L., 2010. Health riskassessment of trace elements 

in Chinese raisins produced in Xinjiang province. Food Control. 21, 732–739. 

Fidan, Y. ve Yavaş, İ., 1989, İnsan Beslenmesi ve Ülke Ekonomisi Açısından Üzümün Önemi, I. Uluslar arası Gıda 

Sempozyumu, 10-13, Bursa. 

Gary, W., Arianna, C., 2010. Polyphenol content and health benefits of raisins. Nutr. Res. 30, 511–519. 

Harper M. E., Willis J. S. and Patrick J., 1997. Sodium and chloride in nutrition. In: Handbook of nutritionally essential 

minerals. (Eds.): B.L. O'Dell and R.A. Sunde. New York: Marcel Dekker, 93-116. 

He, F., MacGregor, G., 2008. Beneficial effects of potassium on human health. J. Plant. Biol. 133, 725–735. 

Howell, G.S., 2001. Sustainable grape productivity and the growth-yield relationship: a review. Am. J. Enol. Vitic. 

52:165-174. 

Hunter, J. and Visser. H., 1990. The effect of defoliation on growth characteristics of Vitis vinifera L cv. Cabernet 

Sauvignon II. Reproductive growth. S. Afr. J. Enol. Vitic. 11:26-32 

Iacono F., Bertamini M., Scienza A. and Coombe B.G., 1995. Differential effects of canopy manipulation and shading 

of Vitis vinifera L. cv. Cabernet Sauvignon. Leaf gas exchange, photosynthetic electron transport rate and sugar 

accumulation in berries. Vitis, 34, 201-206. 

De Rosa, C. T., Pohl, H. R., Williams, M., Ademoyero, A.A.,Chou, C-H. S. J and Jones, D.E., 1998. Public Health 

Implication of Enviromental Exposures. Reviews in Environmental Health: Toxicological Defense Mechanics 

(Ed. by Hook, G. E. R. and Lucier, G. W.), 394 p. 

Jackson, S.R., 2000. Wine Science. Academic Press, San Diego, USA.  

Kader, S., 1990. Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Yaprak –Üzüm İlişkileri Üzerinde Araştırma. (Basılmamış 

Doktora Tezi) 

Katerji, N., F. Daudet, A. Carbonneau, and Ollat, N., 1994. Etude a l’echelle de la plante entiere du fonctionnement 

hydrique et photosynthetique de la vigne: comparacion des systemes de conduite traditionnel et en lyre. Vitis 

33, 197-203. 

Kliewer, M., and Dokoozlian, N., 2005. Leaf area/ crop weight ratios of grapevines: influence on fruit composition 

and wine quality. Am. J. Enol Vitic. 56:170-181. 

Kliewer, W.M., Marois, J.J., Bledsoe, A.M., Smith, S.P., Benz, M.J. and Silvestroni, O., 1988. Relative effectiveness 

of leaf removal, shoot positioning, and trellising for improving wine grape quality. Proceedings of the Second 

International Symposium for Cool Climate Viticulture and Oenology, NZ, Auckland, pp. 123-126. 

Martínez de Toda, F., 1985. Estudio de los efectos del despunte en la vid mediante la utilización de radisótopos. Ed. 

I.E.R. La Rioja. 

Morris M. J., Na S. E and Johnson A. K., 2008. Salt craving: The psychobiology of pathogenic sodium intake. 

Physiology and Behavior, 94, 709-721.   

Morrison, J. and Noble, A., (1990) The effects of leaf and cluster shading on the composition of Cabernet Sauvignon 

grapes and on fruit and wine sensory properties. American Journal of Enology and Viticulture. 41, 193-200. 

Ollat, N. and Gaudillere, J., (1998) The effect of limiting leaf area during stage I of berry growth on development and 

composition of berries of Vitis vinifera L. cv. Cabernet Sauvignon. American Journal of Enology and 

Viticulture. 49, 251-258. 

Pamuk, H. H., 1999. Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında Çevre Dostu ve Geleneksel Tarım Uygulamalarının 

Verim ve Kaliteye Etkileri Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim dalı. 

Doktora Tezi (yayınlanmamış), İzmir.  

Percival, D.C., Fisher, K.H. & Sullivan, J.A., 1994. Use of fruit zone leaf removal with Vitis vinifera L. cv. Riesling 

grapevines. II. Effect on fruit composition, yield, and occurrence of bunch rot (Botrytis cinerea Pers.: Fr.). Am. 

J. Enol. Vitic. 45, 133-139. 

Pereira, G., Gaudillere, J., Pieri, P., Hilbert, G., Maucourt, M., Deborde, D., Moing, A. and Rolin, D., 2006. 

Microclimate influence on mineral and metabolic profiles of grape berries. Journal of Agricultural and Food 

Chemistry. 54, 6765-6775. 



BIO Web of Conferences 7, 01003,  

DOI: 10.1051/bioconf/20160701003. 

 
Petrie P.R., Trought M.C.T. and Howell G.S., 2000. Influence of leaf ageing, leaf area and crop load on photosynthesis,   

stomatal  conductance  and senescence of grapevine (Vitis vinifera L. cv. Pinot noir) leaves. Vitis, 39, 31-36. 

Petrie, P.R., Trought, M.C.T. and Howell, G.S. and Buchan, G., 2003. The effect of leaf removal and canopy height 

on whole-vine gas exchange and fruit development of Vitis vinifera L. Sauvignon Blanc. Functional Plant 

Biology. 30, 711-717. 

Poni, S., Casalini, L., Bernizzoini, F.S. Civardi, and Intrieri, C., 2006. Effects of early defoliation on shoot 

photosynthesis, yield components, and grape composition. Am. J. Enol. Vitic. 57:397-407. 

Poni, S., Bernizzoni, F., Civardi, S. and Libelli, N., 2009. Effects of pre-bloom leaf removal on growth of berry tissues 

and must composition in two red Vitis vinifera L. cultivars. American Journal of Enology and Viticulture. 15, 

185–193. 

Simsek, A., Artık, N., Baspina, E., 2004. Detection of raisin concentrate (Pekmez) adulteration by regression analysis 

method. J. Food Comp. Anal. 17, 155–163. 

Stoltzfus RJ., 2001. Iron-deficiency anemia: reexamining the nature and magnitude of the public health problem. 

Summary: implications for research and programs. J Nutr. 131:697S–700S; discussion 700S–1S 

Tardáguila, J., Diago, M.P., Martínez de Toda, F., Poni, S. & Vilanova. M., 2008. Effects of timing of leaf removal on 

yield, berry maturity, wine composition, and sensory properties of Grenache wines grown in dry farmed 

conditions. J. Int. Sci. Vigne Vin. 42, 221-229. 

Uslu, .İ,  1981.  Müşküle Üzüm Çeşidinde Yaprak Alma Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi Üzerinde 

Araştırmalar. Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma ve Eğitim Dergisi 10(2): 14-21. Yalova. 

Whelton, P., He, J., Cutler, J., Brancati, F., Appel, L., Follmann, D., Kleg, M., 1997. Effects of oral potassium on blood 

pressure. Meta analysis of randomized controlled clinical trials. J. Am. Med. Assoc. 277, 1624–1632. 

Witherspoon, B., 2000. Raisins to the rescue. School Foodserv. Nutr. 54, 60–63. 

Yağcı, A. ve İlter, E., 2007. Çekirdeksiz Üzüm Tiplerinin Organik Asit ile Mineral Madde İçeriklrinin Belirlenmesi 

Üzerinde Araştırmalar. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 459-461, ERZURUM. 

 

 

 

 

 



BIO Web of Conferences 7, p.01032, 2016   

DOI: 10.1051/bioconf/20160701032 

 

EFFECTS OF CANE GIRDLING ON YIELD, FRUIT QUALITY  

AND MATURATION OF (Vitis vinifera L.) CV. FLAME SEEDLESS 

 

Oğuzhan SOLTEKIN1,a    Ahmet CANDEMIR1     Ahmet ALTINDISLI2 

 

1Manisa Viticultural Research Institute, Yunusemre, Manisa, Turkey 
2Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Izmir, Turkey 

a Corresponding author’s e-mail: oguz.soltekin@tarim.gov.tr 

 

Abstract  

This study was carried out to determine the effects of cane girdling on coloration, 

maturation, yield and some quality characteristics of Vitis vinifera L. cv. Flame Seedless table 

grape variety. Cane girdling practices were treated at pea-size stage (G2) and veraison period 

(G1) over two growing seasons, 2013-2014, at the facility of Manisa Viticultural Research 

Institute in Turkey. Cane girdling was performed on the canes after first shoot was left from 

the bottom and 4 mm-wide ring of bark was completely removed with a doubleded knife. On 

the other hand control vines were left untouched. Statistical analyses showed that TSS, berry 

length, colour parameters, CIRG index and anthocyanin content of Flame Seedless was 

significantly affected by the cane girdling treatments in both years, 2013 and 2014. In 

addition it was detected that any effect of girdling treatments cannot be determined 

statistically significant on total yield, marketable yield, titrable acidity and 50 berry weight. 

Total and marketable yields of girdled vines had higher value than control vines although they 

were not statistically significant. Furthermore it was observed 9 and 12 days earliness with G2 

treatments compare to the control vines in 2013 and 2014, respectively.  

 

Introduction  

Turkey is placed on the most suitable temperate zone in terms of viticulture all around 

the world. More than thousand grape varieties have been grown in overall the country and 

cultivar richness with history show that Turkey is one of the first grape growing centers [1]. 

Total fresh grape production, vine planted area and grape yield of Turkey are 4.011.409 ton, 

468.792 ha and 855,69 kg/da, respectively [2]. Furthermore Turkey places 5 th and 6 th rank 

among the world countries in terms of vine planted area and grape production [3]. 

Because of its high nutritional content, full flavor, occasional and multi usage (Table 

grapes, raisins, wine, juice for concentrate etc.), grape is becoming more popular [4]. 

Therefore table grape consumption has increased in all over the world [5]. Today, almost 77 

million tonnes of world grape production that is almost 4 million tonnes are yielded in Turkey 

[3] and this production is characterized as primary table grapes (53%) and as secondary raisin 

yield (35%) (Turkey Statistical Institute, 2013). The basic characteristic of modern table grape 

production is its adaptation to the requirements of the market aiming to improve grape 

quality, such as equal cluster size, uniform shape and berry size, equal coloration of all the 

berries in the cluster and higher resistance to transportation. Furthermore, an important 

speciality of the grape is seedlessness and generally seedless varieties are characterized with 

small berries and require management and some cultural activities for improvement of their 
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size. In addition uniform coloration is one of the most important feature of the table grape 

production [6]. 

Different viticultural techniques and treatments are necessary to get better yield and superior 

quality for table grape production. There are so many factors which affects grape quality 

directly during the grape growing; such as pruning, crop load, thinning, girdling, topping, 

pinching and using of plant growth regulators [7]. In other words quality, quantity and 

nutritoanal value of grape is under the influence of some agricultural practices and techniques.  

Girdling is one of the these practices and techniques which consists of removing a small 

section of phloem (about 4mm in width) from either stem or cane. It has been practiced for 

many years to provide bigger berries in terms of table grape production or to provide fruit 

maturity by enhancing berry coloration or accumulation of sugar [7,8,9]. Also physical 

characteristics of grapes such as colour, form and shape are so important attributes for 

consumers [10,11]. Therefore girdling in vineyards is become crucial technique for table 

grape production. 

In most of studies grapes are girdled at berry set to increase berry size or at veraison 

(berry softening or colour break) to ensure better maturation and colour development. 

Increment in berry size owing to girdling is result of better carbohydrate nutrition above the 

girdle because the transport of sugars from leaves to the root system is blocked by girdling 

treatment [7]. Also changes in the hormonal balance of the grapevine after girdling may cause 

an increament on berry size [12]. In addition girdling of the grapevine has been reported to 

improve berry colour and stimulate maturation of grapes [10]. 

The aim of this research was to examine the effect of cane girdling on the fruit 

development and the quality of Flame seedless grape variety which grown in Aegean region 

of Turkey. 

 

Materials and Methods  

 The study was carried out in the experimental vineyards of Manisa Viticultural Research 

Institute (located between the 38o 37’ North latitudes and 27o 24’ East longitudes), during 

2013 and 2014 seasons. As a plant material Flame Seedless grape variety was grafted onto 

1103 Paulsen rootstock. Grafted vines planted in 2004 with 3x3m row spaces and trained to 

rational pergola systems. Canopy height of the pergola system was 2.40m. Grapevines were 

cane-pruned and left 6 canes of 10/12 buds per vine during the winter pruning.  

 There were 3 application in the research; G1, G2 and Control. G1-girdling application was 

performed at the begining of veraison period and G2-girdling application was performed at 

pea-sized of berries. Also there was no application for Control. Cane girdling was performed 

on the canes after first shoot was left from the bottom. 4 mm-wide ring of bark was 

completely removed with a doubleded knife. Control vines were left untouched. Every 

application consisted of three replicates of 3 vines. When the clusters on the control vines 

reached to about 18°Bx, harvest was done and all samples were immediately brought to the 

laboratory for analysis. 

 

Measured Parameters 

Yield parameters such as total yield (g) and marketable yield ratio (%) were determined 

after harvest. In addition 50 berries were sampled from each replication and after sampled 
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berries were weighed, the average berry weight (g) was determined. Also berry width and 

berry length (mm) was measured by using caliper compass and colour  measurements  (L, a, 

b, Chr, Hue) were made by Minolta Co (CR-300). CIRG Index (Colour Index of Red Grapes) 

was estimated according to the [13]. Berries were squeezed for each replication and the 

percentage of total soluble solids percentage (TSS %) was measured by the Refractometer. On 

the other hand juice pH was measured by pH meter and total anthocyanin with phenolic 

contents were determined according to the [14]. Total titratable acidity percentage (TA %) 

was measured by titrating the berry juice with 0.1N NaOH. The TA% was expressed as grams 

of tartaric acid per 100 ml of juice [15].  

 

Statistical Analysis 

The experimental design was randomized parcels with three replicates. Analysis of 

variance was implemented to research data by using the SPSS [16] statistical programme on 

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

implemented on importance level of 5% and 1%. 

 

Results and Discussion  

Vines are girdled in an attempt to improve fruit setting, maturation, quality and yield 

parameters [7,17,18,19]. Girdling practices cut the movement in the phloem and change the 

hormonal balance [12]. Therefore it leads to an increment of carbohydrates above the girdle 

[20]. When the TSS and TA values have been examined,  

 

Table 1. Effects of girdling on some quality parameters in the year 2013. 

Treatments 
TSS 

(%) 
pH 

TA 

(g/1t) 

50 Berry 

Weight 

(g) 

Berry 

Width 

(mm) 

Berry 

Length 

(mm) 

Marketable 

Yield Ratio 

(%) 

Total 

Yield (g) 

C 18.533b 3,777b 4,03 115,617 13,690b 13,533b 66,823 19571,67 

G1 21,400a 3,830ab 4,193 113,853 14,107b 13,417b 83,043 19937,50 

G2 21,333a 3,870a 4,193 127,03 15,940a 15,000a 76,213 20960,83 

P ** * 
ns ns 

** ** 
ns ns 

LSD 1,292 0,068 1,557 1,353 

G1: Girdling at veraison period, G2: Girdling at pea-sized stage, C: Control, Ns: non-significant, * p<0,05  **p<0,01 

 

Table 2. Effects of girdling on some quality parameters in the year 2014. 

Treatments TSS (%) pH 
TA 

(g/1t) 

50 Berry 

Weight 

(g) 

Berry 

Width 

(mm) 

Berry 

Length 

(mm) 

Marketable 

Yield Ratio 

(%) 

Total 

Yield (g) 

C 18,447b 4,057 3,08 112,623 13,58 13,073b 67,983 26708,33 

G1 21,000ab 4,037 2,573 112,513 13,96 14,180ab 83,013 20953,33 

G2 22,000a 4 3,02 132,47 14,57 15,000a 75,88 26253,33 

P ** 
ns ns ns ns 

* 
ns ns 

LSD 2,567 1,216 

G1: Girdling at veraison period, G2: Girdling at pea-sized stage, C: Control, Ns: non-significant, * p<0,05  **p<0,01 

 

effect of girdling treatment on TSS was found statistically significant (p<0,01) in two years 

while effect of practices on acidity content were not considered statistically important (Table 

1 and 2). It is known that that TSS and acidity play an important role in fruit quality 
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improvement [21,14,22,23,18]. Highest TSS value was observed with G2 treatment 

statistically in 2014 season (22.0°Bx). Furthermore it was observed 9 and 12 days earliness 

with G2 treatments compare to the control vines in 2013 and 2014, respectively. According to 

the TSS values, it was observed that girdling treatments accelerates ripening. Our results are 

in agreement with the findings of [24,25,26,27,28,17].  

As can be seen from the results in Table 1 and 2, first year the effect of girdling treatment 

on berry width and berry length was statistically significant (p<0,01). Additionally highest 

values were obtained with G2 treatments 15,94 mm and 15,00 mm, respectively in the year 

2013. It was found non-significant when the berry weight values have been examined but it 

was observed that higher values were obtained from G2 treatments in both years. These 

findings are in agreement with previous studies and girdling at berry set has been reported by 

several investigators to increase in berry size especially in seedless varieties. For example, 

[24] and [29] reported that girdling of Crimson Seedless at berry set increased berry weight 

and berry volume[28].

 

Table 3. Effects of girdling on colour parameters, Total anthocyanin and Total phenolics in 

2013 season.  

Treatments L a b Chroma HUE 
CIRG 

Index 

Total 

Anthocyanin 

(mg/kg) 

Total 

Phenolics 

(mg/kg) 

C 41,780a -5,067b 13,913a 15,163a 85,677a 1,663b 9,700b 221,653 

G1 29,277b 6,557a 2,257b 6,960b 17,877b 4,477a 20,233a 342,65 

G2 31,867b 9,360a 4,957b 10,837ab 26,647b 3,607a 21,110a 372,703 

P ** * ** ** ** ** ** 
ns 

LSD 3,831 9,732 3,877 4,380 20,774 0,895 6,641 

G1: Girdling at veraison period, G2: Girdling at pea-sized stage, C: Control, Ns: non-significant, * p<0,05  **p<0,01 

 

Table 4. Effects of girdling on colour parameters, Total anthocyanin and Total phenolics in 

2014 season. 

Treatments L a b Chroma HUE 
CIRG 

Index 

Total 

Anthocyanin 

(mg/kg) 

Total 

Phenolics 

(mg/kg) 

C 44,123a -5,040b 13,943a 15,913a 92,413a 1,467b 10,303b 202,403b 

G1 33,310b 8,250a 2,497b 7,217b 12,847b 4,190a 23,387a 356,390a 

G2 32,267b 10,493a 5,580b 12,120ab 27,620b 3,453a 26,187a 393,400a 

P * * ** ** ** ** ** * 

LSD 7,758 11,423 7,032 6,358 24,592 1,419 9,846 152,382 

G1: Girdling at veraison period, G2: Girdling at pea-sized stage, C: Control, Ns: non-significant, * p<0,05  **p<0,01 

 

 

In both years, effects of girdling treatments on total yield and marketable yield ratio was 

statistically non-significant (Table 1 and 2). Similar results were obtained by [18] in Turkey. 

They reported that girdling treatments had non-significant effects on yield of “Trakya İlkeren” 

table grapes.  

Visual factors are very important in determining the quality of table grapes and it is 

known that coloration is one of the most prominent visual factor [30]. Therefore fruit colour is 

an important quality attribute in table grapes. As seen in Table 3 and 4, all colour parameteres 
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are effected statistically by girdling treatments in both years. Especially effects of girdling on 

CIRG index were found statistically significant (p<0,01). It was observed that higher values 

were obtained with G1 and G2 treatments compared to the control in both years in terms of 

CIRG index. This outcome confirms earlier studies. For example, [21,31,29,32] reported that 

girdling improves coloration and ripening.  

In addition the use of colour index for red grapes (CIRG) accepted the definition which 

categorizes the grape varieties in five groups according to their external colour [33]: green-

yellow (CIRG<2); pink (2<CIRG<4); red (4<CIRG<5); dark-red (5<CIRG<6) and blue-black 

(CIRG>6). Also in this study, CIRG Index values were estimated after measurements per 

each week between veraison and harvesting period in an attempt to observe the colour 

changes. Figure 1 and Figure 2 illustrate the changing of CIRG Index values between veraison 

and harvesting periods in 2013 and 2014 seasons, respectively.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Changing of CIRG Index between veraison and harvest in 2013. 

 

As can be seen in these two figures, it was observed remarkable  changes for two growing 

seasons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Changing of CIRG Index between veraison and harvest in 2014. 

 

In the first year, G1 and Control treatments had lowest degree of pigmentation and colour 

of berries was green-yellow at veraison. However it increased to reach the pink with G1 

treatments (girdling at veraison) after 1 and 2 weeks of veraison in 2013 and 2014, 

respectively. Additionally it was observed that colour change was continued for all treatments 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

8.7.2013 15.7.2013 22.7.2013 29.7.2013 5.8.2013 12.8.2013

CIRG Index-2013

Control G1 G2

0

0,5
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

CIRG Index-2014

Control G1 G2



BIO Web of Conferences 7, p.01032,2016.  

DOI: 10.1051/bioconf/20160701032. 

 

until harvesting but remarkably G1 treatments had better colour development than the other 

treatments. At the harvesting period, it was observed Green-Yellow in Control (non-girdling) 

treatment; Red in G1 (girdling at veraison) and Pink in G2 (girdling at berry size stage) 

treatment. Similar results were obtained with [34].  

It has been reported that grape berry colour can be effected by a number of factors such 

as cultivar, cultural practices, location and girdling treatments [35]. When the total 

anthocyanin values have been examined, effect of girdling treatment on total anthocyanin was 

found statistically significant (p<0,01) in both years. Furthermore total anthocyanin content 

varied between 9,7-21,11mg/kg and 10,30-26,18mg/kg in 2013 and 2014 seasons, 

respectively. Also it was observed that G1 and G2 treatments were in the same level group 

statistically and provided the highest total anthocyanin concentration in both years. As seen in 

Table 3 and 4, girdling practices increase berry anthocyanins compared to control vines and 

similar results were obtained with girdling treatment on red table grape “Aki Queeen” [36]. 

Also these findings were found similar with earlier researches [31,37,32,19].  

In terms of total phenolics, girdling effect was found non-significant in 2013 whereas it 

was found statistically significant (p<0,05) in 2014 season. Higher values were observed in 

G2 treatments for both 2013 (372,70 mg/kg) and 2014 (393,40 mg/kg) seasons, in comparison 

to the other treatments (Table 3 and 4). Our results are in agreement with [38]. They reported 

that girdling treatment is leading to more accumulation of phenolics to the remaining upper 

organs or clusters. 

 

Conclusion 

Our data provide original (field-based) evidence on mature vines for the finding out of 

girdling effects at pea-size stage and veraison periods in both two years. Cane girdling 

treatment at pea-size stage on cv. Flame Seedless increases berry dimensions in two growing 

seasons. Also berry weight was increased with girdling but it was found out non-significant. 

On the other hand it can be suggested that girdling at pea-size stage promote total anthocyanin 

and phenolics accumulation. It was remarkable that colour parameters, especially CIRG index 

values were increased by girdling at veraison period. Additionally it was found out that 

girdling accelerates ripenning and provide earliness in both two years.  

Over the two years of this study, cane girdling (pea-size stage and veraison period) produced 

no adverse effects on vine size and therefore, this result may offer a new opportunity for 

sustainable commercial production of table grapes. However, it needs to be more practice 

with proper time and achieving better yield with high quality.  
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ABSTRACT  
 
 

311.595 hectares of organic grapes are grown, which constitutes 4.6 percent of the world’s 

grape growing area Turkey is a major producer country of grapes growing in the world. 

Viticulture is one of the major branches of agriculture with respect to production area and its large 

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

organic raisins, is a world leader in the production of raisins. 8418  hectares  grape  are  grown  

organically  which  constitutes  1.8  %  of  the  total  grape production area of Turkey. 

 

The research was established in 15 years old Sultani Çekirdeksiz vineyard under irrigable soil 

conditions in Alaşehir-Yeşilyurt Enterprise of Manisa Viticulture Research Institute during 

organic production phase from 2006 to 2007. The objective of this study was to determine the 

influence of an applied clinoptilolite on the content of nutrient elements in the soil on organic 

grape. It was carried out according to randomized block design trials with three replicates 

consisting of 12 vines per parcel. 

 

In general, clinoptilolite application effected positively grape yield and the content of physical 

and chemical properties of soils compared to control. 

 
Keywords: Sultani Çekirdeksiz,  clinoptilolite,  physical  and  chemical  properties  of  soils, 

organic grape 
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ABSTRACT 

 

The rapid increase in the development of world population and industrialization have brought many 

problems for human and environmental health. The widely use of chemicals in order to increase agricultural 

production is one of the main problems in this sense.Taking into consideration this common problem, 

environmentally friendly production methods of organic farming as an alternative to conventional 

agriculture in different countries are put forward and accepted by both manufacturers and consumers, as 

well. In this study, the effects of different soil application forms and soil tillage techniques on the disease 

output of powdery mildew (Erysiphe necator) and grape yield in an organically managed vineyard with 

variety “Sultanina” were investigated. Soil applications were consisted of zeolite, farmyard manure, green 

manure, liquid fertilizer Bioplazma and E2001, a commercial organic biological suspension. The soil 

cultivation methods were mulching, use of chisel and the combination of   plow + harrow. All the specified 

applications were conducted in combination with each other in the organically managed vineyard of the 

Research Institute of Viticulture, Manisa, for a period of three years.  A vineyard in the vicinity of 

experimental vineyard which was managed with conventional cultivation methods was chosen to compare 

the results between organic and conventional systems. As in experimental organic vineyard, this vineyard 

was also visited at corresponding time intervals for disease monitoring and recording. The study has shown 

that zeolite application, depending upon the years, increased the incidence of powdery mildew. Application 

of organic fertilizers, due to stronger vegetative development, has resulted with more disease severity, 

changing with years, compared to the control. In the plots cultivated with chisel and mulching, a reduced 

disease severity was recorded in comparison with plow cultivation in both of organic and conventional plots. 

 

Keywords: Grape powdery mildew, organic cultivation, zeolite, organic fertilizer, soil tillage. 

 

TOPRAK UYGULAMALARI VE YETİŞTİRME YÖNTEMLERİNİN SULTANİ 

ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMDE KÜLLEME HASTALIĞI (ERYSİPHE NECATOR SCHWEİN.) 

VE VERİM ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

ÖZET 

Dünya nüfusunun ve sanayileşmenin hızlı artışı-gelişmesi insan ve çevre sağlığı ile ilgili birçok 

sorunu da beraberinde getirmiştir. Tarımsal üretim artışını sağlamak amacıyla yaygın kimyasal kullanımı 

bu sorunların en başında gelmektedir. Bu amaçla çevre dostu üretim şekli olan organik tarım konvensiyonel 
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tarıma alternatif olarak ortaya konmuş ve değişik ülkelerde hem üreticiler ve hem de tüketiciler tarafından 

kabul görmektedir. Bu çalışma ile organik çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliğinde farklı toprak uygulama ve 

işleme şekillerinin en önemli sorunlardan olan bağ küllemesi (Erysiphe necator) hastalığı çıkışı üzerine olan 

etkisini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Toprak uygulamaları olarak zeolit uygulaması, çiftlik gübresi, 

yeşil gübre, sıvı biyolojik süspansiyon Bioplazma ve bir ticari organik gübre olan E2001 kullanılmıştır. 

Toprak işleme şekilleri ise malçlama, sadece çizel, pulluk+diskaro olarak şekillenmiştir. Belirtilen tüm 

uygulamalar birbirleriyle kombinasyonlar halinde Manisa Bağcılık Araştırma enstitüsüne ait organik 

deneme bağında 3 yıl süre ile yürütülmüştür. Deneme bağının yakınında olan ve konvensiyonel olarak 

üretim yapılan bir bağ da organik uygulamaların kıyaslanması açısından paralel olarak hastalık gelişimi 

açısından kontrol edilmiş ve sayım yapılmıştır. Bağ küllemesi hastalığı zeolit uygulaması ile yıllara göre 

değişmekle birlikte artış göstermiştir. Organik gübre uygulaması sonucu ise yine yıllara göre vejetatif 

aksamın kontrole göre daha kuvvetli gelişmesi sonucu hastalık şiddetinde artış kaydedilmiştir. Toprak 

işleme yöntemleri içinde yer alan çizel ve malçlama hastalık şiddetini pulluk ile işlenen organik bağ 

parselleri ve konvensiyonel mukayese bağına göre azaltmıştır.  

 

Anahtar sözcükler: Bağ küllemesi, organik bağcılık, zeolit, organik gübre, toprak işleme. 

 

INTRODUCTION 

 

Viticulture has an important place in Turkey’s agricultural profile. There is a great demand 

for the seedles variety of Sultanina as fresh consumption, as well as raisins in domestic and foreign 

markets. Turkey has produced  totally 3,918,442 tons  of table grapes, raisins and vine grapes on a 

total of 48278.87 hectares of vineyard in the year 2008 (Anonymous, 2009). Turkey has the second 

place in terms of raisin production and first place of raisin export in the world and also ranks first 

in production and exportation of organic raisins in the world (Altındişli., 1997). 

Powdery mildew (Erysiphe necator) is the most serious disease of vineyards threatening the 

production, as well as the quality of grapes in Turkey. Disease severity and incidence can change 

over the years, affected mainly by environmental conditions. Although a general statistic on the 

yearly yield losses for the whole country is lacking, it is registered that, in case of neglecting 

chemical and cultural control methods, the pathogen can cause locally up to 35 % yield loss and 

quality decline of raisins (Delen, et al., 1987). 

Powdery mildew infections can cause reduced berry size and reduced sugar content due to 

decreased photosynthetic activity. (Thomas and Gubler 1994). Scarring and cracking of berries 

may be so severe as to make fruit unsuitable for any purpose. Such infections impair (damage) the 

quality of vine, thus research has shown that infection levels as low as 3% can taint the wine and 

produce off-flavours. Disease control is mainly carried out by following the phenological shoot 

and berry development and chemicals are periodically sprayed with intervals. 
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MATERIALS AND METHODS 

Materials 

The experimental vineyard and properties   

This study was conducted at the Alaşehir-Yeşilyurt vineyards of Viticulture Research Station 

in Manisa, Turkey. The vineyard, having the self-rooted ‘Round Seedless’ (Sultanina) cultivar was 

planted with 2,4 m x 3,3 m spacing. The vines were trained with “T” formed trellis system. The 

total area which the research conducted was 13 da. 

These vineyards are managed according to the organic growing principles after a period of 3 

years standby time and organic raisins were harvested during the 2 years (Anonymous, 2010). The 

soil showing a slight alkaline reaction did not cause any problem related with structure in terms of 

salinity; the amounts of total nitrogen and available phosphorus were sufficient whereas potassium 

level was insufficient. Among the micro nutrients analyzed, zinc level was found to be inadequate. 

Since the applications between the vine rows in the research area may have possible side effects, 

vine rows from control were placed to prevent such interactions.   

A vineyard in the vicinity of experimental vineyard which was managed with conventional 

cultivation methods was chosen to compare the results between organic and conventional systems. 

The cultivation practices in the conventional vineyard were planned and applied by the owner, 

without any advice being given. As in the experimental organic vineyard, this vineyard was also 

visited at corresponding time intervals for disease monitoring and recording. 

 

Material used in the study of plant nutrition 

Zeolite (Clinoptiloit mineral. Agro-clino (NMF 900) 

Depending on the loose skeletal structure, natural Zeolite (clinoptilolite), has exchangeable 

cations and this property provides its successful use in terms of absorption, ion exchange and 

dehydration used successfully. Zeolite was provided from Enli Mining Co., Manisa-Gordes,  

EM Bio-gel solution of polymer (E2001)  

A preparation consisting of nitrogen binding bacteria provides plants’ nitrogen by binding 

atmosferic nitrogen to the soil, thus enhances root growth. E2001 is supplied from İntar Tarım. 

Bioplasma  

It is an organic fertilizer in liquid form having the algal cells as biological suspension. 

Distributor is Denge Tarım. 

 

Machines used for soil tillage and plant protection  

Soil tillage is carried through by chisel, plow, disc harrow or rotary tiller. A PTO driven 

sprayer with 400 liters capacity was used for routine applications of liquid fertilizers and chemicals 

for plant protection. 

 

Methods  
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Plant nutrition and general viticulture practices in the experimental organic vineyard  

All the organically managed plots in the vineyard were provided 1.5 tons / ha farmyard 

manure once in every two years and with green manure each year (vetch + barley + beans: 2.5 +3.5 

+7.5 kg / ha) in November as a standard practice by mixing them into the soil using a rotary tiller. 

EM Bio-polymer gel solution was applied into soil 5 times as 0,5-1 lt/da,  beginning before 

the flowering (Veraison) stage in 15 - 20 days periods. 

Bioplasma, as of the beginning of shoot growth was sprayed 5 times in 0,4-0,6 l /da.  onto 

leaves with 10-15 day intervals during the whole phenology,  

Zeolite was mixed into soil between rows every year in November as 3 kg/vinestock.  

The whole vineyard including the experimental site was irrigated by watering the pans 

between the rows.  

Soil Cultivation   

Soil applications were made on both sides of the respective row and two interrows were left 

as side-effect rows in order to avoid the side effects of other applications 

Three different soil tillage methods were used, i.e; mulching (none tillage), tillage only with 

a chisel and tillage only with a plow. During the tillage, half of the rows have obtained Zeolite, the 

other half none. The rows (plots) treated with Zeolite were also treated with organic agriculture 

certificated preparates E2001 and Bioplasma. The remaining plots were not treated with these 

fertilizers.  

Table 1. The summary of fertilizer applications on the main floor of three different soil tillage 

methods.  

Zeolite application (+)  Zeolite application (-) 

E2001+Bioplasma 
No 

Implementation 
E2001+Bioplasma 

No 

Implementation 

 

Disease Management 

Disease development and severity were followed by the weekly monitoring and scaling in 

the test plots. Management of dead-arm disease (Phomopsis viticola Sacc.) was carefully conducted 

by removing out the canes with typical symptoms during the winter pruning followed by winter 

wash of the vines with Bordeux mixture. The spraying schedule for managing the False mildew 

(Plasmopara viticola “B.et C.” Berlese et de Toni) was depended on the announcements of Early 

Warning System and copper oxychloride was used when necessary.   

During the study, powdery mildew infections exceeded the economic damage level, due to 

the suitable weather conditions in the test plots, thus it was necessary to follow up the disease 

development and control. Spray program was planned and conducted by considering the official 

technical instructions of plant protection for powdery mildew based on phenology starting after 
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flowering and continuing with intervals of 12-14 days. Organic plots were treated only with sulfur, 

whereas the conventional plots alternately were treated with sulfur and systemic fungicides (Table 

1).  All the plots were sprayed for 6 times. 

  

Table 1. The active ingredients of fungicides and the doses used for the control of powdery mildew. 

 

Active ingredient and rate Formulation Dose (%) 

Triadimenol+Folpet % 1,5+70 WP 0,200 

Penconazole 100 g/l EC 0,025 

Hexaconazole 50 g/l SC 0,030 

Sulfur % 80 WP 0,400 

 

Powdery Mildew disease assessment was done according to the method proposed by the 

Ministry of Agriculture and Rural Affairs (Anonymous, 1996). Instead of the 0-4 scale proposed 

in this method, a modified 0-5 scale with a higher accuracy at low disease severity was used. 

Disease severity in each plot was evaluated on the total of 36 clusters gathered from 12 vines/plot, 

with each 3 clusters, using the 0-5 scale. Disease counts were done for three years in phenological 

growth stages 79-81(Lorenz et al., 1994). 

 

The experimental design and statistical analysis 

The experiment designed according to a split-split-plot system was consisted of three 

replications, each with 36 vines. The statistical analysis was performed by using a SPSS Program 

package, version 15.0 (software) and the mean values of the data obtained were compared by using 

the Duncan test at p≤0.05 confidence level. The mean values in the same statistical group were 

indicated with the same letter. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The vines in research plots, treated with different soil application and cultivation methods 

were regularly sprayed with sulfur which is permitted to use in organic agriculture with 2-week 

intervals before the outcome of the disease.  

Disease incidence in zeolite treated and conventional plots declined in the first 2 years and 

increased in third year of investigation. Severity of disease in the zeolite plots statistically increased  

in the first 2 years, however no difference was recorded in these plots compared with conventional 

plots (p<0.05).  However in the second year, where the disease incidence was generally lower, 

zeolite application reduced the disease outcome in comparison with conventional plots. 
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Table 2. The comparative values of disease severity (%) and yield parameters in Zeolite treated  

and  untreated control plots and in conventional managed vineyard. 

Year Parameter 
Treatment 

Zeolite Control Conventional 

1
 

Disease severity (%) 11,98 a  7,38 b 12,26 a 

Fresh grape yield/ 

(kg/vine) 
11,74 a 11,03 a 11,41 a 

Raisin yield (%) 25,00 a 24,19 b 21,34 c 

2
 

Disease severity (%) 9,16 b 3,38 c 19,74 a 

Fresh grape yield/ 

(kg/vine) 
19,49 a 20,56 a 25,42 a 

Raisin yield (%) 23,06 a 22,83 a 23,08 a 

3
 

Disease severity (%) 31,18 b 28,18 b 27,62 a 

Fresh grape yield/ 

(kg/vine) 
8,58 c 11,50 b 15,00 a 

Raisin yield (%) 28,91 a 29,41 a 29,38 a 

A
v
er

a
g
e
 Disease severity (%) 17,44 a 12,98 a 19,87 a 

Fresh grape yield/ 

(kg/vine) 
13,27 a 14,36 a 17,28 a 

Raisin yield (%) 25,66 a 25,48 a 24,60 a 

 

As the average of three years, no statistically significant difference in disease severity was 

found between the plots with zeolite application, the control and the conventional vineyard 

(p<0.05). 

A significant (p<0.05) reduction in the average fresh grape yield was observed in zeolite 

treated plots in the third year of investigation, compared with the control and the conventionally 

managed plots. 

Raisin yield was increased with the zeolite application during the first year compared with 

control and conventional plots, whereas no difference was recorded in the following years. There 

weren’t any significant (p<0.05) differences which were found by evaluating the average yield 

parameters of zeolite plots in terms of  3 years (Table 2). 
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Disease severity in plots treated with organic fertilizer varied according to years as a result 

of a general increase during the first 2 years and decline in the last year, compared  to the control. 

There was no difference between organic and conventional systems in terms of disease severity 

(Table 3). Organic fertilizer application in organically managed plots has decreased fresh grape 

yield  significantly in the 3. year, compared with control as well as conventional applications. 

However, three-year averages of these 3 applications indicates that no significant difference 

(p<0.05) was observed both in terms of yield and disease severity. 

 

Table 3. The comparative values of disease severity (%) and yield parameters in organic plots 

fertilized or not fertilized with organic amendments compared to conventional managed vineyard. 

Year Parameter 

Treatment 

Organic 

fertilizer  

Control Conventional 

1
 

Disease severity (%) 11,88 a 7,46 b 12,26 a 

Fresh grape yield/ 

(kg/vine) 
11,56 a 11,21 a 11,41 a 

Raisin yield (%) 24,53 a 24,66 a 21,34 a 

2
 

Disease severity (%) 8,18 b 4,36 b 19,74 a 

Fresh grape yield/ 

(kg/vine) 
19,00 a 21,04 a 25,42 a 

Raisin yield (%) 23,33 a 22,56 a 23,08 a 

3
 

Disease severity (%) 27,62 a 30,16 b 27,62 a 

Fresh grape yield/ 

(kg/vine) 
8,87 c 11,20 b 15,00 a 

Raisin yield (%) 29,03 a 29,28 a 29,38 a 

A
v
er

a
g
e
 Disease severity (%) 15,89 a 13,99 a 19,87 a 

Fresh grape yield/ 

(kg/vine) 
13,14 a 14,48 a 17,28 a 

Raisin yield (%) 25,63 a 25,50 a 24,60 a 

 

As a result of organic fertilizer applications, a strong negative linear relationship between the 

disease severity and raisin yield were determined (Figure 1), whereas only a mild interaction was 

detected in other plots.  
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Figure 1 . Relationship between disease severity and raisin yield under conditions of organic 

fertilizer application. 

 

Evaluation of soil cultivation methods in terms of powdery mildew outbreak indicates that 

mulching and chisel tillage were the best practices.  The plots treated with these techniques had 

lower disease incidence compared with organically managed plots cultivated with plow and plots 

with conventional practices, except the third year, in which disease severity was relatively high. 

Considering the severity of the disease in terms of overall averages, there was no statistical 

significance (p<0.05)  between these practices. 

In the plots with chisel and mulch applications a reduction in the fresh grape yield  was 

recorded although low disease severity was low. But a difference did not emerge in the dried grape 

yield. 

When the three-year average data is taken into account, except with dried raisin yield, a non-

significant decrease was recorded in disease severity and fresh grape yield.  

Powdery mildew attacks could not reach to an epidemic level in the vineyards where  the 

research was carried out. This situation can be explained that climatic conditions, and especially 

high temperatures could directly influence the infection pressure, i.e the development of the 

pathogen on the vines. Particularly under suitable weather conditions, i.e.  at temperatures of 21-

30 ° C during the day at least 6 hours and at the maximum temperatures not exceeding 33 ° C , the 

pathogen can reach the case of high infection pressure (Thomas et. al., 1994). 

 

 

y = -0,1693x + 28,05
R² = 0,8199
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Table 4. The comparative values of disease severity (%) and yield parameters in different soil 

cultivated plots. 

Year Parameter 
Treatment 

Plow Chisel Mulching Conventional 

1
 

Disease severity 

(%) 
11,80 a 8,64 b 8,30 b 12,26 a 

Fresh grape yield/ 

(kg/vine) 
11,64 a 11,94 a 10,57 a 11,41 a 

Raisin yield (%) 24,46 a 24,36 a 24,96 a 21,34 a 

2
 

Disease severity 

(%) 
7,20 b 4,80 c 6,80 b 19,74 a 

Fresh grape yield/ 

(kg/vine) 
20,65 b 22,35 b 17,07 c 25,42 a 

Raisin yield (%) 24,08 a 22,25 b 22,50 b 23,08 ab 

3
 

Disease severity 

(%) 
27,26 a 27,18 a 27,62 a 27,62 a 

Fresh grape yield/ 

(kg/vine) 
8,83 a 10,80 a 10,48 a 15,00 a 

Raisin yield (%) 30,80 a 27,77 b 28,91 ab 29,38 ab 

A
v
er

a
g
e
 

Disease severity 

(%) 
15,42 a 13,54 a 14,24 a 19,87 a 

Fresh grape yield/ 

(kg/vine) 
13,71 a 15,03 a 12,71 a 17,28 a 

Raisin yield (%) 26,45 a 24,79 a 25,46 a 24,60 a 

 

Under these conditions, E. necator can build a new generation in every 5 days and can cause 

high levels of disease severity on its host. Thus, one can state that the high temperatures exceeding 

especially 33° C during the experiment, could significantly damage the population increase of the 

pathogen. In addition, quite inadequate maintenance procedures were applied in the pre-trial years 

in the vineyard and as a result of this poor vegetative development which is not suitable for the 

disease development, the outcome of the disease could have been indirectly hindered. 

 

In the first year of study, powdery mildew attack showed a higher rate in the plots with zeolite 

application and in conventional control plots than the plots without zeolite treatment. The reason 

for this may be that the more intense vegetative vine growth which was supported with optimal 

cultural conditions in conventional production plots and zeolite application providing a sufficient 

water economy, created better conditions for the pathogen development. The same situation was 
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also observed in the second year to a certain extent. Disease severity was again higher in zeolite 

treated plots compared untreated plots and the vines in conventionally managed vineyard had the 

highest values of disease incidence. 

Zeolite helps plants by increasing the water uptake and nutrient availability (Li et al., 2000). 

This situation can be explained by the increased vegetative growth in conventional plots. In the 

third experiment year infection pressure was higher than in previous years and no difference was 

observed in this year in terms disease severity compared to first years. Making a general assessment 

on the zeolite implementation, it can be concluded that, significant differences between zeolite 

variants comes out when the infection pressure is low whereas it had no effect on the disease 

outbreak in terms of years with higher infection pressure (p<0.05).  

In the plots with organic fertilizer application, a higher disease incidence was recorded than 

in nonfertilized plots during the first year. In the conventional managed vineyard also similar levels 

of disease severity was determined as in organically fertilized plots. In the second year, both in the 

organic fertilizer treated and an untreated plot, a lower level of infestation was recorded in 

comparison to conventionally managed vineyard. In the third year, because of higher disease 

development in all the experimental plots, no difference was found among them in terms of disease 

severity (p<0.05). A negative linear relationship between disease severity and raisin yield was 

determined as a result of the increased vegetative activity created by organic fertilizer application. 

Fertilization practices caused higher disease severity on the bunches than that of bunches 

in control plots. The vine variety “Sultanina” is known with its excessive vegetative growth and 

in addition to this trend, the fertilization, creating plenty of shoots and also a suitable 

microclimate for the sporulation of E. necator might have prevented the penetration of fungicides 

to the  the inner parts of vine and bunches. This observation coincides with the results of previous 

research (Cetinkaya and Onogur, 2006). 

Powdery mildew infestation was generally lower in the first two years and in the plots treated 

with Chisel plowing and mulching disease severity was recorded to be lower than in the plots with 

plow tillage and conventionally managed vineyard. In the third year, in which disease intensity was 

higher than the first two years, no difference (p<0.05) was observed between all the variants. Fresh 

grape yield influenced by this severe powdery mildew attack was also lower. Dry grape yields were 

not affected by tillage practices. Berner et al., (2008), examined the effects of practices such as 

different tillage techniques (plow and chisel), fertilization with animal manure extract and animal 

manure compost and biodynamic preparations on soil fertility and crop yields. They found that, 

among the factors which were tested only tillage patterns were effective on soil fertility parameters. 

In the soil cultivated with Chisel, soil microbial biomass and dehydrogenase enzyme activity were 

respectively 28% and 27% higher than the plow tillage application and the animal manure extract 

could increase wheat yield more than 5% in comparison with manure compost application. 
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ABSTRACT 

Disease control in organic agriculture is based on preferential treatment of advanced 

cultivation techniques rather than to be involved directly applications to pathogens. Powdery 

mildew (Erysiphe necator Schwein syn Uncinula necator (Schwein.) Burrill) is a destructive 

disease with its variable disease incidence and severity depending upon years. With this study; we 

aimed to determine the effect of cultural practice and alternative chemicals on E. necator and 

yield/quality; intended for control of powdery mildew which is an important problem of vine 

cultivation in the organic agriculture conditions. The research was carried out for 3 years in 

“Sultana Seedless Grape” fields in Alaşehir-Yeşilyurt foundation which is belong to Manisa 

Viticulture Research Station. 

It was determined that there is an disease control in fields in which leaf removal are conducted 

when compared with organic fields and conventional control in which leaf removal are not 

conducted. The repeated strong negative relationship (r = -0.85) has been determined between leaf 

removal and disease severity during research. Powdery mildew disease severity show statistically 

significant reduction in fields which is treated with sulfur and sodium bicarbonate dependent on 

years when compared with conventional controls. Strongly negative relationship (r=-0,82/-

0,87)  was determined between powdery mildew disease severity and yield values.There were no 

significant adverse effects on criteria of yield quality as a consequence of leaf removal 

process.Strong positive interaction (r = + 79 / + 93) was determined between leaf removal process 

and yield quality. 

Keywords: Grapevine, Erysiphenecator, leaf removal, sodium bicarbonate, sulphur, organic 

viticulture, disease control, grape yield, quality 

 

ÖZET 

ORGANIK BAĞCILIKTA YAPRAK ALMA VE YEŞIL AKSAM UYGULAMALARININ 

KÜLLEME HASTALIĞI VE ÜZÜM VERIM-KALITESI ÜZERINE ETKILERI 

 

Organik tarımda hastalık kontrolü, doğrudan müdahil olmaktan çok ileri yetiştiricilik 

tekniklerinin öncelikli uygulanması esasına dayanmaktadır. Bağ Küllemesi (Erysiphe necator) 

ülkemizde yıllara göre değişen yakalanma oranları ve şiddetleri ile zarar yapan bir hastalıktır. Bu 

çalışma ile organik tarım koşullarında bağcılığın önemli sorunlarından olan külleme hastalığının 
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kontrolüne yönelik olarak kültürel işlemlerin, alternatif kimyasalların hem hastalık etmeni üzerine 

ve hem de ürün verim-kalitesine yansıyan etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma Manisa 

Bağcılık Araştırma İstasyonuna ait Alaşehir-Yeşilyurt işletmesindeki Sultani Çekirdeksiz 

parselinde 3 yıllık sürede yürütülmüştür.  

Hastalık kontrolü yaprak alma uygulamalarının yürütüldüğü organik parsellerde yaprak 

alınmayan organik parsellere ve konvansiyonel kontrole göre istatistikî öneme sahip farklılıklar 

belirlenmiştir. Yaprak alma işlemi ile hastalık şiddeti arasında araştırma süresi boyunca tekrarlanan 

kuvvetli negatif ilişki (r=-0,85) saptanmıştır. Kükürt ve yemek sodası uygulanan parsellerde 

külleme hastalık şiddeti yıllar bazında konvansiyonel kontrole göre istatistiki öneme sahip düzeyde 

azalma göstermiştir. Külleme hastalık şiddeti ile verim değerleri arasında kuvvetli negatif ilişki 

(r=-0,82/-0,87) hesaplanmıştır. Yaprak alma işlemi sonucunda verime yönelik kriterlerde herhangi 

bir olumsuz etki saptanmamıştır. Yaprak alma işlemleri ile verim arasında kuvvetli pozitif 

interaksiyon (r=+79/+93) belirlenmiştir. 

 

Keywords:Bağ, Erysiphenecator, yaprakalma, sodium bikarbonat, kükürt, organic bağcılık, 

hastalıkkontrolü, üzümverim, kalitesi 

 

GİRİŞ 

Asma, dünyada kültürü yapılan en eski meyveli bitki türlerinden biridir. Bağcılık ve 

şarapçılık kültürünün Anadolu’nun kuzeydoğu kesimini de içine alan bölgede binlerce yıl önce 

başladığı ve buradan bütün dünyaya yayıldığı kabul edilmektedir (Çelik ve ark. 2005). 

Organik üzüm üretimi dünyada sınırlı sayıda ülkede gerçekleştirilmektedir. 1985 yılından bu 

yana organik kuru üzüm üreten ve ihraç eden Türkiye, organik kuru üretiminde dünya lideri 

konumundadır. Dünyada 218.000 ha alanda organik üzüm üretilmekte olup toplam üzüm üretim 

alanının %2,9’unu oluşturmaktadır. Türkiye’de ise yaklaşık 6.453 hektar alanda organik üzüm 

üretimi gerçekleştirilmektedir. Buda toplam üzüm üretim alanının % 1,35’ine tekabül etmektedir. 

Bu kadar alandan 2011 yılında 22.035 ton organik kuru üzüm üretimi yapılmıştır (Anonim, 2013). 

Organik çekirdeksiz kuru üzümden elde edilen verim konvansiyonel çekirdeksiz kuru 

üzümden elde edilen verime göre % 4.76 oranında daha azdır. Verimin, üzüm çeşidine, omca 

yaşına, tesis şekline, yetiştirme yeri ve koşullarına bağlı olarak değiştiği belirtilmektedir 

(Klonskyet al., 1992;Vasquezet al., 2008).Manisa yöresinde yapılan çalışmalarda organik 

çekirdeksiz kuru üzümün ortalama verimi % 8.20 oranında konvansiyonel çekirdeksiz kuru 

üzümün verimine göre daha düşük olduğu belirlenmiştir (Demirci ve Ark., 2002). 

Organik tarımda hastalık ve zararlıların kontrolü, doğrudan müdahil olmaktan çok ileri-doğru 

yetiştiricilik tekniklerinin öncelikli uygulanması esasına dayanmaktadır. Bitki gelişimi için 

elverişli koşulların sağlanmasının yanında, dayanıklı tür ve çeşit seçimi, rotasyon, rizosfer ve 

fillosferde yararlı organizmaları arttıracak bir ekosistemin yaratılması prensibine dayanan biyolojik 

mücadele ve doğal preparatların kullanılması önerilmektedir (Lampkin, 1990).  
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Bağ Küllemesi (Erysiphe necator) ülkemiz bağ yetiştiriciliği yapılan alanlarda yıllara göre 

değişen yakalanma oranları ve şiddetleri ile zarar yapan bir hastalıktır.  Hastalığın zarar derecesinin 

saptanması güç olmakla birlikte küllemenin yoğun görüldüğü bazı bölgelerde ilaçlama 

yapılmaması halinde %90’a varan ürün kaybına neden olabileceği bildirilmektedir. Hastalık 

ülkemizin hemen her yöresindeki bağ alanlarında görülmektedir (Anonim, 2008). 

Organik tarımda, verim arttırıcı girdi kullanımı konusunda getirilen kısıtlamalar nedeniyle 

birim alandan elde edilen üretim miktarının azalması beklenebilmektedir (Heissenhiberand Ring, 

1992; Çetinkaya ve Onoğur, 2006).Organik tarım sistemi ile insan sağlığına olumsuz etki 

yaratmayacak üzüm elde edilmesine karşın verim açısından organik parsellerde %15-25 

dolaylarında bir azalma olduğu saptanmıştır. Bağda mevcut terbiye sistemlerinden büyük T sistemi 

ile Lir sistemi karşılaştırılmasında; yaprak alanının çok sıkışık durumda kaldığı Lir sisteminde 

ilaçlamaların hedeflenen yaprak ve ürüne istenen düzeyde isabet etmediği belirlenmiştir. Bu 

nedenle daha geniş büyük T ve Lir sistemleri önerilmiştir (İlter ve ark., 1997). Yaprak yoğunluğu 

külleme hastalıkları açısından uygun ortam oluşturduğu ve hastalık şiddetini arttırdığından dolayı, 

hastalık kontrolü açısından yaprak alma işlemlerinin yapılmasının uygun olduğu bildirilmektedir 

(Anonim, 2010; Austin et al., 2011; Gladstone and Dokoozlian, 2003). 

Hastalıklara karşı, organik sofralık ve kuru üzüm yetiştiriciliğinde uygulanabilecek ilk işlem 

kültürel önlemleri gerçekleştirmektir. Ayrıca, kükürt ve bakır etkili maddeli preparatların yanı sıra, 

genellikle işletmelerde hazırlanan veya henüz ticari anlamda bir üretim kapasitesine ulaşmamış, 

ancak, IFOAM’ dan onaylı çok sayıda doğal kökenli madde organik tarımda kullanılmaktadır 

(Anonim, 2002). Son yıllarda özellikle külleme hastalığına karşı kükürde alternatif olabilecek 

yemek sodası, fosfat tuzları, silikatlar gibi doğal kökenli maddelerde kullanılmakta, kullanılması 

önerilmekte ve ülkemizde de denenmektedir (Belanger et al, 1998; Demir ve ark., 1997; Horst and 

Kawamoto, 1992; Yıldırım ve ark., 2002). 

Organik kuru üzüm üretiminde zirai mücadeleyle birlikte verim ve kalite üzerinde etkili olan 

bazı kültürel uygulamalar vardır. Bunlardan yaprak alma işlemi hem verim ve kalite bileşenleri 

hem de hastalık ve zararlılarla mücadele açısından önem taşımaktadır.  

Bağlarda yaz budanması kapsamında yer alan yaprak alma işlemi zamanında ve yeterli 

düzeyde yapıldığında omca üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı hatta renkli çeşitlerde 

tanelerin daha iyi renklenmesini sağladığı ve oransal nemin azalması nedeni ile Botrytis cinerea 

(kurşuni küf) zararının azalması gibi olumlu etkileri de söz konusudur (Winkleret al., 1974; 

Carbonneauet al., 1977).  

 Uslu (1981), yaprak almanın omca üzerine etkisini incelemek amacıyla Müşküle üzüm 

çeşidinde yaptığı araştırmada yaprak almanın toplam asimilasyon yüzeyini azalttığı, fakat omca 

üzerinde kalan yaprakların fotosentetik etkinliklerini artırarak, karbondioksit özümlemesini 

yükselttiğini ve buna bağlı olarak da verim ve kalitede öneli artışların olduğunu belirtmiştir. 

Bu çalışma ile organik tarım koşullarında bağcılığın önemli sorunlarından olan külleme 

hastalığının kontrolüne yönelik olarak kültürel işlemlerin, alternatif kimyasalların hem hastalık 

etmeni üzerine ve hem de ürün verim-kalitesine yansıyan etkisini belirlemek hedeflenmiştir. 

Organik koşullarda yürütülen söz konusu uygulamaların 3 yıl gibi uzun vadeli bir süreçte takip 

edilmesi tekrarlanabilir sonuçlara ulaşılması açısından önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında 
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doğrudan müdahil olunmayan konvansiyonel yetiştiricilik koşullarının organik yetiştiricilik 

koşulları ile karşılaştırılması sonucu, özellikle organik üretimde hastalık etmenlerinin yetersiz 

kontrolü, olası verim-kalite kayıpları gibi tartışılan hususları netliğe kavuşturması amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL VE METOD 

Araştırma Materyali 

Araştırma Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonuna ait Alaşehir-Yeşilyurt işletmesindeki 

Sultani Çekirdeksiz parselinin 13 dekarlık kısmında yürütülmüştür. Deneme bağı orta nokta 

koordinatı 35S 643839.83 X 4244686.22 (WGS84) dır. Çeşit orta mevsimde olgunlaşan, gelişmesi 

kuvvetli, salkımı konik şekilli, kanatlı, normal sıklıkta, tane oval şekilli, kurutmalık bir çeşit 

olmasına rağmen bazı kültürel işlemlerle sofralık olarak değerlendirilmektedir (Duru ve Gelegen, 

1975). Deneme parseli, sulanabilir şartlarda ve kendi kökleri üzerinde 2,4 mx3,3 m sıra aralık 

mesafesinde ve “T” telli terbiye sistemi kullanılan 10 yaşlı bağda yürütülmüştür. Bağda halihazırda 

organik üretim yapılmakta olup, yönetmelikte de tanımlanan 3 yıl süreli geçiş sürecinin 3. yılı ve 

ilk 2 yıllık organik üretim süreci değerlendirmeye alınmıştır.  

İçme sodası (NaHCO3) külleme hastalığı ( E. necator) mücadelesinde Kükürt (WP)’e 

alternatif olarak eş zamanlı olarak kullanılmıştır.  

Yöntem 

Standart uygulama olarak tüm karakterleri temsil edentüm parsellere aralarında fark 

gözetilmeksizin çiftlik gübresi (1.5 ton/da) ve yeşil gübre (arpa+ fiğ+ bakla: 2.5+3.5+7.5 kg/da) 

gibi organik gübrelerle uygulanmıştır.  

Aşağıda gösterildiği gibi üç farklı seviye ve dönemde yaprak alma uygulamalarını 

yapılmıştır.. 

 Konvansiyonel(Geleneksel) 

 Kontrol (Herhangi bir yaprak alım uygulaması yapılmamıştır) 

 Tane tutumu döneminde sürgün başına salkımın altından 2 adet yaprak alınması  

 Ben düşme döneminde sürgün başına salkımın 2 adet altından 2 adet üstünden olmak 

üzere 4 adet yaprak alınması  

 Tane tutumu ve ben düşme döneminde sürgün başına salkımın üstünden ve altından 

3’er olmak üzere 6 adet yaprak alınması  

Tüm deneme karakterlerini oluşturan sıraların yarısına WP kükürt 400 g/100 lt su) diğer 

yarısına ise içme sodası (2 kg/100 lt su) külleme hastalığını kontrol etmek amacıyla sürgün boyu 

25 cm olunca başlanmış, müteakiben ince koruk itibaren 12 gün aralıklarla ben düşme dönemine 

kadar uygulanmıştır. Ayrıca bağ mildiyösü hastalığı mücadelesi Manisa Tarım İl Müdürlüğü resmi 

çiftçi tahmin ve uyarı sistemi dikkate alınarak yapılmıştır. Bu hastalığın mücadelesi için uyarı 

verildiğinde organik tarımda kullanımına izin verilen bakır sülfat penta hidrat preparatı 50 ml/100 

lt su dozunda kullanılmıştır. Organik bağda yapılan uygulamaları karşılaştırma amaçlı kontrol 

karakteri olarak yine aynı kuruma ait ve aynı lokasyonda yer alan konvansiyonel bağdan elde edilen 

parametreler kullanılmıştır. Konvansiyonel bağda yeşil aksam uygulamaları organik bağ ile aynı 
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tarihlerde ve eşit sayıda yürütülmüştür. Bu alanda dönüşümlü olarak kükürt, penconazole, 

triadimenol ve hexaconazolefungisit etkili maddeli preparat uygulamaları külleme hastalığını 

kontrol etmek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmada organik olarak üretilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi kurutmalık üzüm olarak 

değerlendirilmiştir. Hasat zamanına karar vermek için ben düşme döneminden itibaren birer hafta 

arayla Amerine ve Cruess (1960) yöntemine göre alınan üzüm örneklerinde olgunluk seyri takip 

edilerek hasat tarihine karar verilmiştir. Deneme parsellerindeki organik ürüne geçiş aşamasındaki 

hasat 29 Ağustos ve organik ürün aşamasında sırasıyla 25 Ağustos ve 06 Eylül tarihlerinde 

yapılmıştır. 

Kültürel işlemlerin (yaprak alma), alternatif mücadele ajanı uygulamalarının üzümün bazı 

verim-kalite kriterlerine ve külleme hastalığının kontrolüne yönelik etkisini saptamak amacıyla 

analiz ve ölçümler yapılmıştır. Verime yönelik parametreler yaş üzüm verimi (kg/omca), ortalama 

salkım ağırlığı (g/salkım), kuru üzüm randımanı (%) ve 2 kişilik TARİŞ eksper grubu tarafından 

TSE 3411’e göre yapılan kuru üzüm ekspertizi olarak şekillenmiştir. 

Bağ Küllemesi hastalığı değerlendirmesi Gıda Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı tarafından 

önerilen yöntem kapsamında yapılmıştır (Anonim, 2014). Değerlendirme için yine aynı metot 

içinde yer alan 0-4 skalası kullanılmıştır. Külleme hastalık şiddetini belirlemek amacıyla uygulama 

yapılan her parselden 12 omca ve her omcadan 3 salkım olmak üzere toplam 36 adet 0-5 skalası 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Külleme hastalık şiddetini belirlemeye yönelik değerlendirme üç 

yıl boyunca, sırasıyla 19 Temmuz, 2 Ağustos ve 18 Temmuz tarihlerinde, koruk döneminde 

(BBCH 79, Majority of berries touching) yapılmıştır. 

Hastalık şiddetini belirlemeye yönelik olarak Townsend-Heuberger, uygulamaların 

etkinliklerini belirlemeye yönelik Abbott formülleri kullanılmıştır. Dağılım grafikleri MS-Excel 

2010 programı çizilmiştir. Uygulamalar sonucu elde edilen parametrelerin interaksiyonu SPSS 

Program paketi versiyon 15,0 ile Pearson yöntemine göre, ortalamalarının karşılaştırılması ise 

p=0.05 seviyesinde Duncan testi uygulanarak yapılmıştır.   

 

SONUÇLAR 

Hastalık yönetimi ile ilgili bulgular 

Proje kapsamında üç yıl içerisinde denemelerin yürütüldüğü bağda Bağ küllemesi 

(E.necator) hastalığı ekonomik zarar seviyesini iklim koşulları elverdiği ölçüde aşmış, takip ve 

mücadele ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola)hastalığı ekonomik zarar 

düzeyine ulaşmamış ve sadece yağışlı giden bir ilkbaharda hafif şiddette belirti göstermiştir. Ölükol 

(Phomopsis viticola) hastalığına karşı kültürel önlemler kapsamındaki hastalıklı dalların 

budanması şeklinde sanitasyon önlemleri alınmıştır.  

Yaprak alma işlemi dikkate alınmaksızın soda ve kükürt yeşil aksam uygulamalarında her 3 

yılda konvansiyonel bağ ile kıyaslandığında külleme hastalığı organik parsellerde istatistiki öneme 

sahip düzeyde başarı ile kontrol edilmiştir. Geçiş yılında hastalık tüm parsellerde, konvansiyonel 

parsel dahil düşük düzeyde ortaya çıkmıştır. İkinci ve 3. yıllarda ise tüm alanlarda artan bir hastalık 

şiddeti belirlenmiştir. Organik bağda kükürt, soda uygulamalarının 3 yıllık ortalama hastalık 

şiddetleri dikkate alındığında istatistiki bir fark tespit edilmemiştir (Çizelge 1).  
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Çizelge 1 incelendiğinde organik parsellerde yürütülen yeşil aksam soda ve kükürt 

uygulamaları ile külleme hastalığı % 34,5 ile 71,9 düzeylerinde konvansiyonel uygulamalara göre 

etki ile kontrol etmiştir. Özellikle enfeksiyon baskısının düşük olduğu yıllarda bu başarının üst 

düzeylerde yer aldığı belirlenmiştir. 

Çizelge 1. Yeşil aksam uygulamalarının bağ küllemesi hastalık şiddeti üzerine etkisi 

Uygulama 

Organik Tarım Süreci 

Geçiş Yılı 1.Yıl 2.Yıl Ortalama 

H.Ş. (%) % Etki H.Ş. (%) % Etki H.Ş. (%) % Etki H.Ş. (%) % Etki 

Soda 4,3 a 71,9 10,2 a 58,9 18,4 a 46,7 10,97 a 55,9 

Kükürt 6,4 a 58,2 12,4 a 50,0 22,7 a 34,2 13,83 a 44,4 

Konvansiyon

el 
15,3 b - 24,8 b - 34,5 b - 24,87 a - 

(H.Ş.: Hastalık Şiddeti) (Farklı harfler farklı istatistiki grupları ifade etmektedir) 

Araştırma kapsamında organik yetiştiricilik felsefesi ile başvurulan kültürel önlemler 

arasında bulunan ve iyi havalanma-ışıklanmayı sağlayacak değişik dönemlerde yapılan yaprak 

alma işlemi sonucunda yaprak almama işlemine ve konvansiyonel yetiştiricilik koşullarına göre 

oranla külleme hastalığı başarılı bir şekilde kontrol altına alınmıştır (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Yaprak alma işlemlerinin bağ küllemesi hastalık şiddeti üzerine etkisi  

Alınan 

Yaprak Sayısı 

Organik Tarım Süreci 

Geçiş Yılı 1.Yıl 2.Yıl Ortalama 

H.Ş. (%) % Etki H.Ş. (%) % Etki H.Ş. (%) % Etki H.Ş. (%) % Etki 

2 3,8 a 75,2 10,1 a 59,3 17,7 a 48,7 10,53 a 57,7 

4 3,8 a 75,2 7,5 a 69,8 19,9 a 42,3 10,40 a 58,2 

6 3,0 a 80,4 8,4 a 66,1 15,6 a 54,8 9,00 a 63,8 

0 10,7 b 30,1 19,3 b 22,2 28,9 b 16,2 19,63 a 21,1 

Konvansiyon

el 
15,3 b - 24,8 b - 34,5 b - 24,87 a - 

(H.Ş.: Hastalık Şiddeti) (Farklı harfler farklı istatistiki grupları ifade etmektedir) 

Yaprak alma işlemi uygulamaları 3 yıl boyunca konvansiyonel bağ ile kıyaslandığında 

külleme hastalığı organik parsellerde istatistiki öneme sahip düzeyde başarı ile kontrol edilmiştir. 

Geçiş yılında hastalık tüm parsellerde, konvansiyonel parsel dahil düşük düzeyde ortaya çıkmıştır. 

İkinci ve 3. yıllarda ise tüm alanlarda artan bir hastalık şiddeti belirlenmiştir. Organik bağda yaprak 

alma işlemi uygulanmayan parsellerde, kükürt, soda uygulamalarına rağmen, yaprak alınan 

parsellere göre istatistiki öneme sahip bir hastalık çıkışı belirlenmiştir. Organik ve konvansiyonel 

parsellerde 3 yıllık ortalama hastalık şiddetleri açısından istatistiki bir fark tespit edilmemiştir 

(Çizelge 2). 

Yemek sodası ve kükürt uygulamaları ile farklı fenolojik dönemlerde salkım çevresi 

yapraklarının alınması sonucu elde edilen külleme hastalık şiddeti değerleri Çizelge 3’ te 
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verilmiştir. Çizelge 3 incelendiğinde organik yetiştiricilik koşullarında kükürt ve içme sodası 

uygulamasının hastalığı baskıda tutmak için benzer etki gösterdiği ve aynı istatistiki grup içinde 

yer aldığı izlenmektedir. Fakat organik tarım koşullarında hastalık etmenini kontrol etmeye yönelik 

bu uygulamaların etkisi konvansiyonel bağcılık koşullarında yürütülen mücadele yöntemleri ile 

karşılaştırıldığında istatistiki öneme sahip düzeyde başarı kaydetmiştir. Soda-kükürt yeşil aksam 

uygulamalarının etkililiklerinin yaprak seyreltme işlemleri ile kombine edilmesi durumunda 

hastalığın kontrol edilmesindeki başarının daha da ön plana çıktığı gözlenmiştir. Yüksek şiddette 

hastalık çıkışı gözlenen organik tarım süreci ikinci yılında ise uygulamaların konvansiyonel-

organik tarım sisteminde belirlenen hastalığı baskılamaya yönelik etkisinde düşüş kaydedilmiş 

fakat kükürt-soda uygulamaları ile yaprak alma işlemlerinin etkisinin halen devam ettiği 

görülmektedir. 

Çizelge 3. Yaprak alma ve alternatif bitki koruma ürünü uygulamalarının bağ küllemesi hastalık şiddeti 

üzerine etkisi  

Uygulama 
Organik Tarım Süreci 

Geçiş Yılı 1.Yıl 2.Yıl Ortalama 

Etkili 

Madde 

Yaprak 

Alma 
H.Ş. (%) % Etki H.Ş. (%) % Etki H.Ş. (%) % Etki H.Ş. (%) % Etki 

İçme 

Sodası 

2 3,4 a 77,8 10,4 a 58,1 16,2 a 53,0 10,00 ab 59,8 

4 2,8 a 81,7 6,4 a 74,2 17,2 a 50,1 8,80 a 64,6 

6 2,7 a 82,4 7,7 a 69,0 14,4 a 58,3 8,27 a 66,8 

0 8,3 a 45,8 16,3 b 34,3 25,7 b 25,5 16,77 ab 32,6 

Kükürt 

2 4,2 a 72,6 9,8 a 60,5 19,2 ab 44,4 11,07 ab 55,5 

4 5,0 a 67,3 8,6 a 65,3 22,6 ab 34,5 12,07 ab 51,5 

6 3,3 a 78,4 9,0 a 63,7 16,8 a 51,3 9,70 ab 61,0 

0 13,1 b 14,4 22,2 b 10,5 32,1 b 7,0 22,47 ab 9,7 

Konvansiyonel 15,3 b - 24,8 b - 34,5 b - 24,87 b - 

(H.Ş.: Hastalık Şiddeti) (Farklı harfler farklı istatistiki grupları ifade etmektedir) 

Ürün verim ve kalitesine yönelik bulgular 

Hem geçiş dönemi ve hem de organik üzüm aşaması ile organik üzüm ortalama verilerinin 

istatistik değerlendirmeleri sonucunda farklı dönemlerde yaprak alma ve yemek sodası-kükürt 

uygulamalarının yaş üzüm verimi (kg/omca)üzerinde önemli düzeyde farklı etki yapmadığı 

saptanmıştır (Çizelge 4 ve 5). Ayrıca yaprak alma işlemi gerçekleştirilen salkımlarda güneş 

yanıklığı ortaya çıkmamıştır.  

Çizelge 4. Farklı dönemlerde yaprak alma uygulamalarının yaş üzüm verimi üzerine etkisi (kg/omca) 

Yaprak Alma 
Organik Tarım Süreci 

Geçiş Yılı 1.Yıl 2.Yıl Ortalama 

2 11,79 20,00 13,50 15,10 

4 12,33 20,90 11,50 14,91 

6 11,68 21,83 15,33 16,28 

0 11,77 20,50 10,50 14,26 

Konvansiyonel 11,41 25,41 15,00 17,27 
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Uygulamaların yaş üzüm verimi açısından yıl içinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etki 

yaratmadığı, konvansiyonel ürün ile istatistiki öneme sahip bir fark ortaya çıkmadığı belirlenmiştir. 

Yıllara göre değişen yaş üzüm verim dağılımı bulunduğu fenoloji içinde uyumlu bulunmuştur. 

 

Çizelge 5. Soda ve kükürt uygulaması ile farklı dönemlerde yaprak alma uygulamalarının yaş üzüm verimi üzerine 

etkisi (kg/omca) 

Uygulama Organik tarım süreci 

Preparat Yaprak alma  Geçiş 1.Yıl 2.Yıl Ortalama 

Soda 

2 14,04 20,87 13,33 16,08 

4 12,79 20,20 12,00 15,00 

6 11,82 21,53 18,00 17,12 

0 11,94 19,87 10,33 14,05 

Kükürt 

2 11,56  19,13 13,67 14,79 

4 11,87  21,60 11,00 14,82 

6 11,54  22,13 12,67 15,45 

0 11,60  21,13 10,67 14,47 

Konvansiyonel 11,41 25,41 15,00 17,27 

 

Çizelge 6. Farklı dönemlerde yaprak alma uygulamalarının salkım ağırlığı (g/salkım) üzerine etkisi 

Yaprak Alma 
Organik Tarım Süreci 

Geçiş Yılı 1.Yıl 2.Yıl Ortalama 

2 252,95 373,42 342,02 322,80 

4 226,67 371,72 322,90 307,10 

6 228,15 576,51 352,48 385,71 

0 249,38 369,92 313,90 311,07 

Konvansiyonel 266,43 594,40 442,88 434,57 

 

Organik ürün dönemine geçiş yılı ile organik aşaması yemek sodası-kükürt ve yaprak alma 

uygulamalarının salkım ağırlığı (g) üzerinde önemli etki yapmadığı saptanmıştır (Çizelge 6 ve 7). 

Yıllara göre değişen salkım ağırlığı parametreleri saptandıkları fenolojiye bağlı olarak artış 

yönünde değişkenlik göstermiştir. Fakat uygulamalar arasında bir fark bulunmamıştır.  
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Çizelge 7. Soda ve kükürt uygulaması ile farklı dönemlerde yaprak alma uygulamalarının Salkım ağırlığı 

(g/salkım) üzerine etkisi 

Uygulama Organik tarım süreci 

Preparat Yaprak alma  Geçiş 1.Yıl 2.Yıl Ortalama 

Soda 

2 287,99 359,08 360,68 335,92 

4 241,95 401,88 327,78 323,87 

6 239,55 394,41 384,38 339,45 

0 265,05 408,43 306,30 326,59 

Kükürt 

2 217,90 387,76 323,35 309,67 

4 211,76 341,58 318,01 290,45 

6 216,76 758,60 320,59 431,98 

0 233,71 331,40 321,50 295,54 

Konvansiyonel 266,43 594,40 442,88 266,43 

Hem geçiş dönemi ve hem de organik üzüm aşaması ile organik üzüm ortalama verilerinin 

istatistik değerlendirmeleri sonucunda farklı dönemlerde yaprak alma uygulamalarının kuruma 

randımanı (%) üzerine önemli düzeyde etki yapmadığı saptanmıştır (Çizelge 8 ve9).  

Çizelge 8. Farklı dönemlerde yaprak alma uygulamalarının üzüm kuruma randımanı(%) üzerine etkisi 

Yaprak Alma 
Organik Tarım Süreci 

Geçiş Yılı 1.Yıl 2.Yıl Ortalama 

2 24,42 24,33 27,09 25,28 

4 23,83 23,67 26,68 24,73 

6 25,08 23,67 28,07 25,61 

0 24,25 25,67 25,02 24,98 

Konvansiyonel 24,15 23,08 29,38 25,54 

 

Çizelge 9. Soda ve kükürt uygulaması ile farklı dönemlerde yaprak alma uygulamalarının üzüm kuruma randımanı  

(%) üzerine etkisi 

Uygulama Organik tarım süreci 

Preparat Yaprak alma  Geçiş Yıl Yıl Ortalama 

Soda 

2 24,17 23,00 25,52 24,23 

4 24,00 23,67 28,17 25,28 

6 25,16 23,00 27,32 25,16 

0 24,17 24,67 25,17 24,67 

Kükürt 

2 24,67 25,67 28,65 26,33 

4 23,67 23,67 25,18 24,17 

6 25,00 24,33 28,82 26,05 

0 24,33 26,67 24,88 25,29 

Konvansiyonel 24,15 23,08 29,38 25,54 
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Hem geçiş dönemi ve hem de organik üzüm aşaması ile organik üzüm ortalama verilerinin 

istatistik değerlendirmeleri sonucunda organik ürün 1. döneminde farklı dönemlerde 2 ve 6 yaprak 

alma uygulamasının kuru üzüm ekspertiz değeri üzerine önemli düzeyde arttırıcı etki yaptığı, diğer 

dönemlerde ise herhangi farklılık ortaya çıkmadığı saptanmıştır (Çizelge 10). Tüm araştırma 

sürecinde yemek sodası-kükürt uygulamasının yaprak alma işlemi ile kombine edilerek yapılan 

değerlendirme sonucu kuru üzüm ekspertiz değeri üzerine önemli düzeyde etki yapmadığı 

sonucuna varılmıştır (Çizelge 11). 

Çizelge 10. Farklı dönemlerde yaprak alma uygulamalarının kuru üzüm ekspertizi üzerine etkisi 

Yaprak Alma 
Organik tarım süreci 

Geçiş Yılı 1.Yıl 2.Yıl Ortalama 

2 7,00  8,41 b 8,66  8,02 

4 7,08  8,17 ab 8,50  7,92 

6 7,00  8,42 b 8,42  7,95 

0 7,00  8,16 ab 8,58  7,91 

Konvansiyonel 7,00  8,00 a 8,66  7,89 

Uygulamaların kuru üzüm randımanı açısından yıl içinde olumlu veya olumsuz herhangi bir 

etki yaratmadığı, konvansiyonel ürün ile istatistiki öneme sahip bir fark ortaya çıkmadığı 

belirlenmiştir. Kalite kriterleri açısından yaprak alma uygulamalarının yıllara göre artış yönünde 

olumlu, istatistiki önemli farklılıklar ortaya çıkarabileceği tespit edilmiştir. Kuru üzüm verim ve 

kalite dağılımı değerleri saptandıkları fenolojiile uyumlu bulunmuştur. 

Çizelge 11. Soda ve kükürt uygulaması ile farklı dönemlerde yaprak alma uygulamalarının kuru üzüm 

ekspertiziüzerine etkisi 

Uygulama Organik tarım süreci 

Preparat Yaprak alma  Geçiş 1.Yıl 2.Yıl Ortalama 

Soda 

2 7,00 8,33 8,33 7,89 

4 7,00 8,17 8,33 7,83 

6 7,00 8,33 8,50 7,94 

0 7,00 8,17 8,67 7,95 

Kükürt 

2 7,17 8,50 8,67 8,11 

4 7,00 8,16 8,50 7,89 

6 7,00 8,50 8,66 8,05 

0 7,00 8,16 8,67 7,94 

Konvansiyonel 7,00 8.00 8.33 7,67 

 

Hastalık şiddeti ve ürün verim-kalite etkileşimine yönelik bulgular 

Araştırma kapsamında elde edilen külleme hastalığı şiddeti ve üzüm verimine yansıyan 

parametreler kullanılarak interaktif etkileşimini belirlemeye yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. 
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Söz konusu etkileşimlerin hesaplanmasında3 yıllık verilerin ortalama değerleri dikkate alınarak 

korelasyon katsayıları belirlenmiş ve dağılım grafikleri çizilerek Çizelge 12 ve Şekil 1, 2 ve 3’te 

verilmiştir.  

Çizelge 12. Yaprak alma, yeşil aksam yemek sodası-kükürt uygulamalarının hastalık şiddeti ve ürün verim-kalitesine 

yönelik parametrelerin etkileşimli değerlendirme tablosu 

Uygulama + Uygulama Kombinasyonu / Çarpım Moment Katsayısı (Pearson’a göre) 

Yaprak Alma Yaprak Alma + Yemek Sodası Yaprak Alma + Kükürt 

İnteraksiyon r İnteraksiyon r İnteraksiyon r 

Hastalık Şiddeti X  

Yaprak Alma 

-0,85 Hastalık Şiddeti X  

Yaprak Alma + Y. Sodası 

-0,87 Hastalık Şiddeti X  

Yaprak Alma + Kükürt 

-0,82 

Hastalık Şiddeti X 

Taze Üzüm Verimi  

-0,79 Hastalık Şiddeti X 

Taze Üzüm Verimi  

-0,78 Hastalık Şiddeti X 

Taze Üzüm Verimi  

-0,77 

Hastalık Şiddeti X 

Salkım Ağırlığı 

-0,50 Hastalık Şiddeti X 

Salkım Ağırlığı 

-0,43 Hastalık Şiddeti X 

Salkım Ağırlığı 

-0,50 

Hastalık Şiddeti X 

Kuru Randımanı 

-0,39 Hastalık Şiddeti X 

Kuru Randımanı 

-0,39 Hastalık Şiddeti X 

Kuru Randımanı 

-0,24 

Hastalık Şiddeti X 

Kuru Üzüm Ekspertizi 

-0,50 Hastalık Şiddeti X 

Kuru Üzüm Ekspertizi 

+0,53 Hastalık Şiddeti X 

Kuru Üzüm Ekspertizi 

-0,47 

Yaprak Alma X  

Taze Üzüm Verimi 

 

+0,79 Yaprak Alma + Y. Sodası 

X 

 Taze Üzüm Verimi 

 

+0,79 Yaprak Alma + Kükürt X 

Taze Üzüm Verimi 

+0,93 

Yaprak Alma X  

Salkım Ağırlığı 

+0,73 Yaprak Alma + Y. Sodası 

X 

Salkım Ağırlığı 

+0,46 Yaprak Alma + Kükürt X 

Salkım Ağırlığı 

+0,75 

Yaprak Alma X  

Kuru Randımanı 

+0,45 Yaprak Alma + Y. Sodası 

X  

Kuru Randımanı 

+0,67 Yaprak Alma + Kükürt X 

Kuru Randımanı 

+0,02 

Yaprak Alma X  

Kuru Üzüm Ekspertizi 

+0,05 Yaprak Alma + Y. Sodası 

X  

Kuru Üzüm Ekspertizi 

-0,21 Yaprak Alma + Kükürt X 

Kuru Üzüm Ekspertizi 

+0,14 

 Çizelge 12 incelendiğinde araştırma alanından elde edilen külleme hastalığı ve verime 

yansıyan bazı parametrelerin uygulama hastalık şiddeti, uygulama verim kriterleri arasındaki 

etkileşimin yönü ve düzeyi hesaplanmıştır. Sadece yaprak alma, yaprak almanın yeşil aksam 

uygulamaları ile kombine edilmesinin hastalık şiddeti üzerine negatif olarak etki ettiği saptanmıştır. 

Yaprak alma işlemi ile hastalık şiddetinde azalma kaydedildiği ve bu ilişkinin tüm uygulama 

varyasyonlarında benzer bir şekilde ve -0,82 ile -0,87 arasında değişen yüksek düzeyde ortaya 

çıktığı sonucuna varılmıştır.  

 Hastalık şiddeti ile ürüne yansıyan taze ve kuru üzüm verim kriterleri arasında negatif bir 

etkileşimin varlığı, azalan hastalık şiddeti ile söz konusu verim değerlerinde anlamlı bir iyileşme 

sağlandığı görülmektedir. Bu durum tüm araştırma varyasyonları için de benzer bir durum 

göstermiştir.  

 Külleme hastalık şiddetinin kontrolü açısından baskılayıcı etki yaratan kültürel işlemlerin 

ve yeşil aksam uygulamalarının verim ile doğrudan ilişkisi değerlendirildiğinde ise hemen hemen 

tüm uygulamaların verime yansıyan kriterler üzerinde pozitif etkili olduğu saptanmıştır. Özellikle 

ürün miktarı üzerinde üst düzeyde olumlu etkileşim varlığı tespit edilmiştir. Ürün kalitesine yönelik 

kriterler açısından ise olumsuz bir etkileşimin ortaya çıkmadığı sonucuna varılmıştır. Yani yaprak 

alma işlemlerinin verim-kalite kaybına sebep olmadığı, bilakis verim-kaliteye yönelik etkisinin de 

olumlu olduğu belirlenmiştir. Bu durum görsel olarak dağılım grafikleri üzerinde de kolaylıkla 
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izlenebilecek ve Çizelge 12’de liste halinde verilen hesaplama sonuçlarını teyit edecek nitelik 

taşımaktadır (Şekil 1, 2 ve 3). 

 

Şekil1. Farklı dönemlerde yaprak alma uygulamalarının hastalık şiddeti ve verime yansıyan parametreler üzerine etkisi 

 
Şekil 2. Yemek sodası ve farklı dönemlerde yaprak alma kombinasyonunun hastalık şiddeti ve verime yansıyan parametreler 

üzerine etkisi 
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Şekil 3. Kükürt ve farklı dönemlerde yaprak alma kombinasyonunun hastalık şiddeti ve verime yansıyan parametreler üzerine 

etkisi 

 

TARTIŞMA 

Araştırmanın yürütüldüğü ilk yılda bağ küllemesi epidemi oluşturacak düzeyde hastalık 

şiddeti göstermemiştir. Hastalığın düşük seyretmesinin sebebi olarak hastalık etmeninin epidemi 

oluşturacak seviyede enfeksiyon basıncına sahip olabilmesinin ancak uygun iklim koşullarında, 

sıcaklığın etmene doğrudan etkisi ile açıklanabilir. Özellikle hava koşullarının, sıcaklığın gün 

içinde 21-30OC arasında en az 6 saat süre ile ve 33OC’ yi geçmeyen maksimum sıcaklıklara 

ulaşmaması durumunda yüksek enfeksiyon basıncı gösterebilmektedir (Thomas et. al., 1994). Söz 

konusu koşullarda etmen 5 günde bir generasyon oluşturabilmekte ve konukçusunda yüksek 

şiddette hastalandırabilmektedir. Denemelerin yürütüldüğü yıllarda özellikle 33OC’yi aşan yüksek 

sıcaklıkların etmenin popülasyonuna önemli derecede zarar verdiği düşünülmektedir. Fakat bu 

yönde bir iklim parametre dökümüne sahip olunmadığı için sayısal bir değerlendirme 

yapılamamıştır.   

Farklı dönemlerde yaprak alma uygulaması ile soda ve kükürt uygulaması yapılan 

yetiştiricilik koşullarından elde edilen ortalama organik yaş üzüm verimleri bölgeden elde edilen 

ürün miktarları ile uyumlu bulunmuştur. Geçiş yılı omca başına yaş üzüm miktarları genelde düşük 

olmasına rağmen organik döneminde verim ortalaması Ege bölgesi konvansiyonel yetiştiricilik 

seviyelerine ulaşmıştır. Organik koşullarda yürütülen önceki çalışmalarda daha düşük verim 

değerleri kaydedilmiştir (Çetinkaya ve Onoğur, 2006; Karaturhan ve Boyacı, 2001). 



J. Turk. Phytopath., Vol. 45 No. 2-3, 73-86 

 

Yaprak alma işlemleri ile kombine edilen soda-kükürt uygulamalarının yürütüldüğü organik 

parsellerde ise yaprak alınmaksızın soda-kükürt uygulaması yapılan organik parsellere ve 

konvansiyonel uygulamalara göre hastalığı kontrol etme başarısı-etkililiği istatistiki öneme sahip 

düzeyde belirlenmiştir. En başarılı yaprak alma uygulaması salkım çevresinde 6 adet yaprağın 

alınması olduğu saptanmıştır. Yaprak alma uygulamaları salkım çevresinde orantılı nemin 

düşürülmesi ve külleme hastalık etmeni için uygun ortamı önlemek açısından önem taşımaktadır.  

Yaprak alma işlemi ile hastalık şiddeti arasında araştırma süresince tekrarlanan kuvvetli 

negatif ilişki saptanmıştır. Söz konusu uygulamaların yemek sodası ve kükürt ile kombine edildiği 

değerlendirmeler sonucu, tüm uygulamaların külleme hastalık şiddeti kuvvetli negatif ilişki içinde 

bulunduğu sonucuna varılmıştır (Çizelge 12, Şekil 1, 2 ve 3). 

Salkım çevresinde yaprak alma işleminin doğrudan ve/veya dolaylı olarak birçok etkiye sahip 

olduğu bildirilmektedir (Austin et al., 2011). Özellikle danelere güneş ışığının ulaşması ve 

uygulanan fungisit etkili maddelerin dane yüzeyine/hedefe ulaşması açısından önem taşımaktadır.  

Salkım ve danelere güneş ışığının doğrudan ulaşması birçok bağ hastalık etmeni ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir (Keller et al., 2003). Solar radyasyonun UV B bileşenlerinin biyolojik 

sistemlerdeki birçok canlı üzerindeki etkisi son yıllarda çeşitli araştırmalara konu olmuş, özellikle 

stratosferik filtrelemenin azalması ile tarım alanlarındaki etkisi de yoğun olarak gündeme gelmiştir 

(Björn 2007; Keller 2010).UV B radyasyonun bitki yapraklarında fungal popülasyon (Moody et 

al., 2001) ve asma fizyolojisinde (Keller andTorres-Martinez 2004) değişikliklerine neden 

olabileceği, fungalmortaliteyi arttıracağı bildirilmektedir (Björn 2007). Bitki patojenlerinin 

gelişiminin UV B ışığa maruz kalma süreleri ile kuvvetli negatif ilişki gösterdiği belirlenmiştir 

(Roberts and Paul 2006).  Yine UV B radyasyonunun bitkilerde uyarılmış dayanıklılık 

mekanizmalarını, örneğin fitoaleksin sentezi gibi, harekete geçirmesi de mümkündür. Ek olarak 

güneş ışığının danelere ulaşması ve bu yolla yüzey ısısının artması doğrudan patojeni olumsuz 

etkileyebilmektedir. 

Yaprak alma işlemi ile salkımların güneşten faydalanması artmaktadır (Uslu 1981). Özellikle 

solar radyasyondan olumsuz etkilenen külleme hastalığı etmeni Erysiphenecator’unpatojenik 

baskısından kurtulan daneler daha iyi performans sergileyebilmektedir. Ek olarak doğrudan güneş 

ışığından faydalanan salkımın fotosentez yeteneği artmaktadır. Koyu gölge koşullarında gelişen 

salkımlara fotosentetik foton akışı ≤10% oranında gerçekleşmektedir. İyi güneşlenen, gölge 

etkisinde kalmayan salkımlarda ise fotosentetik foton akışı ≥51% olarak belirlenmiştir (Austin et 

al., 2011). Dolayısı ile salkım çevresinde yaprak alma işlemi fotosentez kaybı yerine salkımların 

fotosentez yeteneğine olumlu katkı yapmaktadır. Yaprak alma işlemlerinin kuru üzüm randımanı 

ve ekspertizi üzerinde olumlu/olumsuz bir etki saptanmamıştır. 

Külleme hastalık şiddeti ile verim değerleri arasında kuvvetli negatif ilişki hesaplanmıştır. 

Yani azalan hastalık şiddeti artan verime karşılık gelmektedir. Söz konusu yaprak alma işlemi 

sonucunda verime yönelik kriterlerde herhangi bir olumsuz etki saptanmamıştır. Bilakis verime 

yansıyan bazı parametrelerde, örneğin yaş üzüm verimi, salkım ağırlığı, yaprak alma işlemleri ve 

yeşil aksam kombinasyonları ile kuvvetli pozitif etkileşim belirlenmiştir.  

Kükürt ve yemek sodası uygulanan parsellerde külleme hastalık şiddeti yıllar bazında 

konvansiyonel kontrole göre istatistiki öneme sahip düzeyde azalma göstermiştir. Enfeksiyon 
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basıncının düşük olarak gözlendiği ilk 2 yılda küllemenin hastalık şiddeti düşük seviyelerde, 

üçüncü yıl ise daha yüksek şiddette seyretmiştir. Araştırma süresince küllemenin hastalık şiddeti 

organik bağa oranla, modern fungisit etkili maddelerinin kullanılmasına rağmen,konvansiyonel 

bağda daha yüksek olarak yüksek belirlenmiştir. Bu sonucun konvansiyonelyetiştiricilik 

koşullarında hastalık etmeni için daha uygun koşulları sağlayacak yoğun vejetatif gelişimin etkili 

olduğu düşünülmektedir. İlavetenkonvansiyonelkoşullarda da kükürt ve yemek sodası 

uygulamasının külleme hastalığını kontrol etmek amacıyla iyi bir alternatif olduğu 

bildirilmektedir (Homma et al., 1981; SawantandSawant, 2008; Yıldırım et al., 2002; 

ZivandZitter, 1992).  Soda ve kükürt uygulaması ile organik bağ külleme yönetiminde 

konvansiyonel bağa göre fenolojiye bağlı olarak % 34 ile 72 arasında değişen hastalığı kontrol 

etme başarısı (etkililik) saptanmıştır. Yemek sodası uygulamasının kükürt uygulamasına göre 

hastalığı kontrol etme açısından daha başarılı olduğu kanaatine varılmıştır. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the graft performance and to follow the graft 

compatibility of Bornova Misketi, Trakya Ilkeren and Sultan 1 grape cultivars grafted on 5BB 

and 1103P rootstocks. Grafts were made by using omega technique. Following waxing, grafts 

were packed in plastic boxes filled up with fungicide humidified sawdust and chips (3:1) and 

were placed in callusing room (25°C, 85% relative humidity) for three weeks. Post callusing, 

grafts were evaluated for their callusing rate at graft union (0–4 scale), sprouting rate (%), 

rooting rate (%) and sapling yield (%). According to obtained data statistically significant 

differences were determined in all parameters except sprouting rate. Graft samples were taken 

each month for histological analysis during six months following callusing. No significant 

differences were observed among combinations in respect to histological development of graft 

unions. Callusing rate (3.73/5 BB–3.70/1103 P) and potted sapling yield (86.66/5 BB%–

90.00/1103 P%) were the highest in Bornova Misketi among all combinations for two 

rootstocks. 

Key words: grafting, omega technique, histology, graft compatibility 

INTRODUCTION 

Turkey has optimum climate conditions for viticulture and also has an important 

position in the world in respect to raisin and table grape production [Miran 2005]. As many 

other grape producing countries, vineyards are established with grafted vines on phylloxera 

resistant rootstocks [Troncoso et al. 1999, Gambetta et al. 2009]. However, to choose the right 

rootstock it is also important to take into account the climate and soil conditions of the region 

and also rootstock-cultivar affinity [Bahar et al. 2007, Gargin and Altindisli 2014]. Well-

adapted rootstocks positively affect the vigor, yield, quality, maturation time and resistance of 

the cultivars [Celik 2007, Gambetta et al. 2009] After grafting it is necessary to obtain a good 

compatibility between stock and scion tissues as they behave like a unique plant [Coombe and 

Dry 1992, Patil et al. 2005, Pellegrino et al. 2005, Basheer-Salima and Hamdan 2009] Omega 

technique is commonly used for grafting in viticulture. Bench graft method is faster and makes 

it possible to have a number of grafts in a shorter time [Korkutal et al. 2011]. By post grafting 

observations of the graft union, sapling yield may be estimated [Petkou et al. 2004, Gambetta 

et al. 2009, Gargin and Altindisli 2014]. 

In this study, histological progress of graft compatibility, callusing levels, rooting ratios, 

sprouting ratios and potted sapling yield were evaluated in Bornova Misketi, Trakya Ilkeren 

and Sultan 1 grape cultivars grafted on 5BB and 1103P rootstocks. 
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MATERIAL AND METHODS 

This research was conducted at Manisa Viticulture Research Institution Nursery 

(38°37’57,68”N, 27°24’00,76”E) in Turkey in the year 2014. 5BB and 1103P rootstocks were 

used. 5 BB (Vitis riparia Mich × V. berlandieri Planch) is suited for the wet andclay soils, has 

a good tolerance up to 20% active lime and nematodes but sensitive to salt. Rooting ability is 

quite high. 1103P (Vitis berlandieri Planch × V. rupestris sch.)depends on the region, has a 

good vigor on clay and limy soils. It has a tolerance t7–18% active lime and 0.6 NaCl kg-1. It 

is generally suggested for dry soils. Graft affinity and rooting ability of this rootstock is quite 

high. Grape cultivars of the study were Bornova Misketi, Trakya Ilkeren and Sultan 1. Bornova 

Misketi is a wine grape cultivar producing in Izmir province. Berries are round, green-yellow 

color, matures early-mid season, very sensitive to powdery mildewand prunes short-mix. It has 

a special Muscat aroma and one of the very important whitewine cultivars of Turkey. It is used 

for producing dry, semi-dry and sweet wines (fig. 1). 

Trakya Ilkeren is a seeded grape cultivar producing in Mediterranean, Aegean and 

middle and south Anatolia. Berries are round, blue-black color. Very early maturation time (end 

of June) is the characteristic of this cultivar. Although early maturation berries can stay on vine 

without any disorder (fig. 2). Sultan 1 is a seedless cultivar producing for table and raisin grape 

in Aegean region. Berries are elliptic, green-yellow color. It matures second week (for table) 

and third week (for raisin) of August (fig. 3). 

Research was designed as random plots with 3 repetitions and 20 grafts in each 

repetition. Scions taken from the cold room were dipped in a fungicide solution (200 g ×100 L 

mancozeb) for one day. To observe histological process, additional 60 grafts were also made. 

Scions height were 35–40 cm and 0.8–1 cm diameter. Before grafting all buds but the bottom 

ones were dampen by graft knives. Omega technique was used [Becker 1989, Korkutal et al. 

2011]. Scion and stocks were chosen as the same diameter as muc as possible. Grafts were 

coated with paraffin (55–65°C melting temperature) up to 2–3 cm under graft union and packed 

in plastic boxes filled up with sawdust and coarse chip (3:1) right after grafting. Boxes were 

then placed in callusing room (25°C, 85% relative humidity) for three weeks and then 

transferred under net for acclimization for one day. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15(4) 2016, 135-145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Callusing ratios in graft union were recorded according to 0–4 scale (4 – round and 

uninterrupted callus development, 3 – partially interrupted callus development, 2 – crescent 

shaped callus development, 1 – one sided and weak callus development, 0 – no callus 

development). Rooting and sprouting rates were recorded as to %. Before second paraffin 

application, grafts were dipped in a 2000 ppm IBA solution for 10 seconds. 

for better rooting. Paraffin (75–80°C) application was made on graft union. Grafts were planted 

in polyethylene bags filled with fine compost and soil and placed in a controlled greenhouse 

for 6 weeks and then transferred under shade for 2 weeks. Sapling yield was determined as to 

%. All data were analyzed using to SAS statistical program and Duncan multiple comparison 

test were used (P < 0.05). 
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Graft samples were taken from each combination and stored in 70% ethanol for 

histological analyses until taken last samples at the end of fieldwork. Graft samples were cut in 

0.2–0.5 mm thickness by using steel knife microtome and stored in 70% ethanol. Intact sections 

were not stained due to soft and perishable structures. Sections which can be examined were 

observed in different magnification levels until see tissues clearly by using digital microscope 

(Olympus Mic D, Tokyo, Japan). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

Histological development of graft union.  

 

One month old grafts were not strong enough to cut and the sections were not intact. 

Microscopic observations of these broken samples revealed that parancimatic callus started to 

develop in the gaps between stock and scion. Dense necrotic layers were also observed on the 

cutting surfaces of both stock and scion (fig. 1). Many researchers who studied on graft 

compatibility have reported that, graft union between two plants was produced by phloem or 

close places to phloems of the stock and scion right after grafting [Moore and Walker 1981, 

Moore 1984] Thus, water and food transfer between graft members was provided in cellular 

level. In the following period, callus mass was increased and necrotic cells were broken and 

absorbed [Dolgun and Tekintas 1998, Yildirim et al. 2010]. All other periodic samples have 

revealed that the gaps between stock and scion were filled with a callus mass and there were a 

blackout on the outer surface of callus that contacted to the air and a thin layer of callus tissue 

has wrapped the outer surface. Irregular xylem masses were also observed in callus tissue (fig. 

2). Researchers whom studied on graft compatibility between different vine rootstocks and 

cultivars reported that after grafting, callus had continued development thus the gaps between 

stock and scion were filled and necrotic layers were broken and disappeared [Balta et al. 1996, 

Cangi et al. 1999, Dolgun et al. 2008]. According to Cangi et al. [2000] in the situations where 

necrotic layers have not broken, cambial differentiation has took a long time, sapling vigor and 

yield have reduced. 
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 The samples revealed that the gaps between stock and scion were totally filled by callus 

formed near cambium tissues of stock and scion by the way spread into the gaps as growing 

clusters. Necrotic layers on cutting surfaces were enclosed by callus tissue by they still 

remained. There were partial necrotic layers in callus tissue and part of it was broken and 

absorbed as small pale colored necrotic masses while other part of it remained as very dark 

colored tissue (fig. 3). It was observed that vascular tissues between stock and scion had 

developed in 180th day sections of all combinations. Xylem cells were very distinctive as large 

and empty cells. On the other hand phloem tissues were formed by small and dense cells. 

Cambial continuity between stock and scion was clearly observed. Cambial tissue showed a 

wavy (alternating) development. Because of the necrotic layers in callus tissue, cambial tissue 

showed different levels of wavy development depending on combination but it was still 

observed that successful cambial continuity is formed. In grapes, as other fruit species, a strong 

contact between stock and scion is formed in further periods of grafting [Schoning and 

Kollmann 1997, Todic et al. 2005]. Initially unclear cambial continuity is become clearly 

observed in further periods of grafting and irregular mass of xylem cells formed a regular and 

strong xylem tissue [Cangi et al. 2000, Polat et al. 2010]. 

 In Sultan 1/1103P combination graft union formation was more difficult than the other 

combinations because of less callus formation and dense necrotic layers caused more wavy 

cambial contact and relatively weak vascular tissues (fig. 4).  

 In the combinations where not formed enough callus tissue and have more necrotic layers 

causing late and wavy cambial continuity and weak vascular tissue and resulting low sapling 

yield [Balta et al. 1996, Hartmann et al. 1997, Cangi et al. 2000, Dolgun etal. 2008, Polat et al. 

2010]. 

Callusing Level. After grafting it is expected to form enough callus between stock and scion. 

Thus the first contact between stock and scion is provided. Callus is a tissue produced to cover 

wound surfaces of the plant and formed by parancimatic cells differentiating from phloem zone 

near cambium. In further periods there are cellular differentiations in callus, some cells 

transform to produce cambium and cambium produces xylem and phloem. Thus vascular tissue 

between stock and scion is formed and water and food transfer is provided [Moore and Walker 

1981, Moore 1984, Wang and Kollmann 1996, Hartmann et al. 1997, Cakir 2013]. In grafted 

vine production, uninterrupted and strong callus growth is aimed [Celik 2007, Gambetta et al. 

2009]. According to Cangi [2000] graft union rate higher than 3.5 is necessary to have a 

successful graft. Kamiloğlu and Tangolar [1995] reported that the rates between 3–4 are 

sufficient. 

In our study the highest results in respect to callusing level were obtained from Bornova 

Misketi/5BB (3.73) and Bornova Misketi/1103P (3.70) combinations. Contrarily, Sultan1/1103 

combination has the lowest rate (2.96) (fig. 5). Sivritepe and Turkben [2001] reported that in 

their study where they search the sapling yields of Muskule grape variety grafted on different 

rootstock (Salt Creek, 1616 C, 1613 C, 5BB, 41B), 5BB had the lowest union ratio (2.88). But, 

in our study 5BB gave the higher results in all combinations, the lowest one (3.30) is Trakya 

Ilkeren in respect to union ratio. This result in agreement with Cakir et al. [2013]. On the other 

hand 1103P showed a good callusing level more than 3 with all cultivars except Sultan 1 (2.96). 
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These results supported by the other studies revealing that different stock-scion combinations 

have different union ratios depending on the cultivars and rootstocks [Kamiloğlu and Tangolar 

1995, Cangi et al. 2000, Sivritepe and Turkben 2001].

 

Rooting ratio. In callusing room, adventive roots could form together with callus. In our 

study there were statistically significant differences in rooting ratios of the combinations. There 

was no rooting in Bornova Misketi/5BB and Trakya Ilkeren/5BB (0.00) combinations where in 

Sultan1/5BB combination there was very low rooting ratio (11.67). On the other hand in all 

combinations grafted on 1103P rootstock there was very high levels of rooting ratios (fig. 6). 

Sivritepe and Turkben [2001] reported that the lowest rooting ratios in 5BB rootstock in their 

study where they studied the graft compatibility of Muskule grape variety with different 

rootstocks. Kamiloğlu and Tangolar [1995] reported that rooting ratios of King’s Ruby grape 
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cultivar grafted on 41B was 87% while on 5BB it was 60%. Eris et al. [1989] also reported 90% 

rooting ratio Hafizali and Hamburg Misketi grape cultivars grafted on 5BB. 

 

Sprouting ratio. The buds on scion could sprout in callusing room where there is favorable 

temperature and moisture. But this is an unwanted situation in this period when there was no 

strong contact between stock and scion and no water transmission is possible via adventif roots. 

Normally, leaves on shoots help root growth by making assimilation and producing food and 

growth regulators. In grafts however, sprouting is unwanted because of consuming reserve food 

necessary to produce callus in graft union. 

In our study all combination produce shoot in callusing room. But there were no 

statistically differences among the combinations. Sultan1 gave 10% sprouting ratio on 5BB 

rootstock but 30% on 1103P. Still it is remarkable to observe the same cultivar has different 

sprouting ratios on different rootstocks (fig. 7). Sivritepe and Turkben [2001] found the west 

sprouting ratio (44.78) in Muskule/5BB rootstock. 

 

Sapling yield. For the growers the most important factor in vine sapling production is to have 

high quality and in large quantities sapling. In our study there were statistically differences in 

respect to sapling yield. (fig. 8). Bornova Misketi gave the highest yield on both 5BB (86.66) 

and 1103P (90.00) rootstocks. Sultan1, on contrary gave the lowest results for rootstocks 5BB 

(66.66) and 1103P (50.00). Cangi et al. [1999] reported the higher sapling yield in 5BB than in 

41B, among nine different grape cultivars grafted on 5BB and 41B rootstocks. On the other 

hand, Sivritepe and Turkben [2001] reported the lowest sapling yield in Muskule grape cultivar 

grafted on 5BB rootstock among all other rootstocks. 

 

In our study the highest sapling yield (90.00) was obtained from Bornova Misketi/1103P 

combination. Bornova Misketi/5BB (80.66), Trakya Ilkeren/5BB (71.66), Trakya 

Ilkeren/1103P (68.33) Sultan1/5BB (66.66), Sultan1/1103P (50.00) followed respectively. 
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CONCLUSIONS 

It is observed that Bornova Misketi and Trakya Ilkeren cultivars are quite compatible 

with 5BB and 1103P rootstocks. In histological observations of these two cultivars, enough 

callus formation, less necrotic layers, and a wavy cambial continuity of new cambium were 

determined. Whereas in Sultan1/1103P combination where has the lowest sapling yield, 

relatively less callus formation, dense necrotic layers caused quite wavy cambial continuity 

result weak and late formation of vascular tissues.  

Evaluating all results, in vine sapling production high amount of callus formation 

between stock and scion is a priority. It is also necessary to provide a strong graft union in a 

short time. Our results also revealed that different stock scion combinations gave different 

levels of callus formation, rooting and sprouting ratios and sapling yield compatible with the 

previous studies. For newly developed rootstocks and cultivars, histological progress of graft 

union should observed and sapling yield should estimated thus the most appropriate 

combinations should choose for the new climate and region. 
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ÖZET 

Bu araştırma, Manisa ilinin en büyük bağ alanına sahip ve en fazla üzüm üretimini 

gerçekleştiren Alaşehir ilçesinde yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinin  beslenme  

durumunu belirlemek için yapılmıştır. Elde edilen toprak analiz sonuçları şu şekilde 

özetlenebilir: Toprak örneklerinin bünyesi “killi–tınlı” ile “tınlı” bünye arasında değişmekte 

olup %68’nin “tınlı” bünyeli olduğu anlaşılmıştır. Toprak reaksiyonu “kuvvetli alkali”den 

“hafif alkali”ye kadar değişmekle beraber %52’sinin “kuvvetli alkali” ve %44’ünün “hafif 

alkali” karakterde olduğu, örneklerin tamamının organik maddece “yetersiz” olduğu tespit 

edilmiştir. Alınan örneklerde, tuz değerleri bakımından bağ yetiştiriciliği için sınırlayıcı bir 

faktör olarak bulunmamıştır. Toplam azot yönünden örneklerin tamamının “düşük/yetersiz”  

sınıfında yer aldığı belirlenmiştir. Yaklaşık  %60’ı “kireçli” sınıfında olan toprak örneklerinde; 

alınabilir fosforun %42’sinde “orta”, %30’unda “yüksek”  ve %20’sinde “çok yüksek” olarak 

bulunmuştur. Alınabilir potasyum toprakların %48’inde “çok düşük”, %16’sında “düşük”  ve  

%36’sında ise “orta düzeyde” bulunmaktadır. Alınabilir magnezyum bakımından toprakların 

%26’sında “düşük”, %34’ünde “orta”, %20’sinde “yüksek” ve %20’sinde ise “çok yüksek” 

olarak tespit edilmiştir. Alınabilir kalsiyumda toprakların %26’sı “çok düşük”, %30’u “düşük”, 

%36’sı orta, %4’ü “yüksek” ve %4’ü “çok yüksek” düzeylerde bulunmuştur. Alınabilir çinko 

yönünden örneklerin %66’sı “düşük” seviyede; örneklerin %82’si demirce “yeterli” durumda; 

bütün örneklerde mangan ve bakırın ise “yeterli” düzeylerde bulunduğu tespit edilmiştir. 

Topraktaki besin elementi kapsamları arasında korelasyona bakıldığında bazı önemli ilişkilere de 

rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bağ, Toprak özellikleri, Besin maddeleri, Alaşehir. 

 

ABSTRACT 

 

ALAŞEHIR DISTRICT (MANİSA) SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ GRAPE VARIETIES 

GROWN IN SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SOILS 

 

This study was conducted to determine nutritional status of Sultani Çekirdeksiz grape 

varieties of grown the district of Alaşehir, which is the largest grape producing vineyard area in 

the Province of Manisa. The results of the soil analysis can be summarized as follows: The soil 

samples vary from loamy to clayey–loamy structure, of which 68% has a loamy structure. 

Although the pH of the soil samples varies from strongly alkaline to mild alkaline,  52%  was  

strongly  alkaline  and  44%  was  mild  alkaline,  and  the  majority  of  the  samples  were 

characterized by organic matter deficiency. The salt values of the vineyard soils were not a 
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limiting factor. In terms of total nitrogen, all samples were classified in the lower nitrogen 

class. Approximately 60% of the soil was calcareous, the available phosphorus was medium by 

42%, and higher by 30%, very high by 20%; and the available potassium was found to be 

very low by 48%, low by 16%, and medium by 36%. And, available magnesium was low by 

26%, medium by 34%, higher by 20%, and very high by 20%; and the available calcium was 

very low by 26%, low by 30%, medium by 36%, higher by 4% and very high by 4%. It was also 

found that available zinc was low in 66% of the samples; iron was adequate by 82% of the 

samples; manganese and copper were adequate in all samples. Significant relationships was 

found between nutrient element contents of the soil.  

Keywords: Vineyard, Soil properties, Nutrient, Alaşehir. 

 

Giriş 

Dünyanın bağcılık için en elverişli kuşağı üzerinde yer alan ülkemiz, asmanın gen 

merkezlerinin kesiştiği ve ilk kez kültüre alındığı coğrafyanın merkezindeki konumundan 

dolayı, çok eski ve köklü bir bağcılık kültürü ile zengin bir asma gen potansiyeline sahiptir 

(Çelik, 1998). Dünya bağcılığında önemli bir yere sahip olan Türkiye bağcılığı, kapladığı alan, 

üretim ve ülke ekonomisine sağladığı gelir bakımından önemli tarım kollarından birisidir. 

 

Türkiye 2013 yılı istatistiklerine göre 468.792 ha bağ alanı ve 4.011.409 ton üzüm 

üretimi ile dünyanın önemli bağcı ülkeleri arasındadır (Alanda 5., üretimde 6. sırada). Üzüm 

üretiminin %52,8’u sofralık, %36,4’ü kurutmalık ve %10,8’i şıralık/şaraplık çeşitlerden 

oluşmaktadır (Anonim, 2015a). 

 

 Üzüm, değerlendirme şekillerinin çeşitliliği, iç piyasa tüketimi ve ihracattaki payı 

ile ülkemiz tarımında önemli bir yeri olan, bu nedenle de büyük bir çiftçi kesiminin uğraş 

alanı ve doğrudan gelir kaynağını oluşturan değerli bir üründür. 

 

Ege Bölgesi (özellikle Manisa ve çevresi) diğer bölgelerle karşılaştırıldığında, 

toplam bağ alanının %28’ini, üretimin %45’ini oluşturarak birinci sırada yer almaktadır. 

Elde edilen istatiksel verilere göre; Alaşehir’de 19.860 hektarlık alanda bağcılık yapılmakta 

olup, buna karşılık 492.121 ton yaş üzüm üretilmektedir (Anonim, 2015b). Bu çalışma, Ege 

Bölgesi’nde bağcılığın yoğun olarak yapıldığı Alaşehir ilçesinde, yetişmekte olan Sultani 

Çekirdeksiz üzüm bağları topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 

belirlenmesinin önemli olacağı kanaatiyle uygulanmıştır. Ayrıca bu tür çalışmalarla 

gelecekte bu topraklarda olabilecek değişiklikleri izleme ve tedbir alma adına da önem arz 

etmektedir. 

 

Materyal ve Yöntem 

Araştırma 2015 yılında, Ege bölgesinde bağcılığın yoğun olarak gerçekleştirildiği 

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Sultani Çekirdeksiz (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidi üretiminin 

yapıldığı bağlarda yürütülmüştür. Çalışmanın materyalini, Alaşehir ilçesini temsil edecek şekilde 

toplamda 50 bağdan alınan toprak örnekleri oluşturmaktadır. Toprak örnekleri seçilen bağlardan 

0–30 cm derinlikten alındığı bağı temsil edecek şekilde birkaç noktadan alınmış,  karıştırılmış, 
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gölgede kurutulmuş, tahta tokmakla dövülerek 2 mm’lik elekten geçirilmiş ve analize hazır hale 

getirilmiştir (Chapman ve Pratt, 1961). 

Bu topraklardan yetecek kadar ayrılan örneklerde;  toprak bünyesi, Ülgen ve Yurtsever 

(1995) tarafından bildirildiği şekilde toprağa doyuncaya kadar saf su ilave edilmek suretiyle 

bulunmuştur. Toprak reaksiyonu saturasyon çamurunda pH metre yardımıyla  (Jackson, 1967; 

Kacar, 1995), Toplam Eriyebilir Tuz saturasyon çamurunda Elektriksel Conduktivite aleti (EC 

metre) ile ölçülerek (Soil Survey Staff, 1951), Toplam Kireç Scheibler kalsimetresi yardımıyla 

(Çağlar, 1958), Organik Madde örnekler potasyumdikromat ile çözüldükten sonra titrimetrik 

olarak (Walkey ve Black, 1934), Azot Yaş yakılan örneklerde Mikro Kjeldahl yöntemine göre 

(Kacar, 1995) Alınabilir fosfor (Olsen and ark., 1965) yöntemine göre 0,5 M Sodyum 

Bikarbonat çözeltisi (pH=8,5) ile ekstrakte edilen ve çözeltiye alınan fosfor renklendirilerek 

oluşan mavi renk yoğunluğunun spektrofotometrik olarak ölçülmesiyle (Müftüoğlu ve ark., 

2014),  değişebilir K, Mg, ve Ca 1 normal amonyum asetat (pH=7) ekstraksiyonunu takiben 

Atomik Absorbsiyon Spektrometresinde (AAS) okunarak (Kacar, 1995) ve toprakta alınabilir 

Fe, Cu, Zn, Mn 0,005 M DTPA çözeltisi (pH=7,3) ile ekstrakte edilmiş ve elde edilen süzükteki 

miktarları AAS ile okunarak (Lindsay ve Norvell, 1978) analizleri yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarının yorumlanmasında Kacar (1995) ile Müftüoğlu ve ark. (2014)’ten yararlanılmıştır. 

Pearson korelasyon katsayısı ile değerlendirilen topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal 

özellikleri birbirleri ile ilişkileri irdelenmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Toprak analiz sonuçları 

 Analiz edilen toprak örneklerine ait minimum, maksimum ve ortalama değerler derinliklere 

göre toplu olarak Çizelge 1.’de verilmiştir. 

 Çizelge 1.’de toplu olarak verilen temel toprak özellikleri ve besin madde içerikleri detaylı 

incelendiğinde,  Alaşehir bağ alanlarının incelenen her bir özelliğinin sınır değerlere   göre 

sınıflandırılması yapılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır 

Saturasyon (%) (Bünye): Araştırma topraklarının bünyesi 31,24–73,24 arasında değişmekte 

olup, Ülgen ve Yurtsever, (1995)’e göre, tınlı (%68) killi–tın (%26) ve killi (%6) olarak 

belirlenirken, çoğunluk tınlı bünyeye sahiptir. 

Toprak reaksiyonu: Çizelge 1. incelendiğinde, toprak örneklerinin pH değerlerinin 7,15–9,16 

arasında değiştiği görülür. Toprak pH’ı Jackson (1967) ve Kacar (1995), belirledikleri sınır 

değerler olan 7,0–7,9’a göre toprakların %52’si kuvvetli alkali, %44’ü hafif alkali ve %4’ü 

nötrdür. Bağcılık açısından toprak pH’sı sınırlayıcı faktör olarak bulunmuştur. 

Toplam eriyebilir tuz  (%): Toprak örneklerinin % toplam tuz değerlerinin 0,02–0,66 arasında 

değiştiği görülür. Toprakların %82’si tuzsuz (%0–0,15), %14’ü çok hafif derecede tuzlu 

(%0,15–0,35), %2’si orta derecede tuzlu (%0,35–0,65) ve % 2’si çok fazla ( >%0,65) tuzludur. 

Soil Survey Staff (1951)’a göre incelenen bağ toprakları tuz değerleri bakımından sınırlayıcı 

bulunmamıştır.
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Çizelge 1. Araştırma alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

 

Toprak Özellikleri Ortalama Maksimum Minimum 
Saturasyon (%) 47,93 73,24 31,24 
Bünye Tınlı Killi–Tın Tınlı 
pH 8,42 9,16 7,15 
Tuz (%) 0,10 0,66 0,02 
CaCO3 (%) 3,82 18,99 0,65 
O.M. (%) 0,94 1,00 0,80 
N (%) 0,05 0,05 0,04 
P (ppm) 9,53 21,88 5,65 
K (ppm) 28,82 76,31 3,42 
Mg (ppm) 293,98 1250 66,19 
Ca (ppm) 1334,98 3600 277,90 
Zn (ppm) 0,91 9,15 0,01 
Fe (ppm) 7,20 16,91 1,31 
Cu (ppm) 3,15 13,60 0,24 
Mn (ppm) 4,08 11,80 0,06 

 
 
Kireç CaCO3 (%): Kireç miktarları %0,65–18,99 arasında değişmekte olup, Çağlar (1958)’a 

göre kireç bakımından %40’ı düşük (%0–2,5), % 38’i kireçli (%2,5–5,0), % 18’i yüksek 
(%5,1–10,0) ve %4’ü çok yüksek (%10,0–20,0) bulunmuştur. 

 
Organik madde (%): İncelenen toprakların organik maddesi %0,8–1,0 arasında değişmekte 

olup Walkey and Black (1934)’e göre organik madde yönünden örneklerin tamamının organik 

maddesinin düşük (<%2) sınıfta yer aldığı belirlenmiştir. 
 
Toplam azot (%): Alınan toprak örneklerinde toplam azot %0,04–0,05 arasında değişmekte 
olup Kacar (1995)’a göre toplam azot yönünden örneklerin tamamının azot içeriklerinin düşük 
(<%0,045) sınıfında yer aldığı belirlenmiştir. 

 
Alınabilir fosfor: Örneklerin alınabilir P içerikleri sırası ile 5,65–21,88 ppm arasında 

değişmektedir. Olsen and ark. (1965)’a göre, incelenen toprak örneklerinin %8’i düşük (3–

7 ppm), %42’si orta (7–20 ppm), % 30’u yüksek (20 ppm<) ve %20’si çok yüksek (>20 ppm) 

bulunmuştur. 
 

Değişebilir potasyum: Araştırmada incelenen bağ topraklarının potasyum içerikleri 3,42–

76,31 ppm arasında değişmekte olup, Kacar (1995)’a göre, %48’i çok düşük (<100 ppm), 

%16’sı düşük (100–200 ppm) ve %36’sı orta (200–250 ppm) düzeylerinde bulunmuştur. 
 
Değişebilir magnezyum: Araştırmada incelenen toprakların magnezyum içerikleri 66,19–1250 

ppm arasında değişmekte olup, Kacar (1995)’a göre, %26’sı düşük (55–117 ppm), %34’ü orta 

(117–200 ppm), %20’si yüksek (200–400 ppm) ve %20’si çok yüksek (>400 ppm) 

bulunmuştur. 
 
Değişebilir kalsiyum: Alınan toprak örneklerindeki kalsiyum içerikleri 277,90–3600, ppm 

değerleri arasında değişmekte olup, Kacar (1995)’a göre, %26’sı çok düşük (<715 ppm), 

%30’u düşük (715–1440 ppm), %36’sı orta (1440–2867 ppm), %4’ü yüksek (2867–6120 ppm) 

ve % 4’ü çok yüksek (>6120 ppm) bulunmuştur. 
 
Yarayışlı çinko: Araştırmada incelenen bağ topraklarının alınabilir Zn kapsamları, 0,01–9,15 

ppm arasında değişmekte olup, Lindsay and Norvell (1978)’e göre, %66’sı düşük (<0,5 ppm), 

%10’u kritik (0,5–1,0 ppm) ve %24’ü yeterli (>1,0 ppm) düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 



 

 

 

Toprak Saturasyon 
(%) 

 

pH Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
O.M. 

(%) 
N 

(%) 
P 

(ppm) 
K 

(ppm) 
Mg 

(ppm) 
Ca 

(ppm) 
Zn 

(ppm) 
Fe 

(ppm) 
Cu 

(ppm) 
Mn 

(ppm) 

Saturasyon 
(%) 

 

1 
 

0,143 öd 
 

0,579** 
 

0,407* 
 

-0,721** 
 

-0,690** 
 

0,051 öd 
 

0,541** 
 

0,475* 
 

0,684** 
 

0,321 öd 
 

0,385 öd 
 

0,194 öd 
 

0,289 öd 

pH   

1 
 

0,138 öd 
 

0,201 öd 
 

-0,013 öd 
 

-0,042 öd 
 

-0,274 öd 
 

0,088 öd 
 

0,376 öd 
 

0,305 öd 
 

-0,207 öd 
 

-0,130 öd 
 

-0,110 öd 
 

-0,201 öd 

Tuz 
(%) 

   

1 
 

0,239 öd 
 

-0,265 öd 
 

-0,304 öd 
 

-0,203 öd 
 

0,280 öd 
 

0,418* 
 

0,472* 
 

0,277 öd 
 

0,146 öd 
 

-0,020 öd 
 

0,005 öd 

CaCO3 

(%) 
   1  

-0,462* 
 

-0,454* 
 

0,058 öd 
 

0,522** 
 

0,233 öd 
 

0,412* 
 

0,291 öd 
 

0,024 öd 
 

0,243 öd 
 

0,035 öd 

O.M. 

(%) 
     

1 
 

0,954** 
 

-0,438* 
 

-0,693** 
 

-0,391 öd 
 

-0,522** 
 

-0,400* 
 

-0,457* 
 

-0,342 öd 
 

-0,396 öd 

N 

(%) 
     1  

-0,382 öd 
 

-0,645** 
 

-0,419* 
 

-0,474* 
 

-0,377 öd 
 

-0,426* 
 

-0,317 öd 
 

-0,367 öd 

P 

(ppm) 
       

1 
 

0,475* 
 

-0,048 öd 
 

-0,117 öd 
 

0,310 öd 
 

0,386 öd 
 

0,199 öd 
 

0,203 öd 

K 

(ppm) 
       1  

0,327 öd 
 

0,442* 
 

0,187 öd 
 

0,408* 
 

0,423* 
 

0,297 öd 

Mg 
(ppm) 

         

1 
 

0,601** 
 

0,298 öd 
 

0,258 öd 
 

-0,002 öd 
 

0,199 öd 

Ca 
(ppm) 

         1  

0,318 öd 
 

0,160 öd 
 

0,011 öd 
 

0,314 öd 

Zn 
(ppm) 

           

1 
 

0,135 öd 
 

0,217 öd 
 

-0,023 öd 

Fe 
(ppm) 

            

1 
 

0,207 öd 
 

0,425* 

Cu 
(ppm) 

             

1 
 

0,084 öd 

Mn 

(ppm) 
              

1 
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Çizelge 2. Toprak özelliklerine ait besin elementlerin korelasyon katsayıları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*= % 5 seviyesinde önemli. ** = % 1 seviyesinde önemli.  öd: önemli değil. 
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Yarayışlı demir: Toprak örneklerinin alınabilir Fe kapsamları, 1,31–16,91 ppm arasında 

değişmektedir. Örneklerin alınabilir Fe miktarları Lindsay and Norvell, (1978)’e göre, %18’i 

kritik (2,5–4,5 ppm) ve %82’si yeterli (>4,5 ppm) düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

 

Yarayışlı bakır: İncelenen toprakların alınabilir Cu kapsamları, 0,24–13,60 ppm arasında 

değişmiştir. Lindsay and Norvell (1978) tarafından bildirilen (>0,2 ppm) kritik değerine göre 

bütün örneklerde Cu yeterli bulunmuştur. 

 

Yarayışlı mangan: Örneklenen bağ topraklarının Mn kapsamları, 1,06–11,80 ppm arasında 

değişmekte olup, Lindsay and Norvell (1978) tarafından bildirilen (>1 ppm) kritik değerine 

göre bütün örneklerde Mn’ın yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

 

Analiz edilen özellikler arasındaki ikili ilişkiler 

 

Tarım yoğunlaştıkça ve besin elementi eksikliğinin ciddiyeti ve miktarı arttıkça besin 

elementleri arasındaki etkileşimlerin önemi de artmaktadır. Bu nedenle toprak özellikleri 

arasındaki etkileşimi ve yüksek kalitede ürün elde etmek için bu etkileşimlerin oranları ve 

şekillerini ortaya koymak önemlidir.Toprak özelliklerinin besin elementi kapsamları 

arasındaki ilişkiler Çizelge 2.’de verilmiştir. Toprak özelliklerinin besin elementleri 

kapsamları arasındaki korelasyonları incelendiğinde, 0–30 cm derinlikteki toprak saturasyonu 

ile tuz kapsamı arasında %1 seviyesinde önemli pozitif (0,579); toprak saturasyonu ile kireç 

kapsamı arasında %5 seviyesinde önemli pozitif (0,407); toprak saturasyonu ile organik 

madde arasında %1 seviyesinde önemli negatif (-0,721); toprak saturasyonu ile azot 

arasında %1 seviyesinde önemli negatif (-0,690); toprak saturasyonu ile potasyum arasında 

%1 seviyesinde önemli pozitif (0,541); toprak saturasyonu ile magnezyum arasında %5 

seviyesinde önemli pozitif (0,475); toprak saturasyonu ile kalsiyum arasında %1 

seviyesinde önemli pozitif (0,684); tuz ile magnezyum arasında %5 seviyesinde önemli 

pozitif (0,418); tuz ile kalsiyum arasında %5 seviyesinde önemli pozitif (0,472); kireç ile 

organik madde arasında %5 seviyesinde önemli negatif (-0,462); kireç ile azot arasında %5 

seviyesinde önemli negatif (-0,454); kireç ile potasyum arasında %1 seviyesinde önemli 

pozitif (0,522); kireç ile kalsiyum arasında %5 seviyesinde önemli pozitif (0,412); organik 

madde ile azot arasında %1 seviyesinde önemli pozitif (0,954); organik madde ile fosfor 

arasında %5 seviyesinde önemli negatif (-0,438); organik madde ile potasyum arasında %1 

seviyesinde önemli negatif (-0,693); organik madde ile kalsiyum arasında %1 seviyesinde 

önemli negatif (-0,522); organik madde ile çinko arasında %5 seviyesinde önemli negatif (-

0,400); organik madde ile demir arasında %5 seviyesinde önemli negatif (-0,457); azot ile 

potasyum arasında %1 seviyesinde önemli negatif (-0,645); azot ile magnezyum arasında 

%5 seviyesinde önemli negatif (-0,419); azot ile kalsiyum arasında %5 seviyesinde önemli 

negatif (-0,474); azot ile demir arasında %5 seviyesinde önemli negatif (-0,426); azot ile 

kalsiyum arasında %5 seviyesinde önemli negatif (-0,474); azot ile demir arasında %5 

seviyesinde önemli negatif (-0,426); fosfor ile potasyum arasında %5 seviyesinde önemli 

pozitif (0,475); potasyum ile kalsiyum arasında %5 seviyesinde önemli pozitif (0,442); 

potasyum ile demir arasında %5 seviyesinde önemli pozitif (0,408); potasyum ile kalsiyum 
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arasında %5 seviyesinde önemli pozitif (0,442); potasyum ile bakır arasında %5 seviyesinde 

önemli pozitif  (0,423); magnezyum ile kalsiyum arasında %1 seviyesinde önemli pozitif 

(0,601); demir ile mangan arasında %5 seviyesinde önemli pozitif (0,425) ilişkilerinin elde 

edildiği görülmektedir. 

 

Sonuçlar ve Öneriler 

Toprakların bünye grupları incelendiğinde toprak örneklerinin büyük bir kısmı tınlı 

bünyede olduğu tespit edilmiştir. Ege Bölgesinde bağ yetiştiriciliği yapılan toprakların büyük  

çoğunluğunun tınlı bünyeye sahip olduğu yapılan diğer çalışmalarda da belirtilmiştir (Kovancı 

ve Atalay, 1977; Konuk ve Çolakoğlu, 1986; İrget 1988; Atalay ve Anaç, 1991; İrget ve 

Atalay, 1992; Yener ve ark., 2000). Ege Bölgesinde bağ yetiştiriciliği yapılan toprakların 

genelde kireçli, nötr ve alkali reaksiyonlu, organik madde ve azot bakımından yetersiz olup 

tuz problemi olmadığı başka araştırmacılar tarafından da belirtilmiştir (Kovancı ve Atalay, 

1977; Konuk ve Çolakoğlu, 1986, İrget, 1988, Atalay ve Anaç, 1991, İrget  ve  Atalay,  

1992,  Yener  ve  ark.,  2000). Alaşehir bağlarında alınabilir P, K yönünde değişkenlik 

gösteren, yarayışlı Fe, Mn ve Cu içeriği bakımından tüm topraklarda önerilen dozun 

üzerinde, Zn bakımından da yetersizlikler saptanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, topraklar 

organik maddece zenginleştirilmelidir. Sıcak bölge olduğundan organik madde hızlı 

parçalanmaktadır. Bundan dolayı her yıl çiftlik gübresi vb. organik gübreler ve azotlu gübreler 

uygulanmalıdır. Çinko noksanlığından dolayı toprak analizlerine dayanarak noksan olan 

topraklarda, çinkolu gübreleme yapılmasında fayda vardır.
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Özet 
 
Bu araştırma, ülkemizdeki en büyük bağ alanına sahip ve en fazla üretimin 

gerçekleştirildiği Alaşehir (Manisa)’de, Mevlana üzüm çeŞidi yetiştirilen bağ topraklarının bazı 

fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, 2015 yılı içerisinde yürütülmüŞtür. 

Bağ topraklarının analiz sonuçlarına göre; topraklar tınlı (%60), killi–tınlı (%30) ve kumlu 

(%10) bünyede, toprakların %40‟ı kuvvetli alkali ve %60‟ı hafif alkali, %90‟ı tuzsuz ve %10‟u 

çok hafif derecede tuzludur. Toprakların %60‟ı düşük, %20‟si yüksek ve %20‟si çok yüksek 

kireçli, tamamı organik madde yönünden düŞük sınıfta yer almaktadır. Toprakların %60‟ı orta, 

%20‟si yüksek ve %20‟si çok yüksek P içeriğine, %48‟i çok düŞük, %16‟sı düŞük ve %36‟sı orta 

K içeriğine sahiptir. Toprakların %10‟u çok düŞük, %10‟u düŞük, %20‟si orta, %40‟ı yüksek ve 

%20‟si çok yüksek Mg içeriğinde, %30‟u  çok düŞük,  %30‟u  orta ve %40‟ı  yüksek Ca 

içeriğindedir. Toprakların %70‟i  düŞük,  %20‟si  kritik ve %10‟u yeterli Zn içeriğine, %50‟si 

kritik ve %50‟si yeterli Fe içeriğine sahiptir. Toprakların tamamının N içeriklerinin düŞük, Cu 

ve Mn içeriklerinin yeterli olduğu görülmüş, bununla birlikte bağ topraklarının bazı fiziksel ve 

kimyasal özellikleri arasında ikili önemli iliŞkilerin mevcudiyeti ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., Mevlana üzüm çeŞidi, Toprağın fiziksel ve kimyasal 

özellikleri, Besin maddesi, Alaşehir (Manisa). 

 
Abstract 

 

DETERMINATION OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF 

MEVLANA GRAPE VARIETY GROWN SOILS IN VINEYARDS OF ALAŞEHIR 

DISTRICT IN MANISA 

 

This study was conducted in 2015 aimed to determine some physical and chemical 

properties of Mevlana grape variety grown soils in vineyards of Alaşehir district, which is 

the largest grape producing vineyard area of Manisa Province in our country. According to 

the results of vineyard soil samples analyses; 60% loamy, 30% clay–loamy and 10% soil 

samples had sandy structure; 40% soil samples were found with strong alkaline and the 60% 

having slight alkaline; 90% salt–free and 10% were mild saline. These soil samples are placed 

into low class category in terms of total organic matter due to its 60% low, 20% high and 20% 

very high calcareous level. Soil samples contain 60% medium, 20% high and 20% very high 

level of P; 48% very low, 16% low and 36% medium level of K. Soil samples having 10% 
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very low, 10% low, 20% medium, 40% high and 20% of very high Mg level; also containing 

30% very low, 30% medium and 40% high level of Ca. Soil samples possessing 70% low, 20% 

critical and 10% adequate level of Zn; also having 50% critical and 50% adequate Fe. Nitrogen 

contents were found low while Cu and Mn contents in sufficient amount in case of all soil 

samples. In addition to this, the presence of significant bilateral relations relating to some 

physical and chemical properties of vineyard soils were also determined. 

 

Keywords: Vitis vinifera L., Mevlana grape variety, Physical and chemical properties of soil, 

Nutrient, AlaŞehir (Manisa). 

 
Giriş 

Üzüm; değerlendirme Şekillerinin çeŞitliliği, iç piyasa tüketimi ve ihracattaki payı ile 

ülkemiz tarımında önemli yeri olan, bu nedenle de büyük bir çiftçi kesiminin uğraŞ alanı ve 

doğrudan gelir kaynağını oluŞturan değerli bir üründür. Dünyanın bağcılık için en elveriŞli kuŞağı 

üzerinde yer alan ülkemiz, asmanın gen merkezlerinin kesiŞtiği ve ilk kez kültüre alındığı 

coğrafik konumundan dolayı, çok eski ve köklü bir bağcılık kültürüyle zengin gen kaynakları 

potansiyeline sahiptir (Çelik, 2011). Dünya  bağcılığında  önemli  bir  yere  sahip  olan Türkiye  

bağcılığı  kapladığı  alan,  üretim ve  ülke ekonomisine sağladığı gelir bakımından en önemli 

tarım kollarından biridir. 

Türkiye 2013 yılı istatistikî verilerine göre; 468792 ha bağ alanı ve 4011409 ton üzüm 

üretimi ile dünyanın önemli bağcı ülkeleri arasındadır (alan olarak 5., üretim olarak 6.). 

Ülkemizdeki üzüm 

üretiminin  %52,8‟i sofralık,  %36,4‟ü kurutmalık  ve  %10,8‟i  Şıralık–Şaraplık  üzüm  

çeŞitlerinden meydana gelmektedir (Anonim, 2015a). 

Ege Bölgesi (özellikle Manisa ili ve çevresi) diğer bölgelerle karŞılaŞtırıldığında, toplam 

bağ alanının %28‟ini, üretimin %45‟ini oluşturarak birinci sırada yer almaktadır. Elde edilen 

istatistiki verilere göre; Alaşehir‟de 19860 hektarlık alanda bağcılık yapılmakta olup, buna 

karŞılık 492121 ton yaş üzüm üretilmektedir (Anonim, 2015b). 

Bozcaada (Çanakkale)‟da, Bozcaada Çavuşu üzüm çeşidinin yetiŞtirildiği toprakların 

incelenmesi  sonucunda  bu  topraklar  bünye  ve  pH  yönünden  asma  için  uygun,  organik  

madde açısından  düŞük bulunmuŞ,  toprakların  %40‟ı potasyum  bakımından  noksan  ve  

düŞük, tamamı alınabilir fosfor yönünden orta ve az gurupta yer almıŞ, alınabilir Fe ve Mn 

toprakların yaklaŞık hepsinde kritik değerin altında olmuŞ, Zn ve Cu yönünden ise problem 

olmadığı belirlenmiŞtir (Müftüoğlu ve ark., 2001). Bu konuda planlanacak olan araŞtırmalar, 

gelecekte bağcılık yapılan topraklarda oluşabilecek değişikliklerin izlenerek, gerektiğinde tedbir 

alınabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu  araştırma,  ülkemizdeki  en  büyük  bağ  

alanına  sahip  ve  en  fazla  üretimin  gerçekleştirildiği Alaşehirde, Mevlana üzüm çeŞidi 

yetiŞtirilen bağ topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, 2015 

yılı içerisinde yürütülmüştür. 

 

Materyal ve Yöntem 

Alaşehirde Mevlana (Vitis Vinifera L.) üzüm çeşidi yetiştirilen bağ topraklarının bazı 

fiziksel ve  kimyasal  özelliklerinin  belirlenmesi  amacıyla  yürütülmüş  olan  bu  araştırmanın  

materyalini, alaşehir ilçesini temsil edecek şekilde toplam 50 farklı bağdan alınmış olan toprak 

örnekleri oluşturmaktadır. 
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Toprak örnekleri, seçilen bağlardan 0–30 cm derinlikten ve alındığı bağı temsil edecek 

şekilde birkaç noktadan temin edilmiş, karıştırılmış, gölgede kurutulmuş, tahta tokmakla 

dövülerek 2 mm‟lik 

elekten geçirilmiş ve laboratuvar analizine hazır hale getirilmiştir (chapman ve pratt, 1961). 

analize  hazır  hale  getirilen  topraklardan  ayrılan  örneklerde  toprak  bünyesi;  Ülgen  ve 

Yurtsever (1995) tarafından bildirildiği Şekilde, toprağa doyuncaya kadar saf su ilave edilmek 

suretiyle belirlenmiŞtir. Toprak reaksiyonu; saturasyon çamurunda pH metre (Jackson, 1967; 

Kacar, 1995) ile, toplam eriyebilir tuz; saturasyon çamurunda „elektriksel conduktivite‟ (EC 

metre) aletiyle (Soil Survey Staff, 1951), toplam kireç; Scheibler kalsimetresi (Çağlar, 1958) 

yardımıyla, organik madde; örnekler potasyumdikromat ile çözüldükten sonra titrimetrik olarak 

(Walkley ve Black, 1934), azot; yaŞ yakılan örneklerde mikro Kjeldahl yöntemine göre (Kacar, 

1995), alınabilir fosfor; Olsen ve ark. (1965)‟nın belirttiği gibi 0,5 m sodyum bikarbonat çözeltisi 

(pH=8,5) ile ekstrakte edilen ve çözeltiye alınan fosforun renklendirilmesiyle  oluŞan  mavi  renk 

yoğunluğunun  spektrofotometrik olarak ölçümüyle (Müftüoğlu   ve   ark.,   2014),   değiŞebilir   

K,   Mg,   Ca;   1   normal   amonyum   asetat  (pH=   7,0) ekstraksiyonunu takiben „atomik 

absorbsiyon spektrometresinde (AAS) okunarak (Kacar, 1995) ve toprakta alınabilir Fe, Cu, Zn, 

Mn; 0,005 molar DTPA çözeltisi (pH= 7,3) ile ekstrakte edilerek elde edilen süzükteki 

miktarların AAS ile okunmasıyla (Lindsay ve Norvell, 1978) tespit edilmiŞtir. Analiz 

sonuçlarının yorumlanmasında Kacar (1995) ile Müftüoğlu ve ark. (2014)‟dan yararlanılmıŞtır. 

Bağ  topraklarının  bazı  fiziksel  ve   kimyasal  özellikleri,  Pearson  korelasyon  

katsayısı yardımıyla birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Toprak analizi sonuçları 

Mevlana (Vitis vinifera L.) üzüm çeŞidi yetiŞtirilen alanlardaki bağ topraklarının (Alaşehir 

bağ toprakları)  bazı  fiziksel  ve  kimyasal  özelliklerinin,  ortalama,  maksimum  ve  minimum  

değerleri 

Çizelge 1.‟de sunulmuŞtur. Burada, temel toprak özellikleri ve besin maddesi içerikleri detaylı 

Şekilde irdelenerek, Alaşehir bağ alanlarında incelenen her bir özelliğin sınır değerlere göre 

sınıflandırılması yapılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Saturasyon (%) (Bünye): Ġncelenen bağ topraklarının bünyesi 29,70–56,10 arasında 

değiŞmektedir. Ülgen ve Yurtsever (1995)‟e göre; topraklar tınlı (%60), killi–tınlı (%30) ve 

kumlu (%10) olarak belirlenmiŞ olup çoğunluğu tınlı karakterdedir. 

 

Toprak reaksiyonu (pH): Bağ topraklarının pH değerleri 7,96–8,69 arasındadır. Jackson 

(1967) ve Kacar (1995)‟ın belirledikleri sınır değerler olan 7,0–7,9‟a göre; toprakların %40‟ı 

kuvvetli alkali, %60‟ı hafif alkalidir. Bağcılık açısından toprak pH‟sı sınırlayıcı bir faktör olarak 

bulunmuŞtur. 

 

Toplam eriyebilir tuz (%): Ġncelenen  bağ topraklarının % toplam eriyebilir tuz değerleri 

0,02–0,17 arasında değiŞmektedir.  Soil Survey Staff (1951)‟a  göre; toprakların %90‟ı tuzsuz 

(%0–0,15), %10‟u çok hafif derecede tuzlu (%0,15–0,35) sınıfında yer almaktadır. Ġncelenen 

bağ toprakları % toplam eriyebilir tuz bakımından sınırlayıcı değerlerde bulunmamıŞtır. 
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Çizelge 1. Alaşehir bağ topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

  
Toprak 
özellikleri 

Ortalama Maksimum Minimum 

Saturasyon (%) 44,22 56,10 29,70 
Bünye Tınlı Killi–tın Kumlu 
pH 8,38 8,69 7,96 
Tuz (%) 0,08 0,17 0,02 
CaCO3 (%) 5,40 15,44 0,88 
Organik madde (%) 0,92 1,00 0,80 
N (%) 0,05 0,05 0,04 
P (ppm) 9,34 15,35 6,61 
K (ppm) 50,47 107,63 18,39 
Mg (ppm) 289,01 1005,0 18,44 
Ca (ppm) 2028,69 3000,0 510,0 
Zn (ppm) 0,58 1,92 0,08 
Fe (ppm) 5,09 11,29 2,10 
Cu (ppm) 2,30 6,41 0,62 
Mn (ppm) 3,40 6,65 1,25 

 

Kireç (CaCO3; %): Bağ topraklarının kireç miktarları %0,88–15,44 arasında değiŞmektedir 

Çağlar   (1958)‟a  göre;  kireç  bakımından  toprakların  %60‟ı  düŞük (%0–2,5),  %20‟si  

yüksek (%5,1–10,0) ve %20‟si çok yüksek (%10,0–20,0) bulunmuŞtur. 

 

Organik madde (%): Ġncelenen bağ topraklarının organik maddeleri %0,8–1,0 arasında 

değiŞmekte olup, Walkley ve Black (1934)‟e göre; toprakların tamamının organik maddesinin 

düŞük (<%2) sınıfta yer aldığı belirlenmiŞtir. 

 

Toplam azot (N; %): Bağ topraklarının toplam N içerikleri %0,04–0,05 arasında 

değiŞmektedir. Kacar (1995)‟a göre; toprakların tamamının N içeriklerinin düŞük (<%0,045) 

olduğu tespit edilmiŞtir. 

 

Alınabilir fosfor (P; ppm): Ġncelenen bağ topraklarının P içerikleri 6,61–15,35 ppm arasında 

değiŞmektedir.  Olsen ve ark. (1965)‟na  göre; toprakların %60‟ı orta (7–20 ppm), %20‟si 

yüksek (20 ppm<) ve %20‟si çok yüksek (>20 ppm) P içeriğinde bulunmuştur. 

 

Değişebilir potasyum (K; ppm): Bağ topraklarının K içerikleri 18,39–107,63 ppm arasında 

değiŞmekte  olup,  Kacar  (1995)‟a  göre;  toprakların  %48‟i çok  düŞük (<100 ppm),  %16‟sı 

düŞük (100–200 ppm) ve %36‟sı orta (200–250 ppm) K içeriğindedir. 

 

Değişebilir magnezyum (Mg; ppm): Ġncelenen bağ topraklarının Mg içerikleri 18,44–1005,0 

ppm arasında değiŞmektedir. Kacar (1995)‟a göre; toprakların %10‟u çok düŞük (<55 ppm), 

%10‟u düŞük  (55–117 ppm), %20‟si orta (117–200 ppm), %40‟ı yüksek (200–400 ppm) 

ve %20‟si çok yüksek (>400 ppm) Mg içeriğine sahip bulunmuŞtur. 

 

Değişebilir kalsiyum (Ca; ppm): Bağ topraklarının Ca içerikleri 510,0–3000,0 ppm arasında 

değiŞmekte  olup,  Kacar  (1995)‟a  göre;  toprakların  %30‟u  çok  düŞük (<715  ppm),  %30‟u  

orta (1440–2867 ppm) ve %40‟ı yüksek (2867–6120 ppm) Ca içeriğindedir. 

 

Yarayışlı çinko (Zn; ppm): Ġncelenen bağ topraklarının alınabilir Zn kapsamları 0,08–1,92 

ppm arasında değiŞmektedir. Lindsay ve Norvell (1978)‟e göre; toprakların %70‟i düŞük (<0,5 
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ppm), %20‟si kritik (0,5–1,0 ppm) ve %10‟u yeterli (>1,0 ppm) Zn kapsamına sahiptir. 

 

Yarayışlı demir (Fe; ppm): Bağ topraklarının alınabilir Fe kapsamları 2,10–11,29 ppm 

arasında değiŞmekte olup, Lindsay ve Norvell (1978)‟e göre; toprakların %50‟si kritik (2,5–

4,5 ppm) ve %50‟si yeterli (>4,5 ppm) Fe kapsamına sahiptir. 

 

Yarayışlı bakır (Cu; ppm): Ġncelenen bağ topraklarının alınabilir Cu kapsamları 0,62–6,41 

ppm arasında değiŞmektedir. Lindsay ve Norvell (1978) tarafından bildirilen (>0,2 ppm) kritik 

değere göre; Cu bütün topraklar için yeterli bulunmuŞtur. 

 

Yarayışlı mangan (Mn; ppm): Bağ topraklarının Mn kapsamları 1,25–6,65 ppm arasında 

değiŞmekte olup, Lindsay ve Norvell (1978) tarafından bildirilen (>1 ppm) kritik değere göre; 

Mn‟ın bütün topraklarda yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiŞtir. 

 

Toprakların  bünye  grupları  incelendiğinde;  toprak  örneklerinin  büyük  bir  kısmının  

tınlı bünyede olduğu görülmektedir (Çizelge 1.). Ege Bölgesi‟nde bağ yetiŞtiriciliği yapılan 

toprakların büyük çoğunluğunun tınlı bünyeye sahip olduğu, önceki diğer araŞtırma sonuçlarında 

belirtilmektedir (Kovancı ve Atalay, 1977; Konuk ve Çolakoğlu, 1986; Ġrget, 1988; Atalay ve 

Anaç, 1991; Ġrget ve Atalay, 1992; Yener ve ark., 2002). Bununla birlikte, Ege Bölgesi‟nde bağ 

yetiŞtiriciliği yapılan toprakların genelde kireçli, nötr ve alkali reaksiyonlu, organik madde ve 

azot bakımından yetersiz olup topraklarda herhangi bir tuz problemi olmadığı yönündeki 

bulgular da, önceki araŞtırma sonuçlarında (Kovancı ve Atalay, 1977; Konuk ve Çolakoğlu 

1986, Ġrget  1988, Atalay ve Anaç 1991, Ġrget  ve Atalay  1992,  Yener  ve  ark.,  2002)  ortaya  

konulmuŞ  olup,  tarafımızdan  elde  edilmiŞ  olan  yeni bulgularla benzerlikler göstermektedir. 

 

Bağ topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait ikili ilişkiler 

Ülkemizde  tarım  yoğunlaŞtıkça   ve  farklı  ürünlerdeki  besin  elementi  eksiklikleri  

artış gösterdikçe, farklı besin elementlerinin arasındaki etkileŞimlerin de önemi artmaktadır. Bu 

nedenle, Ülkemiz bağlarından yüksek miktar ve kalitede ürün elde etmek için bağ topraklarının 

bazı fiziksel ve kimyasal  özellikleri arasındaki  etkileŞimleri ve  bu etkileŞimlerin  oranlarının 

ortaya  konulabilmesi büyük önem taŞımaktadır. Bağ topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal 

özelliklerine ait ikili iliŞkiler Çizelge 2.‟de gösterilmiŞtir. Korelasyonlar incelendiğinde; bağlarda 

0–30 cm derinlikten alınan toprakların saturasyonu ile tuz 

kapsamı arasında %1 seviyesinde önemli pozitif (0,863), toprak saturasyonu ile CaCO3 

arasında %5 seviyesinde önemli pozitif (0,437), toprak saturasyonu ile organik madde arasında 

%1 seviyesinde önemli negatif (-0,586), toprak saturasyonu ile N arasında %1 seviyesinde 

önemli negatif (-0,586), toprak saturasyonu ile K arasında %1 seviyesinde önemli pozitif (0,846), 

toprak saturasyonu ile Mg arasında %1 seviyesinde önemli pozitif (0,577), toprak saturasyonu 

ile Ca arasında %1 seviyesinde önemli pozitif (0,578), pH ile organik madde arasında %1 

seviyesinde önemli pozitif (0,782), pH ile N arasında        %1        seviyesinde        önemli        

pozitif        (0,782)        iliŞkiler         saptanmıştır. 
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Toprak Saturasyon 
(%) 

 

pH Tuz 
(%) 

CaCO3 

(%) 
O.M. 

(%) 
N 

(%) 
P 

(ppm) 
K 

(ppm) 
Mg 

(ppm) 
Ca 

(ppm) 
Zn 

(ppm) 
Fe 

(ppm) 
Cu 

(ppm) 
Mn 

(ppm) 
Saturasyon 

(%) 
1 -0,124 öd 0,863 0,437* -0,586** -0,586** 0,033 öd 0,846** 0,577** 0,578** -0,106 öd 0,101 öd 0,132 öd -0,310 öd 

pH  1 -0,104 öd 0,363 öd 0,782** 0,782** -0,199 öd -0,226 öd 0,250 öd -0,408* -0,239 öd 0,494* -0,004 öd -0,188 öd 

Tuz 
(%) 

  1 0,448* -0,626** -0,626** -0,319 öd 0,887** 0,421* 0,606** -0,116 öd -0,321 öd 0,113 öd -0,322 öd 

CaCO3 

(%) 
   1 0,072 öd 0,072 öd -0,382 öd 0,449* 0,751** 0,431* -0,379 öd 0,196 öd -0,225 öd -0,193 öd 

O.M. 

(%) 
    1 1,000** 0,035 öd -0,703** -0,061 öd -0,584** 0,037 öd 0,548** 0,047 öd 0,237 öd 

N 

(%) 
     1 0,035 öd -0,703** -0,061 öd -0,584** 0,037 öd 0,548** 0,047 öd 0,237 öd 

P 

(ppm) 
      1 -0,182 öd -0,084 öd -0,081 öd 0,409* 0,387 öd 0,387 öd 0,498* 

K 

(ppm) 
       1 0,509** 0,815** -0,322 öd -0,267 öd -0,212 öd -0,348 öd 

Mg 
(ppm) 

        1 0,468* -0,374 öd 0,392 öd -0,254 öd -0,455* 

Ca 

(ppm) 
         1 -0,352 öd -0,318 öd -0,223 öd -0,084 öd 

Zn 
(ppm) 

          1 0,032 öd 0,483* 0,702** 

Fe 
(ppm) 

           1 -0,018 öd -0,012 öd 

Cu 

(ppm) 
            1 0,373 öd 

Mn 

(ppm) 
             1 

 

 
 
 
 
 
Çizelge 2. Bağ topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerine ait ikili ilişkiler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*: %5 seviyesinde önemli, **: %1 seviyesinde önemli, öd: önemli değil. O. M.: Organik madde. 
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Bununla  birlikte,  pH ile Ca  arasında  %5  seviyesinde  önemli  negatif  (-0,408),  pH 

ile  Fe arasında %5 seviyesinde önemli pozitif (0,494), tuz ile CaCO3 arasında %5 seviyesinde 

önemli pozitif (0,448), tuz ile organik madde arasında %1 seviyesinde önemli negatif (-0,626), 

tuz ile N arasında %1 seviyesinde önemli negatif (-0,626), tuz ile K arasında %1 seviyesinde 

önemli pozitif (0,887), tuz ile Mg arasında %5 seviyesinde önemli pozitif (0,421), tuz ile Ca 

arasında %1 seviyesinde önemli pozitif (0,606), CaCO3  ile K arasında %5 seviyesinde önemli 

pozitif (0,449), CaCO3  ile Mg arasında %1 seviyesinde önemli pozitif (0,751), CaCO3  ile Ca 

arasında %5 seviyesinde önemli pozitif (0,431), organik madde ile N arasında %1 seviyesinde 

önemli pozitif (1,000); organik madde ile K arasında %1 seviyesinde önemli negatif (-0,703); 

organik madde ile Ca arasında %1 seviyesinde önemli negatif (- 0,584)iliŞkiler belirlenmiŞtir. 

Buna ilave olarak, organik madde ile Fe arasında %1 seviyesinde önemli pozitif (0,548), 

N ile K arasında %1 seviyesinde önemli negatif (-0,703), N ile Ca arasında %1 seviyesinde 

önemli negatif (-0,584), N ile Fe arasında %1 seviyesinde önemli pozitif (0,548), P ile Zn 

arasında %5 seviyesinde önemli pozitif (0,409), P ile Mn arasında %5 seviyesinde önemli pozitif 

(0,498) K ile Mg arasında %1 seviyesinde önemli pozitif (0,509), K ile Ca arasında %1 

seviyesinde önemli pozitif (0,815), Mg ile Ca arasında %5 seviyesinde önemli pozitif (0,468), 

Mg ile Mn arasında %5 seviyesinde önemli negatif (- 

0,455); Zn ile Cu arasında %5 seviyesinde önemli pozitif (0,483), Zn ile Mn arasında %1 

seviyesinde önemli pozitif (0,702) iliŞkiler elde edilmiŞtir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bağ topraklarının analiz sonuçlarına göre; topraklar tınlı (%60), killi–tınlı (%30) ve 

kumlu (%10) bünyede, toprakların %40‟ı kuvvetli alkali ve %60‟ı hafif alkali, %90‟ı tuzsuz 

ve %10‟u çok hafif derecede tuzludur. Toprakların %60‟ı  düşük, %20‟si yüksek ve %20‟si 

çok yüksek kireçli, tamamı organik madde yönünden düŞük sınıfta yer almaktadır. Toprakların 

%60‟ı orta, %20‟si yüksek ve %20‟si çok yüksek P içeriğine, %48‟i çok düŞük, %16‟sı düŞük ve 

%36‟sı orta K içeriğine sahiptir. Toprakların %10‟u çok düŞük, %10‟u düŞük, %20‟si orta, 

%40‟ı yüksek ve %20‟si çok yüksek Mg içeriğinde, %30‟u çok düŞük, %30‟u orta ve %40‟ı 

yüksek Ca içeriğindedir. Toprakların %70‟i düşük, %20‟si kritik ve %10‟u yeterli Zn içeriğine, 

%50‟si kritik ve %50‟si yeterli Fe içeriğine sahiptir. Toprakların tamamının N içeriklerinin 

düŞük, Cu ve Mn içeriklerinin yeterli olduğu görülmüŞ, bununla birlikte bağ topraklarının bazı 

fiziksel ve kimyasal özellikleri arasında ikili önemli iliŞkilerin mevcudiyeti ortaya konulmuştur. 

Bu araŞtırmanın  sonucunda; yüksek sıcaklıklar nedeniyle organik maddenin hızla 

parçalanabildiği Alaşehirdeki bağ alanlarının en az iki yılda bir düzenli olarak ihtimar ettirilmiŞ 

(kompostlanmış) ahır gübresi ve yeŞil gübre uygulamalarıyla organik madde yönünden zenginleŞtirilmesi 

ve bunun yanı sıra K ve Zn noksanlıklarına rastlanılan bağ topraklarında potasyumlu ve çinkolu 

gübrelerle ayrıca takviye edilmesinin yararlı olacağı belirlenmiştir. 
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Özet 
 

Dünyamızın 311.595 ha.’lık alanında organik üzüm üretilmekte ve söz konusu değer 

dünya toplam üzüm üretim alanının % 4,6’sını oluşturmaktadır. Türkiye organik kuru üzüm 

üretimi açısından dünya lideri konumunda bulunmakta olup  1985 yılından itibaren organik 

kuru üzüm  üretim ve ihracatı yapan ülkemiz dünyanın en önemli çekirdeksiz kuru üzüm 

ihracatçısı ülkelerinin başında yer almaktadır. 

Türkiye, 8418 ha.‘lık alanında organik üzüm üretimi yapılmakta ve bu rakam Türkiye’nin 

toplam üzüm üretim alanının yaklaşık %1,8’ ini oluşturmaktadır. 

Mevcut çalışmamız organik şartlarda yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidine ait  

parseldeki organik preparat uygulamalarının toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine 

etkileri incelenmiştir. 

Araştırma tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak üç tekerrürlü ve her parselde 

36’şar adet asma olacak şekilde planlanmıştır. 

Elde edilen sonuçlar göz önüne alınıp organik preparat uygulamasının verilerini kontrol 

ile karşılaştırırsak meyve tutum dönemi itibarıyla deneme toprağının organik madde, azot, 

potasyum, magnezyum, toplam demir, çinko ve mangan içeriklerinin daha yüksek ve % 5 

önemlilik düzeyinde bulunduğu saptanmıştır. 

Genel olarak bakıldığında organik preparat uygulamasının kontrole nazaran toprağın bazı 

fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine olumlu yönde etkiler yaptığı belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Organik üzüm, organik preparat, toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri 
 

 

Abstract 

 

THE EFFECTS OF ORGANIC PREPARATIONS APPLICATION ON SOME 

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SOILS 

IN ORGANICALLY GROWN GRAPE 
 

311.595 hectares of organic grapes are grown, which constitutes 4.6 percent of the 

world’s grape growing area. Turkey is a major producer country of grapes growing in the 

world.  Viticulture is one of the major branches of agriculture with respect to production area 
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and its largeshare of income in Turkish national economy. Since 1985, Turkey producing and 

exporting organic raisins, is a world leader in the production of raisins. 

8418 hectares grape are grown organically which constitutes 1.8 % of the total grape 

production area of Turkey 

The objective of this study was to determine the influence of organic preparations 

application on some physical and chemical properties in the soil on organically grown Sultani 

Çekirdeksiz Grape parcel. It was carried ou taccording to randomized block design trials with 

three replicates consisting of 36 vines perparcel. 

Accordingt ot heresults, it was found that organic preparations application, comparing 

control had the higher amount of organic matter, nitrogen, potassium, magnesium, total iron, 

zinc and manganese of trial soil at the fruit setting period at 5 % significant level. 

In  general, organic  preparations application effected  positively the  content of  some  

physical and chemical properties of soils compared to control. 

 

Keywords: Organic grape, organic preparations, physical and chemical properties of soils, 
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YEŞİL GÜBRELEMENİN BAĞCILIKTA VERİM VE KALİTE  

ÜZERİNE ETKİSİ 

            

 Fulya KUŞTUTAN     Özen MERKEN        Fadime ATEŞ 

 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Özet 

Ülkemiz topraklarında binlerce yıldır bağcılık yapılmakta ve bağ kültürünün geliştiği 

bir ekolojiye sahip bulunmaktayız. Ülkemizin çok farklı ekolojilerinde yapılan bağ 

yetiştiriciliğinde toprağın verimlilik özellikleri ve buna bağlı olarak yapılacak dengeli 

gübreleme verim ve kalite üzerine önemli derecede etki edecektir. Ülkemiz ekonomisinde 

büyük önemi olan bağ yetiştiriciliğinde yüksek ve kaliteli ürün elde etmek için diğer kültürel 

uygulamaların yanında toprağın verimlilik durumunun bilinmesi ve bunlara ilave olarak o 

ekolojik şartlar altında asmanın yapraklarında ve yaprak saplarında beslenme kontrolünün 

yapılması gerekmektedir.  Gelişmelerini tamamlamamış yeşil haldeki kimi bitkilerin toprakla 

karıştırılmalarına yeşil gübreleme ve bu iş için kullanılan bitkilere yeşil gübre bitkileri denir. 

Yeşil gübreleme ile toprağın organik madde kapsamı artması sağlanabilmektedir. Amaca 

uygun olarak yapılan bir yeşil gübreleme, özellikle organik madde ve azot kapsamları düşük 

olan, dolayısıyla fiziksel özellikleri iyi olmayan topraklar için fayda sağlamaktadır. Yeşil 

gübre ayrıca verimlilikleri yüksek olan ve iyi fiziksel özelliklere sahip bulunan topraklarda da, 

organik madde seviyesinin devamlı olarak muhafazasının sağlanması bakımından da fayda 

sağlamaktadır. Yeşil gübreleme ile toprağa organik materyalin verilmesi, toprak 

mikroorganizmalarına gıda kaynağı sağlanması nedeniyle topraktaki mikroorganizma 

faaliyetleri üzerine olumlu etkiler yapmakta ve toprakta bazı olumlu değişikliklerin ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Bu derlemede; yeşil gübre bitkilerinin bağcılıktaki önemi detaylı 

olarak incelenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toprak, yeşil gübre, bağ, üzüm, bitki besin elementi. 

 

EFFECT OF FERTILIZATION WITH GREEN MANURE ON THE YIELD  

AND QUALITY IN VITICULTURE 

Abstract 

 

The vine cultivation is performed for thousands of years in the lands of Turkey, which 

has an ecology where the viticulture has been developed. The soil fertility and balanced 

fertilization will have a significant effect on the yield and quality in the vineyard cultivation 

performed in a variety of ecologies in Turkey. In order to obtain high quality products in the 

vineyard cultivation, which is of great significance in Turkey's economy, the soil fertility 

should be maintained as well as other cultural practices, and additional nutrition control 

should be performed of the grapevine leaves and leafstalks under that ecological conditions. 

Mixing some immature, green plants to wither on a field is called green manure fertilization, 

and the plants used for this purpose are called as green manure plants. With green manure 

fertilization, organic matter content in the soil increases. A green manure fertilization 

performed on purpose is especially beneficial for soil which has lower organic matter and 

nitrogen content, hence poor physical characteristics. Green manure is also beneficial for the 
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fertile soil with better physical characteristics by maintaining the level of organic matter 

continuously. The provision of organic matter to the soil by green manure fertilization has a 

positive effect on microbial activity in soil by providing a food source to soil microorganisms, 

and has brought some positive changes in soil. In this review, the importance of green manure 

plants in viticulture was studied in detail. 

Keywords: Soil, green manure, vineyard, grape, plant nutrient elements. 

 

Giriş 

Değişik iklim ve toprak koşullarında yetişebilmesi nedeniyle bugün dünya üzerinde 

kuzey yarımkürede 11°-52°, güney yarımkürede 20°-40° enlem dereceleri arasında yer alan 

birçok ülkede ekonomik anlamda bağcılık yapılmaktadır. Enlem dereceleri 36°-42° arasında 

bulunan Türkiye bu yönden çok uygun bir konumda bulunmaktadır. Bu bağlamda ülkemizin 

hemen her yöresinde bağcılık yapılabilmekte, hatta toprak yapısı ve iklim koşulları 

bakımından diğer tarım ürünlerinin yetişmesine veya istenilen düzeyde kaliteli ürün eldesine 

elverişli olmayan bölgeler bu tarım koluna ayrılarak değerlendirilmektedir (Oraman, 1965). 

 Ülkemizde yaklaşık olarak 500.000 hektarlık alanda üzüm tarımı yapılmakta olup, kış 

mevsimi süresince bu alanların bir kısmı kaba yem üretim kaynağı olarak kullanılabilir 

(Anonim, 2009). Elde edilen ürün hayvan beslemede kullanılabileceği gibi, yeşil gübre ve 

benzeri şekillerde de değerlendirilebilir. Baklagiller familyasına giren hasıl verimi yüksek ve 

toprakta parçalanması hızlı olan bir çok yem bitkisi bu amaca hizmet edebilir. 

Bağcılıkta ve özellikle sulama yapılmayan bağ alanlarında toprağın organik madde 

miktarının yüksek olması önem taşımaktadır. Bağ tesis etmeden önce veya yeni tesis edilmiş 

bağlarda organik gübreleme programı yapılmalıdır. Bunun en ekonomik yolu yeşil gübreleme 

programı uygulamakla olur. Yeşil gübre bitkileri asmanın kılcal köklerinin erişemediği 

bölgelerdeki toprağın mineral besinlerini bünyelerine alırlar, toprağa karıştırılmaları 

durumunda ayrışmaları sonucu bu besinleri tekrar toprağa verirler ve toprakta devamlı humus 

denilen ayrışamayan organik bileşikleri bırakarak toprağın verimliliğine katkıda bulunurlar.  

Yeşil gübrelemede fiğ, bakla, soya fasulyesi, taş yoncası gibi havanın azotundan istifade 

ederek köklerinde azot biriktiren ve bu sebeple toprağı azotça zenginleştiren bitkilerin 

seçilmesi uygun olmaktadır. Pek çok deneme ile bunların kendilerinden sonra gelen ürünün 

verimini % 20-100 arasında arttırdığı gözlenmiştir (Anonim, 2006). 

Yeşil gübre bitkisi seçiminde kısa gelişme döneminde yüksek oranda organik madde 

üretmeli, yeşil gübre bitkisinin kökleri asmanın beslendiği toprak tabakasının dışında 

beslenmeli, asma bitkisine zarar yapan hastalık ve zararlı etmenlerine konukçu bitki 

olmamalıdır. Özellikle genç bağlarda bu sistemin uygulanması ile bir yandan toprağın besin 

maddesi ihtiyacının bir kısmı karşılanırken (özellikle mikro elementler) diğer yandan da 

toprağın su ve havalanma kapasiteleri dengeye gelir. Toprağın yeşil gübre ile gübrelenmesi 

sonucunda asmanın kök sistemi daha iyi gelişerek bir omcanın beslenme ve su alma alanı 

(hacmi) genişlemiş olur. (Anonim, 2010). 

Gerek dünya protein gereksiniminin giderek artması, gerekse mineral azotlu gübrelerin 

üretimi ve kullanımı sırasında ortaya çıkan çevre sorunları nedeniyle; doğada azot bağlayıcı 

mikroorganizmalar, özellikle Rhizobium spp. bakterilerinin baklagil bitkileri ile ortak yaşamı 

sonucu gerçekleştirilen biyolojik azot fiksasyonunun önemi gün geçtikçe artmaktadır (Gök, 

2009).  
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Yeşil gübre, esas olarak toprakta gerekli organik maddeyi sağlamak amacıyla 

yetiştirilen bitkilerin, gelişmelerinin belli bir devrelerinde ve henüz yeşil halde iken sürülerek 

toprak altına getirilmesidir.  Yeşil gübrelemede daha çok fiğ, bakla, üçgül, yonca, taş yoncası 

gibi havanın azotundan istifade ederek köklerinde azot biriktiren ve bu sebeple toprağı azotça 

zenginleştiren bitkinin seçilmesi en uygundur. Toprak yapısını iyileştirmek ve toprağa organik 

madde ile azot kazandırmak için uygulanması gerekli tedbirlerin başında; baklagil bitkilerini 

ot üretimi veya yeşil gübre amacıyla yetiştirmek gelmektedir. Yem bitkilerinden sonra ekilen 

diğer kültür bitkilerinin verim ile kalitesi yükselir ve çoğu kez bu olumlu etki birkaç yıl 

devam eder (Tarman, 1972).  

Yeşil gübreler; toprağa ekilecek yeni ürünün yararlanabileceği azot ile diğer besin maddeleri 

yönünden katkıda bulunurlar. Toprağa organik madde ve azot kazandırarak toprağın 

verimlilik gücünü artırırlar, toprağı erozyondan korurlar, toprağın fiziksel şartlarını düzelterek 

bitkilerin besin elementlerinden daha fazla yararlanmalarını sağlarlar, yıkanmayı önleyerek 

besin maddelerinin birikmesini kolaylaştırırlar ve toprak tavını koruyarak topraktaki biyolojik 

faaliyeti artırırlar. (Anonim, 2010). 

Çizelge 1. Yeşil Gübre Bitkileri (Kacar ve Katkat 1999). 

 

Baklagil Yeşil Gübre Bitkileri    

Yeşil gübre bitkisi olarak çok çeşitli bitkiler yetiştirilirse de baklagil bitkileri daima 

baklagil olmayan bitkilere tercih edilmekte ve bunlar en iyi yeşil gübre bitkileri olarak kabul 

edilmektedir. Baklagillerin yeşil gübre olarak tercih edilme nedeni köklerinde bulunan 

nodüller yardımıyla havadaki serbest azotu organik formda toprağa bağlayarak toprağa azot 

kazandırmasıdır. Özellikle baklagiller, köklerindeki nodüller yardımıyla havanın azotunu 

hapsederek bitkiye istenen azotlu besinleri sağlarlar. Baklagiller dışında yeşil gübre olarak 

kullanılan bitkiler de vardır. Ancak bunlar toprağa havanın azotunu verme özelliğine sahip 

değildir. En çok kullanılan yeşil gübre bitkileri baklagillerden yonca, hayvan börülcesi, yer 

fıstığı, soya fasulyesi, kışlık bezelye, bakla, lüpen (acı bakla), Japon tırfılı (lespedeza); 

baklagil olmayanlardan ise yulaf, çavdar, sudan otu, akdarı ve mısırdır (Ekici, 2004). 

 

 

 

Baklagil Bitkisi Baklagil Olmayan Bitkiler 

Yonca Çavdar 

Çayır Üçgülü Yulaf 

Taş yoncası Arpa 

Soya fasulyesi Darı 

Kanada yem bezelyesi Kara 

 buğday 

Yem börülcesi Buğday 

Kırmızı üçgül Çim 

Japon üçgülü Sudan otu 

Yabancı tüylü fiğ Hardal 

Avusturya bezelyesi Kolza 
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Azot Fiksasyonunun Yeşil Gübreleme Açısından Önemi   

Bitkiler kendileri için gerekli olan azotu ya mineral gübreleme ile veya 

mikroorganizmalar yardımıyla atmosferden alabilmektedirler. Mineral azot girdisini 

azaltmanın yanı sıra toprağın yapısını iyileştirilmesi için yapılan araştırmalarda, yeşil gübre 

bitkileri kullanılmış ve olumlu neticelerle karşılaşılmıştır. Yeşil gübreleme, toprakların 

organik maddesini artırmak koşuluyla uygun olmayan fiziksel ve biyolojik özelliklerini 

iyileştirmektedir.  

Çizelge 2. Yeşil Gübrelemede Ürünlere Göre Azot Kazancı (Anonymous, 2006). 

Ürün Kazanç (kg 

N/da.yıl) 

Yonca 24 

Mercimek 13 

Fiğ 10 

Bezelye 9 

Soya fasulyesi 7 

Ancak kullanılan yeşil gübre bitkisinin baklagil olması durumunda toprağın fiziksel ve 

kimyasal özelliklerini iyileştirici etkinin dışında, köklerinde simbiyotik olarak yaşayan 

Rhizobium bakterileri aracılığıyla havanın azotunun toprağa kazandırılması da söz konusu 

olmaktadır. Yeşil gübreleme amacıyla ekilen baklagil bitkileri, Rhizobium bakterileri 

aracılığıyla atmosferden organik formda bağladıkları azotu, yeşil gübrelemeyi izleyen ana 

kültür bitkisi ya da, uygulandıkları alandaki kültür bitkileri (bağ, meyve bahçesi vb.) için 

toprağa kazandırmaktadırlar (10-20 kg N/da). Bağlanan bu azot kültür bitkilerinin azot 

gereksinimlerinin önemli bir kısmını karşıladığı için yeşil gübrelemede baklagil bitkilerinin 

kullanılması ayrı bir ekonomik ve ekolojik önem arz etmektedir (Kahnt, 1983). 

 

Yeşil Gübrelemenin Toprak Verimliliği Açısından Önemi     

Yeşil gübrelemenin en önemli yararı toprağı organik madde yönünden 

zenginleştirmesidir. Özelikle ahır gübresinin az bulunduğu yerlerde yeşil gübreleme yoluyla 

toprağın organik madde düzeyi önemli miktarda artırılmaktadır. Yeşil gübre olarak uygulanan 

bitkinin azot içeriğine bağlı olarak yeşil gübreleme ile toprağa azot verilir. Eğer yeşil gübre 

olarak baklagil bitkileri kullanılmış ise toprağa göreceli olarak daha fazla azot sağlanır 

(Mubarik, 1999). 

Yeşil gübre bitkileri en uygun zamanda toprakla karıştırılmalıdır. Burada en önemli 

nokta bitkinin C:N oranıdır. Daha önce de açıklandığı gibi C:N oranı büyük bitkilerin toprakla 

çürümeleri için daha uzun zamana gereksinim vardır. Yağışı az, olan yörelerde yeşil 

gübrelemenin yapılması çok daha fazla dikkati gerektirir, toprakta sınırlı düzeyde bulunan 

yeşil gübre bitkisi tarafından da kullanılacağı için asıl bitkinin su güçlüğü çekmesi olasıdır, 

öte yandan toprakta suyun az, bulunması nedeniyle yeşil gübre bitkisinin çürümesi de bir 

sorun olur. O nedenle kurak yörelerde yeşil gübrelemenin yararına göre zararı kimi 

durumlarda daha fazla olabilir. 
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BİTKİ BÜYÜMESİ VE FİZYOLOJİSİNDE BORUN ETKİLERİ 

                                      

                                     Fulya KUŞTUTAN 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

ÖZET 

Bor, bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli olan besin elementlerinden bir tanesidir. 

Bor, yeryüzünde toprak, kayalar ve suda yaygın olarak bulunan bir elementtir. Bor bitki 

bünyesinde karbonhidrat ve protein metabolizmasında, doku farklılaşması, oksin ve fenol 

metabolizmasında, zar geçirgenliğinde, polen çimlenmesinde ve polen tüpü büyümesinde 

önemli roller üstlenmektedir. Bitkilerin ihtiyaç duydukları bor miktarı oldukça azdır. 

Genellikle tek çenekli (monokotiledon) bitkilerin bor ihtiyacı çift çenekli (dikotiledon) 

bitkilerinkinden daha azdır. Gerek duyulan borun çok az da olsa fazlası, bor noksanlığında 

olduğu gibi bitkilerin gelişmesi üzerine olumsuz etki yapmaktadır. Bor, toprakta 20-200 

mg/kg olmak üzere değişen konsantrasyonlarda bulunur. Bu borun büyük bir çoğunluğu 

bitkiler tarafından kullanılamaz, çünkü toprakta bor 4-8 pH aralığında çözülmez. Toprak 

solüsyonunda çözülebilir halde borik asit olarak bulunur. Bu yüzden bor, toprakta bulunan 

diğer besin elementlerinden ayrılır. Dünya topraklarında genellikle kıtlığı gözlenen bor 

elementinin, Türkiye topraklarında bolluğu gözlenmektedir. Ancak, topraklarda gereğinden 

fazla miktarda bulunan borun, toksik etkileri nedeniyle bitki büyüme ve gelişmesini 

sınırlandırıcı etkisi görülmektedir. Bu nedenle bor toksisitesine dayanıklı bitki tür ve 

çeşitlerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi, bu yönden sorunlu alanlarda büyük önem taşımaktadır. 

Bu derlemede; borun bitki büyüme ve fizyolojisindeki önemi detaylı olarak incelenmeye 

çalışılmıştır. 

GİRİŞ 

Bitkilerin bor (B) alımına, öncelikli olarak B’un alındığı ortamın B konsantrasyonu ve 

bunun yanısıra bitkilerin transpirasyon kapasiteleri de etkili olmaktadır (Marschner 1995). 

Bitkilerin B alım kapasiteleri aynı toprakta yetişen bitki türlerine göre farklılık göstermekte ve 

genellikle bitkilerin B gereksinimleri türlerinin tipik farklılıklarını da yansıtabilmektedir. Hu 

and Brown (1997), bitki türlerinin B alımındaki ayrımlılıkların; membran geçirgenliğindeki 

farklılıklardan, kök içinde ve kök dışında B kompleksinin oluşum miktarı ve B kompleksi 

oluşumunu belirleyen organik bileşiklerin miktarından ve şuan tanımlanamayan bazı 

mekanizmalardan kaynaklandığını bildirmişlerdir. 

Mikro elementler arasında ametal olan tek bitki besin maddesi B’un yüksek bitkiler 

için bitki besin maddesi olarak mutlak gerekliliği yaklaşık 84 yıl önce Warington (1923) 

tarafından belirlenmiş olmasına karşın bitki bünyesindeki fonksiyonları hala tam olarak 

anlaşılmış değildir. Bitkilerin topraktan B alımını etkileyen en önemli etmenleri; toprağın 

bitkiye yarayışlı B kapsamı, toprak pH’sı, topraktaki değişebilir iyonların tipi, topraktaki 

minerallerin miktarı ve tipi, toprağın organik madde kapsamı, toprağın ıslanması ve kuruması, 

toprak / su oranı olarak sıralamak mümkündür (Goldberg 1997, Keren et al. 1985). 

Hu and Brown (1997), bitkilerin B alımının, borik asit (H3BO3) formunda pasif 

absorpsiyon yoluyla olduğunu ve bitkiler tarafından alınan B’un, hücre duvarlarında ve 
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sitoplazma içerisinde çok hızlı bir şekilde B kompleksi oluşturduğunun tahmin edildiğini; 

bununla birlikte bitkide B komplekslerinin oluşumunun, hücre duvarlarındaki borik asit 

konsantrasyonunu azaltmasının bitkinin çözeltiden B alımını artırdığını ve çözeltiden alınan 

serbest borik asidin konsantrasyonundan dolayı bitki dokularındaki B konsantrasyonunun aşırı 

miktarda artabildiğini belirtmişlerdir. 

Son yıllarda yapılan fizyolojik ve genetik çalışmalarla bitkilerin yüksek bor 

konsantrasyonuna tepkilerinde genetik varyasyonların anlaşılması sağlanmış ve bu çalışmalar 

yüksek bor içeren topraklarda tolerant genotiplerin kültüvasyonunu kolaylaştırmıştır (Brown 

ve Hu, 1997).   

Bütün bitkilerin normal gelişmeleri için az bir miktar bora ihtiyaçları vardır. Ancak 

borun bitkilere gerekli miktarı ile zehirlilik seviyesi arasında çok dar bir sınır vardır ve bu 

sınır bitki türlerine göre değişmektedir. Toprakta veya sulama suyunda kritik sınırların 

üstünde bor bulunması bitki yapraklarında sararma, yanma ve yarılmalara, olgunlaşmamış 

yapraklarda dökülme ve büyüme hızının yavaşlaması ile verimde azalmaya neden olmaktadır. 

Bitkilerin Bor Alımı    

Gereğinden fazla kireçlemeye ve toprak pH değerindeki artışa bağlı olarak bitkilerde 

bor alınımı azaldığı gibi, toprak çözeltisinde çözünebilen bor miktarının da azaldığı 

belirtilmiştir (Barleta ve Picarelli, 1973; Bennett ve Mathias, 1973). Genelde toprak 

çözeltisinin pH değeri 6,3-6,5 olduğunda, bitkiler tarafından en yüksek düzeyde bor alınımı 

gerçekleşmekte, artan pH’larda ise alınım keskin bir şekilde düşüş göstermektedir. Diğer 

yandan, iri bünyeli, kumlu topraklarda yıkanma çok, adsorpsiyon ve organik madde miktarı az 

olduğundan, bu topraklar bor yönünden fakirdirler. Toprak yapısı iyi, kil ve organik madde 

yönünden yeterli topraklarda adsorpsiyon yüksek değerde ve mineraller fazlaca 

bulunduğundan, bu tip topraklarda bor da yeterli miktarda bulunmaktadır ( Kacar ve Katkat, 

1999).    

Bitkilerin boru pasif absorpsiyon yolu ile B(OH)3 şeklinde aldıkları bilinmesine 

rağmen, biraz da olsa aktif absorpsiyon yolu ile B(OH)4 şeklinde de alınır. Bor bitkilerde tepe 

noktalarına kadar ksilem iletim boruları içerisinde taşınır. Borun alınması ve iletim 

borularında taşınması bitkinin su alımı ile yakından ilgilidir. Bu yüzden bitkilerin bor 

alımlarında önemli farklılıklar vardır. 

Toplam Ve Bitkiye Yarayışlı Bor   

Yerkabuğunda toplam B konsantrasyonu ana kayanın çeşidine bağlı olarak farklılık 

göstermekle birlikte, Power ve Woods (1997)’a göre 10-20 mg kg⎯1 arasında, Barber (1995)’e 

göre 1-270 mg kg⎯1 arasında değişmekte ve ortalama olarak 20-50 mg kg⎯1 B bulunmaktadır. 

Krauskopf (1972)’ye göre, yerkabuğunun ortalama bor kapsamı 10 mg kg⎯1 olup genellikle 

toprakların toplam B içeriği 2-100 mg kg⎯1 arasında değişmekte ve ortalama B 

konsantrasyonu 10 mg kg⎯1’dır.   

Toprakların bor kapsamları yönünden ikiye ayrılabileceğini ve düşük bor kapsamına 

sahip toprakların <10 mg B kg⎯1, yüksek bor kapsamına sahip toprakların ise 10-100 mg B 

kg⎯1 içerdiğini belirtmiştir. Toprakların B içerikleri genellikle düşüktür. Ancak B içeriği fazla 

olan toprakların bu özellikleri volkanik olaylardan kaynaklanmaktadır (Shorrocks 1997).   
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Topraktaki toplam B’un yaklaşık % 10’unun bitkiye yarayışlı durumda bulunmaktadır 

(Shorrocks 1997), bununla birlikte topraktaki toplam B’un ancak % 5’inin bitkilere yarayışlı 

formdadır (Gupta 1968, Katyal and Vlek 1985). 

Bitkilerde Bor Eksikliği    

Bor eksikliği, bütün dünyada ılıman bölgelerin alkali topraklarında ve aynı zamanda 

kurak bölgelerin alkali topraklarında yaygındır. Bunun nedenleri; asit topraklarda B(OH)3’ın 

adsorpsiyonunun düşük olması nedeniyle kuvvetli bor yıkanmasının olması ve alkali 

topraklarda ise B(OH)4’ün adsorpsiyon sonucunda kuvvetli bor fiksasyonunun 

gerçekleşmesidir. Ilıman bölgelerde bor eksikliği özellikle kurak ve sıcak geçen yıllarda 

kumlu topraklarda, aynı şekilde kurak yerlerdeki kilce zengin topraklarda ortaya çıkmaktadır. 

Bor eksikliği öncelikle büyüme noktalarına zarar verdiği için bitkilerde büyümenin 

yavaşlamasına neden olur. Genç yapraklar büzülüp kıvrılır, çoğu zaman kalınlaşır ve koyu 

mavi, yeşil bir renk alır. Boğum araları kısalır, büyüme bodurlaşır, bitki çalılaşmış bir 

görünüm kazanır. Transpirasyondaki düzensizliğin bir yansıması olarak yapraklar ve dallar 

kolay kırılabilen gevrek bir yapı alır. Bor eksikliğinin ileri aşamalarında büyüme noktaları 

ölür, genelde büyüme olumsuz şekilde etkilenir. Tomurcuk, çiçek ve meyve gelişimi azalır ya 

da tamamen durur. Olgun yapraklarda damarlar arası kloroz oluşur ve yaprak ayasında şekil 

bozukluğu görülür. Yaprak sapları ve gövde kalınlaşır. Yumru köklü bitkilerde yumruların 

depolanmaları sırasında öz çürüklüğü meydana gelir ve pazar özelliklerini yitirmiş olurlar 

(Kacar ve Katkat, 1998). 

Bitkilerde Bor Toksisitesi 

Bor toksisitesi, dünyanın hemen her yerinde kurak ve yarı kurak bölgelerin tarım 

topraklarında bitki yetiştiriciliğini sınırlayan bir beslenme sorunudur (Cartwright et al. 1986). 

Bor toksisitesi topraklarda doğal olarak oluşabildiği gibi, özellikle yüksek B içeren suların 

(Nable et al. 1997), ya da kompost gübrelerinin kullanılması sonucunda veya linyit kömürü 

kullanan termik santrallerin civarında yetiştiricilik yapılması durumunda yaygın olarak ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca tuzlu ve sodik topraklarda B seviyeleri bitkilere toksik olabilecek 

seviyelere çıkabilmektedir (Bergmann 1992, Marschner 1995, Güneş vd. 2002). 

Bor toleransı düşük olan bitki türleri veya çeşitlerinin B konsantrasyonları genel 

olarak bora dayanıklı bitki genotiplerinden daha yüksek olmaktadır. Bor fazlalığında, ilk 

olarak yaşlı yaprakların kenar kısımlarında koyu kahverengi, hatta siyah lekeler oluşmakta, 

daha sonra bu lekeler iç kısımlara doğru ilerleyerek yaprak kenarlarını içten kuşatmaktadır 

(Çelik ve ark. 1998). Bu sorunun çözüm yollarından bir tanesi bölgede yetişen ana ürünlerin 

bor toksitesine dayanıklılığını arttırmaktır. Bor, topraktaki toksiklik ve eksiklik düzeyleri 

birbirine çok yakın olan besin elementlerinden birisidir. Bu nedenle topraktaki yeterli B 

düzeyini korumak son derece güç olup yakın takip gerektirir. 
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ÖZET 

 

Bu araştırma, ‘5BB’ Amerikan asma anacı üzerine aşılı 7 yaşlı ‘ÇOMÜ Dardanos 

Yerleşkesi’, ‘Sofralık Üzüm Çeşitleri Uygulama ve Araştırma Bağı’nda, 2009 ve 2010 yıllarında 

yürütülmüştür. ‘Cardinal’, ‘Yalova Çekirdeksizi’, ‘Amasya Beyazı’, ‘Ata Sarısı’, ‘Italia’, ‘Kozak 

Beyazı’ ve ‘Müşküle’ üzüm çeşitlerinin; omca kuvveti (1–5), mevcut koltuk kuvveti (0–4), 

odunlaşan koltuk sayısı (adet/sürgün), sürgün dikliği (1–5), ortalama boğum arası uzunluğu (cm), 

4.–5., 7.–8. ve 10.–11. boğum arası kalınlığı (mm), 4.–5., 7.–8., 10.–11. ve 4.–11. boğum aralarının 

yuvarlaklık katsayısı ile yıllık dalların Hue ve Chroma değerleri belirlenmiştir. Omca kuvveti (1–

5) bakımından en iyi gelişim gösteren üzüm çeşitleri sırasıyla Italia (4,18), Kozak Beyazı (4,14) 

ve Yalova Çekirdeksizi (4,09), en zayıf omcalara sahip çeşit ise Ata Sarısı (3,47) üzüm çeşidi 

olmuştur. Mevcut koltuk kuvveti (0–4) en yüksek bulunan çeşit Cardinal (2,68) üzüm çeşidi olarak 

belirlenmiştir. En fazla odunlaşan koltuk sayısı (adet/sürgün) oluşturan çeşit Cardinal (5,93 

adet/sürgün), en az odunlaşan koltuk sayısı oluşturan çeşit Kozak Beyazı (3,24 adet/sürgün) üzüm 

çeşidi olarak belirlenmiştir. Sürgün dikliği (1–5) en fazla olan çeşit Italia (4,63), en az olan çeşit 

ise Yalova Çekirdeksizi (4,16) üzüm çeşidi olarak tespit edilmiştir. Ortalama boğum arası (cm) 

en uzun çeşit Kozak Beyazı (10,74 cm), en kısa çeşit ise Yalova Çekirdeksizi (6,01 cm) üzüm 

çeşidi olarak saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., Sofralık üzüm, Omca kuvveti, Vejetatif gelişim, Yıllık dal, 

Koltuk sürgünü, Çanakkale. 

 
ABSTRACT 

 

THE DETERMINATION OF VEGETATIVE GROWTH PERFORMANCES OF SOME 

TABLE GRAPE CULTIVARS GRAFTED ON KOBER 5BB  

AMERICAN GRAPEVINE ROOTSTOCK 

 

This research was conducted in Table grape cultivars grafted on Kober 5BB american 

grapevine rootstock in seven years old Practice and Research Vineyard of Dardanos Campus of 
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Çanakkale Onsekiz Mart Univercity in 2009 and 2010 years. Vine vigour (1–5), lateral shoot 

vigour (0–4), number of lignified lateral shoot (number/shoot), shoot erectness (1–5), average 

internode length (cm), 4.–5., 7.–8. and 10.–11. internode thicknesses (mm), roundness coefficients 

of 4.–5., 7.–8. and 10.–11. internodes and hue and chroma values of canes of Cardinal, Yalova 

Çekirdeksizi, Amasya Beyazı, Ata Sarısı, Italia, Kozak Beyazı and Müşküle cultivars were 

determined. The best developed grape cultivars with regard to vine vigour ranked in descending 

order as Italia (4,18), Kozak Beyazı (4,14) and Yalova Çekirdeksizi (4,09). Ata Sarısı (3,47) was 

the weakest developed grape cultivar. Cardinal (2,68) had the highest lateral shoot vigour. In 

addition that, Cardinal (5,93) (number/shoot) was the most lignified lateral shoot constituted 

cultivar while Kozak Beyazı (3,24 number shoot) was the least lignified lateral shoot constituted 

cultivar. While Italia (4,63) had the most shoot erectness, Yalova Çekirdeksizi (4,16) had the least 

shoot erectness. While Kozak Beyazı (10,74 cm) had the longest average internode, Yalova 

Çekirdeksizi (6,01 cm) had the shortest average internode. 

 

Keywords: Vitis vinifera L., Table grape, Vine vigour, Vegetative growth, Cane, Lateral 

shoot, Çanakkale. 

 

Giriş 

Günümüzde  halen  filoksera  zararlısına  karşı  kimyasal  bir  çözüm  bulunamamıştır.  Fransa 

Bordo’da bağcılık yapmış olan Laliman tarafından ortaya atılan ve halen geçerli olan yöntem, yerli 

çeşitlerin Amerikan asma anaçları denilen ve kökleri filoksera zaralısına dayanıklı olan anaçlar 

üzerine aşılanmasıdır. Aşılama ile elde edilen fidanlarla yapılan bağcılığa ‘yeni bağcılık’ adı 

verilmektedir. Bu yöntemle filokseraya karşı büyük ölçüde başarı sağlanmasına rağmen, farklı 

anaçların üzerlerine aşılı farklı üzüm çeşitlerine etkileri toprak, iklim ve stres faktörleri bazında 

değişiklik gösterebildiğinden, aşı işleminin birçok problemi de beraberinde getirdiğini söylemek 

doğru olacaktır (Çelik, 1996). Filoksera  (Daktulospharia vitifoliae Fitch.) ile bulaşık alanlarda bağ 

tesisinde tek seçenek açık köklü aşılı fidanlar kullanmaktır. Bununla birlikte, yeni kurulacak 

bağlarda kullanılan açık köklü aşılı fidanların iyi gelişmiş, sağlıklı ve üzerine aşılı çeşitle uyuşur 

olması gerekmektedir (Köse ve ark., 

2015). 

Aşılama sonucunda, kültür çeşitlerinin (Vitis vinifera L.) toprak ve iklime uyum 

(adaptasyon) yetenekleri, kendi kökleri üzerinde ‘eski bağcılıkla’ yetiştirilenlere kıyasla 

sınırlandırılmış olmaktadır. Aşı ile çeşit özelliklerinin sınırlandırılması, anaçların değişik iklim ve 

toprak şartlarına adaptasyonlarının, filokseraya dayanıklılıklarının, odunlaşma derecelerinin, 

köklenme yeteneklerinin ve ayrıca üzerlerine aşılanan kültür çeşitlerinin vejetatif gelişim ve verimi 

üzerine etkilerinin farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır.  Bir üzüm çeşidinde  farklı  

anaçların  kullanılması,  o  üzüm çeşidinin farklı tarihlerde olgunlaşarak, değişik tad ve aroma 

oluşturmasına zemin hazırlamaktadır. Örneğin; Rupestris du Lot gibi kuvvetli gelişen anaçlar ve 

kuvvetli topraklar üzerinde yetiştirilen çeşitlerde  çiçek  ve  tane  silkmesi  ortaya  çıkabilmekte,  

Red  Globe  gibi  bazı  üzüm  çeşitlerinde, bazı anaçlar üzerinde hem fidanlar hem de verim 

çağındaki bağlarda çökmelere rastlanabilmektedir. Bağcılıkta anaç kullanımıyla ortaya çıkan bir 

diğer sorun da, farklı çeşit/anaç kombinasyonlarının farklı topraklarda gösterebildiği yetersiz veya  

düzensiz  beslenme  durumudur.  Çünkü bir üzüm çeşidinin besin tüketimi, vejetatif ve generatif 
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gelişimi ile çubuk verimi, kullanılan anaç kombinasyonlarına göre değişebilmektedir. Bununla 

birlikte aşı işlemlerinde, çeşit/anaç kombinasyonları arasındaki uyuşma (afinite) durumu da son 

derece önemli olup, uygun uyuşma gösteren kombinasyonların tespitinde doku düzeyinde anatomik 

ve fizyolojik incelemeler yapılmalıdır (Çelik, 1996; Dardeniz ve ark., 2015). 

Bazı üzüm çeşitlerinin yıllık dallarının ortalama boğum arası uzunlukları tespit edilmiş, 

ortalama boğum arası en uzun olan üzüm çeşitleri; sırasıyla Çavuş (16,38 mm), Hamburg Misketi 

(11,15 mm), Hafızali (10,72), İrikara (10,69 mm) ve Müşküle (10,68 mm), boğum arası en kısa 

olan üzüm çeşitleri ise; Sylvaner (6,04 mm), Semillon (6,05 mm) ve Papaz Karası (6,76 mm) 

olarak belirlenmiştir (Fidan, 1985). 

Sultani Çekirdeksiz, Hamburg Misketi, Cardinal, Royal, Hatun Parmağı ve Yalova İncisi 

üzüm çeşitlerinin Van ili ekolojik şartlarına adaptasyonu üzerine bir çalışma yapılmış, ilk verilere 

göre; Cardinal, Hamburg Misketi ve Yalova İncisi üzüm çeşitlerinin yörede yetiştiriciliği tavsiye 

edilmiştir. Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde 110R anacının, diğer çeşitlerde ise 420A anacının 

verim ve kalite özellikleri yönüyle daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir (Gazioğlu Şensoy ve 

Balta, 2010). 

Aydın ili koşullarında aşısız ve 1613C ile 1616C anaçları üzerine aşılı Yuvarlak 

Çekirdeksiz, ayrıca Kober 5BB üzerine aşılı Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde tane tutumu ve 

ben düşme dönemleri öncesi 20–22 yaprak üzerinden tepe alma uygulamaları ile 26, 52, 78 ve 90 

göz/asma şarjı uygulamalarının üzüm verim ve kalitesi ile vejetatif gelişime etkileri araştırılmıştır. 

Tepe alma uygulaması, orta ve yüksek budama şarjlarında aşısız ve 1616C üzerine aşılı Yuvarlak 

Çekirdeksiz üzüm çeşidi ile Kober 5BB üzerine aşılı Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde üzüm 

verim ve kalitesiyle vejetatif gelişimi etkilemezken, yüksek şarjda budanmış 1613C üzerine aşılı 

Yuvarlak Çekirdeksiz çeşidinde üzüm verim ve kalitesini azaltmıştır. Üzüm verim ve kalite artışı 

sağlanması bakımından, aşısız ve 1616C üzerine aşılı omcaların 78 göz/asma, Kober 5BB üzerine 

aşılı omcaların 90 göz/asma ve 1613C üzerine aşılı omcaların ise 52 göz/asma şarjında 

budanmasının daha iyi sonuçlar verdiği, bu uygulamaların vejetatif gelişim üzerine de olumlu 

etkilerde bulunduğu belirlenmiştir (Çelik, 2003; Çelik ve Kısmalı, 2003). 

Farklı anaçlar üzerine aşılı farklı üzüm çeşitlerinde vejatatif gelişim, üzüm verimi ve 

kalitesi ile birlikte fizyolojisi de etkilenmektedir. Manisa ili koşullarında 5 yaşındaki bir bağda 

yürütülen bir çalışmada, ben düşme döneminde 110R ve 1103P anaçlarına aşılı Cabarnet 

Sauvignon, Merlot ve Syrah üzüm çeşitlerinden yaprak örnekleri alınarak prolin, karbonhidrat, 

renk (L*, a*, b*) ve klorofil (SPAD)  analizleri  yapılmıştır.  Çeşit/anaç  kombinasyonları  birlikte  

değerlendirildiğinde,  incelenen bütün parametreler istatistikî anlamda önemlidir. Anaçların üzüm 

çeşidine etkileri karşılaştırıldığında, 

1103P anacı, karbonhidrat değerleri hariç bütün parametrelerde önemli bulunurken, 110R anacı 

prolin, L* ve a* değerleri bakımından önemsiz bulunmuştur. Sonuç olarak; anaçlar incelenen 

fizyolojik parametreler açısından etkili bulunurken, üzüm çeşitlerinin aynı anaç üzerinde farklı 

tepkiler verdiği belirlenmiştir (Ulaş ve ark., 2014). Yalova İncisi üzüm çeşidinde 9 farklı kış ve 

yaz budaması uygulamasının denendiği bir araştırmada, ilkbahar erken donlarının hâkim olmadığı 

yörelerde EB+TS (erken budama+tane seyreltme) ve EB+TS+SS (erken budama+tane 

seyreltme+somak seyreltme) gibi uygulamalar, erkencilik ve üzümde kalite sağlanması yönüyle 

tavsiye edilebilir bulunmuştur. NTB+YDKB (normal tarihte budama+yüksek düzeyde koltuk 

alma) uygulamasında ise yaprak alanı ve omca potansiyelinin artışı neticesinde, üzüm verim ve 
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kalitesi ile üzüm olgunluğunda meydana gelen artışlar tatminkâr olmuştur. GB+SUB (geç 

budama+sürgünleri uzun bırakma) uygulamasında, yine yaprak alanı ve omca potansiyeli 

artışıyla, üzüm olgunlaşması oldukça hızlanmıştır. Erken tarihte (15 Aralık) budanan omcalar 

erken, geç tarihte (15 Nisan) budanan omcalar geç uyanmış, yazlık sürgünlerin büyümesi de buna 

göre farklılık göstermiştir (Sezen ve Dardeniz, 2015). 

Altı farklı sofralık üzüm çeşidinde yürütülen bir araştırmada, YDKA (yüksek düzeyde 

koltuk alma),  NDKA  (normal  düzeyde  koltuk  alma)  ve  YDKB  (yüksek  düzeyde  koltuk  

bırakma) uygulamaları  gerçekleştirilmiştir.  Özellikle araştırmanın  ikinci  yılında  (2013),  YDKB  

uygulaması omcaların potansiyelini yükselterek önemli verim artışına neden olurken, YDKA 

uygulaması bütün üzüm çeşitlerinde  omca  potansiyelinde  azalmaya  yol  açarak üzüm verimini  

düşürmüştür.  YDKB uygulamasının üzüm çeşitlerinde üzüm verimini yükselterek, kaliteli ve daha 

erkenci üzüm üretimine katkı sağlayabileceği belirlenmiştir (Türker ve Dardeniz, 2014). 

Bozcaada’nın ‘Ova’, ‘Çayır’ ve ‘Sulubahçe’ mevkiilerinde bulunan 5BB anacı üzerine 

aşılı, aynı yetiştiriciye ait, eşit bakım şartları uygulanmış olan üç adet 30 yaşlı goble Bozcaada 

Çavuşu bağı 

aynı  gün  içerisinde  hasat  edilmiştir.  2012  yılnda  en  yüksek  omca  başına  verim  ‘Ova’  

mevkii 

(2,793 kg/omca), en düşük verim ‘Sulubahçe’ mevkiinden (1,661 kg/omca) alınmış, ‘Çayır’ 

mevkii (2,093 kg/omca) ise ara grubu oluşturmuştur. 2013 yılında, 2012 yılına kıyasla ‘Çayır’ ve 

‘Sulubahçe’ mevkiilerinde  verim  artışı,  ‘Ova’  mevkiinde  ise  verim  azalışı  meydana  gelmiş,  

ancak  mevkiler arasında önemli bir farklılık tespit edilememiştir. 2012 yılında en yüksek olgunluk 

indisi değeri 42,35 ile ‘Sulubahçe’ mevkiinde ölçülmüş, bunu sırasıyla ayrı ayrı gruplar 

oluşturan ‘Çayır’ (34,95) ve 

‘Ova’ (28,82) mevkiileri izlemiştir. 2013 yılında ise en yüksek olgunluk indisini yine ‘Sulubahçe’ 

(36,91) mevkii oluştururken, en düşük olgunluk indisi ‘Ova’(29,01) mevkiinden elde edilmiş, 

35,04 değeri ile ‘Çayır’ mevkii ara grupta yer almıştır. ‘Bozcaada Çavuşu’ üzüm çeşidinin farklı 

mevkilerde farklı olgunluk ve kalite parametreleri oluşturması, Bozcaada’da kısa mesafelerde 

meydana gelmekte olan toprak ve iklim değişikliklerinin (mikroklima) bir sonucu olarak 

yorumlanmıştır (Eren ve Dardeniz, 2016). 

Bu araştırmada, Çanakkale ili koşullarında yetiştirilen bazı sofralık üzüm çeşitlerinin 5BB 

Amerikan asma anacı üzerindeki vejetatif gelişim performanslarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 

 

Materyal ve Metot 

Kober 5BB Amerikan asma anacı üzerine aşılı 7 yaşlı ‘ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dardanos 

Yerleşkesi’  ‘Sofralık Üzüm Çeşitleri  Uygulama  ve  Araştırma  Bağı’nda,  2009  ve  2010  

yıllarında yürütülen bu araştırmada Cardinal, Yalova Çekirdeksizi, Amasya Beyazı, Ata Sarısı, 

Italia, Kozak Beyazı ve Müşküle üzüm çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. 2003 yılı Şubat–

Mart aylarında 3,0 x 1,5 metre aralık ve mesafe ile tesis edilmiş ve tek kollu sabit kordon terbiye 

sistemi uygulanmış olan bağ parseli killi–tınlı toprak yapısında, kireç yönünden orta ve yüksek, 

tuzsuz ve pH yönünden hafif alkali karakterlidir. 

 

‘Sofralık Üzüm Çeşitleri Uygulama ve Araştırma Bağı’ndaki kış budaması, dip açma, 

toprak işleme, ilaçlama ve yaz budamaları vb. gibi kültürel uygulamalar, her yıl düzenli şekilde ve 
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standart olarak gerçekleştirilmiştir. Üzüm çeşitlerinin tam çiçeklenme  dönemlerinin hemen  

öncesinde dip, obur, sekonder ve tersiyer sürgünler ile koltuk sürgünlerinin alımı yapılmış, ayrıca 

mevcut yazlık sürgünlerin diplerindeki 1–2 adet yaşlı yaprağın alımı da gerçekleştirilmiştir. Yeterli 

uzunluğa ulaşmış olan yazlık sürgünler, birinci ve ikinci sürgün bağlama tellerinin arasından 

geçirilerek bağlanmış, ikinci seviye sürgün bağlama telini 20–30 cm kadar aşan yazlık sürgünlerde 

ise uç alma işlemi uygulanmıştır.  İkinci  dönem  koltuk alma  uygulamaları,  ilk uygulamaların  

1  ay  kadar  sonrasında gerçekleştirilmiştir. Sonbaharda yaprakların dökülmesine (Kasım ayı) 

müteakip bağa gidilerek, farklı gözlem ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

Mevcut üzüm çeşitlerindeki omca kuvveti (1–5); toplam 20’şer adet omcada 1–5 

skalasına göre yapılmıştır (1: omca gelişimi çok zayıf, 2: omca gelişimi zayıf, 3: omca gelişimi 

orta, 4: omca gelişimi kuvvetli ve 5: omca gelişimi çok kuvvetli). Mevcut koltuk kuvveti (0–4); 

toplam 20’şer adet omcanın mevcut bütün sürgünlerinin 0–4 skalasına göre değerlendirilmesiyle 

hesaplanmıştır (0: hiç koltuk yok, 1: zayıf koltuk gelişimi, 2: orta koltuk gelişimi, 3: kuvvetli 

koltuk gelişimi ve 4: çok kuvvetli  koltuk gelişimi).  Odunlaşan koltuk sayısı  (adet/sürgün);  

20’şer  adet omcadaki  3’er  adet sürgün üzerinde, odunlaşmış olan koltukların sayılmasıyla 

belirlenmiştir. Sürgün dikliği (1–5); toplam 20’şer  adet  omcanın  bütün  sürgünlerinin  1–5  

skalasına  göre  değerlendirilmesiyle  saptanmıştır (1: sürgün gelişimi eğik, 2: sürgün gelişimi 

yarı eğik, 3: sürgün gelişimi biraz eğik, 4: sürgün gelişimi dik ve 5: sürgün gelişimi tam dik). 

Ortalama boğum arası uzunluğu (cm); toplam 20’şer adet omcadaki 3’er adet sürgün üzerinde 4.–

11. boğum aralarının şeritmetre yardımıyla ölçülerek, bulunan değerin boğum arası sayısına (7 

adet) oranlanmasıyla hesaplanmıştır. Boğum arası kalınlıkları (mm); toplam 20’şer adet omcada 

ilgili boğum aralarının orta noktasından kumpas aleti yardımıyla 90 derece açıyla ölçülen 2 farklı 

değerin (ince ve kalın kısımlardan) ortalamasının alınmasıyla belirlenmiştir. Boğum aralarının 

yuvarlaklık katsayısı; toplam 20’şer adet omcada ilgili boğum aralarının orta noktasından kumpas 

aleti yardımıyla 90 derece açıyla alınan 2 farklı değerin (ince ve kalın kısımlardan) birbirine 

oranlanmasıyla belirlenmiştir. Hue ve Chroma değerleri; üzüm çeşitlerinin yıllık dallarında, 

Minnolta CR–400 kolorimetre yardımıyla yapılan ölçümler sonucunda elde edilen değerler Hue 

(H°) ve Chroma (C°) açı değeri cinsinden ifade edilmiştir. 

Bu araştırmadan elde edilen veriler; “SAS® 9.1” istatistikî paket programı yardımıyla 

varyans analizine tabi tutularak, LSD karşılaştırma testiyle p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Bazı sofralık üzüm çeşitlerinin 5BB Amerikan asma anacı üzerindeki vejetatif gelişim 

performanslarının belirlenmesinin amaçlandığı bu araştırmadaki bulgular, Çizelge 1. ve Çizelge 

2.’de sunulmuştur. 

Ortalama  sonuçlara  göre;  omca  kuvveti  (1–5)  bakımından  en  iyi  gelişim  gösteren  

üzüm çeşitleri sırasıyla Italia (4,18), Kozak Beyazı (4,14) ve Yalova Çekirdeksizi (4,09) üzüm 

çeşitleri olurken, Ata Sarısı (3,47) üzüm çeşidi en zayıf omcalara sahip olan çeşit olmuş, diğer 

üzüm çeşitleri ise ara grubu oluşturmuştur. Mevcut koltuk kuvveti (0–4) bakımından öne çıkan 

çeşit Cardinal (2,68) üzüm  çeşidi  olmuştur.  En  fazla  odunlaşan  koltuk  sayısı  (adet/sürgün)  

oluşturan  çeşit  Cardinal (5,93  adet/sürgün),  en  az  odunlaşan  koltuk  sayısı  (adet/sürgün)  

oluşturan  çeşit  Kozak  Beyazı (3,24 adet/sürgün) üzüm çeşidi olmuş, diğer çeşitler ise ara grubu 

teşkil etmiştir. Sürgün dikliği (1–5) en fazla olan çeşit Italia (4,63) üzüm çeşidi, sürgün dikliği 
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en az olan çeşit ise Yalova Çekirdeksizi (4,16) üzüm çeşidi olmuş, diğer çeşitler ara grupta yer 

almıştır (Çizelge 1.). 

Ortalama sonuçlara göre; en yüksek ortalama boğum arası uzunluğuna (cm) sahip çeşit 

KozakBeyazı (10,74 cm), en düşük ortalama boğum arası uzunluğuna sahip çeşit ise Yalova 

Çekirdeksizi (6,01 cm) üzüm çeşidi olarak saptanmış, diğer üzüm çeşitleri ara grupları 

oluşturmuştur. 4.–5. boğum arası kalınlığı (mm) en yüksek değer taşıyan çeşitler sırasıyla Yalova 

Çekirdeksizi (10,24 mm) ve Amasya Beyazı (10,11 mm) üzüm çeşitleri olmuş, 4.–5. boğum 

arası kalınlığı (mm) en düşük olan çeşit Ata Sarısı (9,34 mm) üzüm çeşidi olarak belirlenmiş, 

diğer üzüm çeşitleri ara gruplarda yer almıştır. 7.–8. boğum arası kalınlığı (mm) en yüksek olan 

çeşit Yalova Çekirdeksizi (10,03 mm), 7.–8. boğum arası kalınlığı (mm) en düşük olan çeşit ise 

Cardinal (8,80 mm) olarak belirlenmiş, diğer üzüm çeşitlerinin ara grupları oluşturdukları 

görülmüştür. 10.–11. boğum arası kalınlığı mm) en yüksek olan çeşit Yalova Çekirdeksizi (9,73 

mm), 10.–11. boğum arası kalınlığı (mm) en düşük olan çeşit ise Cardinal (8,37 mm) olarak tespit 

edilmiş, diğer üzüm çeşitleri ara gruplarda yer almıştır (Çizelge 1.). Ortalama sonuçlara göre; 4.–

5. boğum aralarının yuvarlaklık katsayısı en yüksek olan çeşit Yalova Çekirdeksizi (0,925), 4.–

5. boğum aralarının yuvarlaklık katsayısı en düşük olan çeşit Müşküle (0,875) üzüm çeşidi olarak 

tespit edilmiş, diğer üzüm çeşitleri ara grupları oluşturmuştur. 7.–8. boğum aralarının yuvarlaklık 

katsayısı en yüksek olan çeşit Yalova Çekirdeksizi (0,940), 7.–8. boğum aralarının yuvarlaklık 

katsayısı en düşük olan çeşit Italia (0,889) olarak saptanmış, diğer üzüm çeşitleri ara grupları 

meydana getirmiştir. 10.–11. boğum aralarının yuvarlaklık katsayısı en yüksek olan çeşit Cardinal 

(0,945), 10.–11. boğum aralarının yuvarlaklık katsayısı en düşük olan çeşit Müşküle (0,909) olarak 

belirlenmiş, diğer üzüm çeşitleri ara gruplarda yer almıştır. 4.–11. boğum aralarının yuvarlaklık 

katsayısı ortalamaları en yüksek bulunan çeşitler sırasıyla Yalova Çekirdeksizi (0,936) ve Cardinal 

(0,932), 4.–11. boğum aralarının yuvarlaklık katsayısı ortalamaları en düşük bulunan çeşitler 

sırasıyla Müşküle (0,894) ve Italia (0,899) üzüm çeşitleri olarak belirlenirken,  diğer  üzüm 

çeşitleri ara grubu oluşturmuştur. Buradaki sonuçlara göre; boğum aralarının Yalova Çekirdeksizi 

ve Cardinal üzüm çeşitlerinde dairesele yakın iken, Müşküle ve Italia üzüm çeşitlerinde ovale 

yakın olduğu, diğer üzüm çeşitlerinin de bunların arasında bir konumda bulunduğu söylenebilir 

(Çelik, 2011) (Çizelge 1.). 

 Ağaoğlu  (1999),  çeşide  göre  sarı  esmer,  kırmızı  esmer,  kestane  rengi,  koyu  esmer  

gibi renklerin yanında, kahverenginin değişik tonlarındaki renge sahip yıllık dallara 

rastlanılabileceğini bildirilmiştir. Ortalama sonuçlara göre; yıllık dallarında en yüksek Hue 

değerine sahip çeşit Ata Sarısı (76,33), yıllık dallarında en düşük Hue değerine sahip çeşit Yalova 

Çekirdeksizi (68,83) üzüm çeşidi olurken, diğer üzüm çeşitleri ara gruplarda yer almıştır. Yıllık 

dallarında en yüksek Chroma değerine sahip çeşitler sırasıyla Cardinal (33,34) ve Italia (32,68) 

olurken, Kozak Beyazı (28,40) üzüm çeşidi yıllık dallarında en düşük Chroma değerine sahip çeşit 

olmuş, diğer üzüm çeşitleri ara grupları teşkil etmiştir (Çizelge 2.). Buradan; Chroma değerleri 

daha yüksek olan Cardinal ve Italia üzüm çeşidi yıllık dallarının, diğer üzüm çeşitlerine kıyasla 

daha canlı kahverengi–turuncu renk tonlarına sahip oldukları anlaşılmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler 

Omca kuvveti (1–5) bakımından en iyi gelişim gösteren üzüm çeşitleri sırasıyla Italia, Kozak 

Beyazı ve Yalova Çekirdeksizi, en zayıf omcalara sahip çeşit ise Ata Sarısı üzüm çeşidi olmuştur.  
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Çizelge 1. Farklı sofralık üzüm çeşitlerinde omca, koltuk ve sürgün özelliklerine ait bazı bulgular
* 

(*: 0,05 düzeyinde önemli) 

Üzüm çeşitleri 
Omca kuvveti (1–5) Mevcut koltuk kuvveti (0–4) Odunlaş. koltuk say. (adet/sürgün) Sürgün dikliği (1–5) 

2009 2010 Ort. 2009 2010 Ort. 2009 2010 Ort. 2009 2010 Ort. 

Yalova Çekirdeksizi 3,57 a 4,61 a 4,09 a 2,65 2,00 c 2,33 b 4,54 ab 2,78 c 3,66 cd 3,96 d 4,35 d 4,16 d 

Cardinal 3,08 b 4,41 a 3,75 bc 2,64 2,71 a 2,68 a 5,16 a 6,70 a 5,93 a 4,34 ab 4,41 cd 4,38 bc 

Amasya Beyazı 3,13 b 4,06 bc 3,60 cd 2,60 2,21 bc 2,41 b 4,08 bc 3,75 b 3,91 c 4,30 abc 4,60 abc 4,45 b 

Ata Sarısı 2,95 b 3,99 c 3,47 d 2,55 2,29 b 2,42 b 3,73 bc 3,37 bc 3,55 cd 4,23 bc 4,58 abc 4,41 bc 

Italia 3,80 a 4,55 a 4,18 a 2,65 2,22 bc 2,44 b 5,25 a 2,71 c 3,98 c 4,53 a 4,73 a 4,63 a 

Kozak Beyazı 3,85 a 4,42 a 4,14 a 2,39 2,33 b 2,36 b 3,38 c 3,10 bc 3,24 d 4,06 cd 4,43 bcd 4,25 cd 

Müşküle 3,63 a 4,34 ab 3,99 ab 2,45 2,14 bc 2,30 b 5,45 a 3,76 b 4,61 b 4,28 bc 4,62 ab 4,45 b 

LSD 0,334 0,341 0,278 ÖD 0,270 0,242 1,017 0,839 0,619 0,240 0,199 0,170 

Ortalama 3,43 b 4,34 a  2,56 a 2,27 b  4,51 a 3,74 b  4,24 b 4,53 a  

LSD 0,190 0,137 0,643 0,109 

Çizelge 2. Farklı sofralık üzüm çeşitlerinde boğum arası uzunluk ve kalınlıklarına ait bulgular
* 

(*: 0,05 düzeyinde önemli) 

Üzüm çeşitleri 
Ort. boğum arası uzunluğu (cm) 4.–5. boğum arası kalınlığı (mm) 7.–8. boğum arası kalınlığı (mm) 10.–11. boğum arası kalınlığı mm) 
2009 2010 Ort. 2009 2010 Ort. 2009 2010 Ort. 2009 2010 Ort. 

Yalova Çekirdeksizi 5,50 e 6,51 d 6,01 e 10,31 ab 10,17 ab 10,24 a 10,19 a 9,87 ab 10,03 a 9,91 a 9,54 ab 9,73 a 
Cardinal 9,45 b 8,36 b 8,91 b 9,34 c 9,65 bc 9,50 bc 8,70 c 8,89 c 8,80 c 8,34 c 8,40 c 8,37 c 
Amasya Beyazı 8,38 c 7,26 cd 7,82 cd 10,41 ab 9,82 abc 10,11 a 9,63 ab 9,26 bc 9,45 abc 9,20 ab 9,14 abc 9,17 ab 
Ata Sarısı 8,70 bc 8,32 b 8,51 bc 9,53 bc 9,15 c 9,34 c 9,30 bc 8,90 c 9,10 bc 9,02 bc 8,90 bc 8,96 bc 
Italia 7,53 d 7,51 bc 7,52 d 9,88 abc 9,91 abc 9,90 abc 9,48 abc 9,40 bc 9,44 abc 9,28 ab 9,48 ab 9,38 ab 
Kozak Beyazı 10,94 a 10,54 a 10,74 a 9,36 c 10,50 a 9,93 ab 9,18 bc 10,29 a 9,74 ab 8,78 bc 9,94 a 9,36 ab 
Müşküle 8,88 bc 6,97 cd 7,93 cd 10,48 a 9,42 bc 9,95 ab 9,68 ab 8,96 c 9,32 bc 8,83 bc 8,83 bc 8,83 bc 
LSD 0,765 0,865 0,699 0,937 0,800 0,559 0,868 0,871 0,684 0,736 0,879 0,699 
Ortalama 8,48 7,92  9,90 9,80  9,45 9,36  9,05 9,17  
LSD ÖD ÖD ÖD ÖD 

Çizelge 3. Farklı sofralık üzüm çeşitlerinde farklı boğum aralarının yuvarlaklık katsayısı bulguları
* 

(*: 0,05 düzeyinde önemli) 

Üzüm çeşitleri 
4.–5. boğ. aral. yuv. katsayısı 7.–8. boğ. aral. yuv. katsayısı 10.–11. boğ. aral. yuv. katsayısı 4.–11. boğ. aral. yuv. kats. ort. 
2009 2010 Ort. 2009 2010 Ort. 2009 2010 Ort. 2009 2010 Ort. 

Yalova Çekirdeksizi 0,922 ab 0,928 ab 0,925 a 0,943 ab 0,936 ab 0,940 a 0,938 bc 0,945 ab 0,941 ab 0,935 bc 0,937 a 0,936 a 
Cardinal 0,902 b 0,945 a 0,923 ab 0,900 d 0,953 a 0,927 ab 0,930 c 0,960 a 0,945 a 0,911 e 0,952 a 0,932 a 
Amasya Beyazı 0,929 ab 0,898 bc 0,914 abc 0,934 bc 0,892 c 0,913 bc 0,932 bc 0,915 bc 0,923 bcd 0,932 bcd 0,902 b 0,917 b 
Ata Sarısı 0,905 b 0,886 c 0,896 bcd 0,913 cd 0,915 bc 0,914 bc 0,941 abc 0,914 c 0,928 abcd 0,920 de 0,905 b 0,912 b 
Italia 0,900 b 0,875 c 0,887 cd 0,933 bc 0,846 d 0,889 d 0,955 ab 0,884 d 0,919 cd 0,929 cd 0,868 c 0,899 c 
Kozak Beyazı 0,928 ab 0,865 c 0,896 bcd 0,947 ab 0,892 c 0,919 b 0,953 abc 0,921 bc 0,937 abc 0,943 b 0,892 b 0,917 b 
Müşküle 0,940 a 0,809 d 0,875 d 0,961 a 0,834 d 0,897 cd 0,964 a 0,854 d 0,909 d 0,956 a 0,832 d 0,894 c 
LSD 0,035 0,035 0,029 0,026 0,028 0,017 0,024 0,030 0,020 0,012 0,021 0,012 
Ortalama 0,918 a 0,887 b  0,933 a 0,895 b  0,945 a 0,913 b  0,932 a 0,898 b  
LSD 0,020 0,019 0,016 0,016 
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Çeşitler Hue Chroma 
2009 2010 Ort. 2009 2010 Ort. 

Yalova Çekirdeksizi 67,72 c 69,94 bc 68,83 e 30,77 b 30,43 bc 30,60 bc 
Cardinal 73,25 b 74,04 a 73,65 b 33,24 a 33,44 a 33,34 a 
Amasya Beyazı 73,73 b 72,51 ab 73,12 bc 32,47 ab 31,60 ab 32,04 ab 
Ata Sarısı 77,15 a 75,51 a 76,33 a 30,28 bc 28,88 c 29,58 cd 
Italia 69,50 c 68,90 c 69,20 de 32,67 ab 32,69 ab 32,68 a 
Kozak Beyazı 73,19 b 73,67 a 73,43 b 28,11 c 28,69 c 28,40 d 
Müşküle 72,23 b 69,90 bc 71,12 cd 32,49 ab 31,98 ab 32,24 ab 
LSD 2,595 3,065 2,110 2,417 2,446 1,836 
Ortalama 72,40 72,06  31,47 31,10  
LSD ÖD ÖD 

 

Çizelge 4. Farklı sofralık üzüm çeşidi yıllık dallarının Hue ve Chroma değerleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*: 0,05 düzeyinde 

önemli. 
 

Mevcut koltuk kuvveti (0–4) en yüksek bulunan çeşit Cardinal üzüm çeşidi olarak 

belirlenmiştir. En fazla odunlaşan koltuk sayısı (adet/sürgün) oluşturan çeşit Cardinal, en az 

odunlaşan koltuk sayısı oluşturan çeşit Kozak Beyazı üzüm çeşidi olarak tespit edilmiştir. Sürgün 

dikliği (1–5) en fazla olan çeşit Italia, sürgünleri en az dik olan çeşit ise Yalova Çekirdeksizi 

üzüm çeşidi olarak belirlenmiştir. 

Ortalama boğum arası (cm) en uzun çeşit Kozak Beyazı, en kısa olan çeşit ise Yalova 

Çekirdeksizi üzüm çeşidi olarak saptanmıştır. 4.–5. boğum arası kalınlığı (mm) en yüksek olan 

çeşitler sırasıyla Yalova Çekirdeksizi ve Amasya Beyazı, en düşük olan çeşit ise Ata Sarısı üzüm 

çeşidi olarak belirlenmiştir. 7.–8. boğum arası kalınlığı (mm) en yüksek olan çeşit Yalova 

Çekirdeksizi, en düşük olan çeşit ise Cardinal olarak tespit edilmiştir. 10.–11. boğum arası 

kalınlığı (mm) en yüksek olan çeşit Yalova Çekirdeksizi, en düşük olan çeşit ise Cardinal olarak 

saptanmıştır. 

Boğum aralarının yuvarlaklık  katsayısı  ortalamaları  (4.–11.)  en yüksek  bulunan  

çeşitler sırasıyla Yalova Çekirdeksizi ve Cardinal, en düşük bulunan çeşitler sırasıyla Müşküle 

ve Italia üzüm çeşitleri olmuştur. 

Yıllık dallarında en yüksek Hue değerine sahip çeşit Ata Sarısı, en düşük Hue değerine 

sahip çeşit Yalova Çekirdeksizi üzüm çeşidi olarak tespit edilmiştir. Yıllık dallarında en 

yüksek Chroma değerine sahip çeşitler sırasıyla Cardinal ve Italia, en düşük Chroma değerine 

sahip çeşit ise Kozak Beyazı üzüm çeşidi olarak belirlenmiştir. Ülkemizde, farklı çeşit/anaç 

kombinasyonlarıyla üretilen açık köklü aşılı fidan ve (ya) tüplü 

(kaplı) asma fidanlarının randıman ve gelişimlerine ait yeterli sayıda araştırma mevcut olduğu 

halde, farklı  çeşit/anaç  kombinasyonlarıyla  tesis  edilmiş  olan  bağ  plantasyonlarının  

sonraki  yıllarda gösterdikleri vejetatif gelişim performanslarıyla ilgi çok az sayıda araştırmaya 

rastlanılmaktadır. Üzüm çeşitleriyle yapılması planlanan farklı çalışmalarda, üzüm verim ve 

kalitesinin yanı sıra omcaların vejetatif gelişim performanslarına da yer verilmesinin, uygulama 

etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi yönüyle büyük yararlar sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Elde edilen bulgular birarada değerlendirildiğinde; mevcut koltuk kuvveti ve odunlaşan 
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koltuk sayısı daha fazla olan Cardinal ve Müşküle gibi üzüm çeşitlerinde, koltuk alma işçiliğinin 

de daha yoğun olabileceği dikkate alınmalıdır. Yalova Çekirdeksizi ve Beyaz Kozak gibi sürgün 

dikliğinin nispeten daha düşük olduğu üzüm çeşitlerinde, çift sürgün bağlama telleri arasından 

geçirildiğinde ayrıca bağlama işlemine gerek duyulacak olan yazlık sürgün sayısının da fazla 

olması muhtemeldir. Bununla  birlikte,  koltuk almanın  uç  alma  şeklinde  uygulanması  sırasında  

boğum arası  kısa  olan Yalova Çekirdeksizi gibi üzüm çeşitlerinde dip kısımda 1 adet, boğum 

arası orta uzunlukta olan Amasya Beyazı, Ata Sarısı, Italia ve Müşküle gibi üzüm çeşitlerinde 

1–2 adet ve boğum arası uzun olan Cardinal ve Kozak Beyazı gibi üzüm çeşitlerinde 2–3 adet 

yaprağın bırakılmasının uygun olabileceği düşünülmektedir. 

 

Teşekkür: Bu makaledeki ölçümlerin alınmasında emeği geçen bölüm öğrencilerimize teşekkür 

ederiz. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to determine the effects of different shading ratio and covers on 

“Sultana Seedless” table grape quality and storability. Grapevines were covered at the 

veraison stage with 3 shading nets (0, 35, and 75% shading), which were then replaced with 

covering materials including Polypropylene Cross-stitch (PC), Life Pack (LP) and Mogul 

(MG), just before harvest. Harvested grapes in all treatments were then kept for 90 days under 

cold storage (-0.5°C). Postharvest decay development and decreases in sensory quality were 

observed in unshaded grapes and in those covered with 35% shading net and later covered 

with life pack. Total soluble solids content, maturity index, and color value (C* and ho) were 

found lower in 75% shaded grapes compared to unshaded plots. Effects of the tested 

applications on quality attributes either decreased or vanished during storage. All tested cover 

materials following shading nets could delay harvest for 50 days. Consequently, in addition to 

delaying harvest time, PC or MG covers used after 35 % shading allowed higher quality and 

successful storage of grapes for an additional 90 days. 

 

Keywords: Late harvest, On-vine storage, Photon flux density, Post-harvest decay, Shading 

nets. 

 

INTRODUCTION 

 

Turkey has a grape production of 4,687,922 tons, and ranks the 6th in world grape 

production (Anonymous, 2014). Grape became the leader in Turkish fruit exportation with 

239577 tons in 2011. The Aegean Region ranks the first in grape production and exportation. 

Within all the exported table grapes cultivars, “Sultana Seedless” is the most important one 

with 98% share and mostly exported to Russian Federation, followed by Germany and 

Ukraine (Anonymous, 2011). In the Aegean Region (western Turkey), Vitis vinifera L. cv. 

“Sultana Seedless” (Sultani Çekirdeksiz) variety is being widely cultivated for both fresh and 

dried production. Sultana Seedless table grape prices rise starting mid-September. Thus, there 

is a need for supplying “Sultana Seedless” grapes for longer periods both for the export and 

domestic markets. Harvest can be delayed if grapes are stored on-vine or under cold 

conditions. Since total capacity of storage rooms are rather limited, excessive amounts of 

grape cannot be stored under cold conditions. On-vine storage seems to be the most 

convenient solution. In practicing on-vine storage, climatic and pathological problems may 

affect storage life, and as a result grape quality may decrease. Different cover materials and 

shading nets are widely used in agriculture (Novello and de Palma, 2008). Cover materials are 

practically used in grape production in order to have an early or late harvesting, rain, hail, 
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snow, and storm protection, and to avoid negative effects of pests and diseases in many 

countries such as Japan, Thailand, Australia, Chile, USA and Turkey (Ergenoglu et al., 1999; 

Shrestha et al., 2000; Kara and Çoban, 2002). Covering grapevines with polypropylene cross-

stitch materials to delay harvest is becoming increasingly common in the Aegean Region. 

Light influences the growth and composition of a wide variety of fruit, including grapes 

(Shakak et al., 2004). It has been indicated that the main factor affecting grape quality after 

veraison is the light conditions (Keller et al., 1998). Shading applications affect ripening 

period, fruit maturation, and grape quality since reduced light delays fruit maturation (Smart 

et al., 1988). Artificial shading influences sugar and organic acid concentrations of grapes, as 

well (Kliewer and Antcliff, 1970; Chorti et al., 2010). It is also reported that shading 

treatment that reduces the exposure, delays fruit ripening 1 to 5 weeks (Kliewer et al., 1967). 

Postharvest grape deterioration can be due to physical, physiological, or pathological factors 

that may occur in the vineyard (preharvest) or after harvest (Zoffoli et al., 2009; Crisosto and 

Mitchell, 2002). Deterioration of grapes during storage is characterized by weight loss, stem 

browning, softening, shattering and fruit decay (Crisosto et al., 2001; Carvajal-Millan et al., 

2001; Crisosto and Mitchell, 2002). There are different covering materials used by producers, 

however, their effects on grape quality and storage life or impact of different materials are not 

well known. Producers use covering materials to extend harvest time just before harvest 

maturity. However, there is insufficient data related to the effects of nets with different 

shading ratios in combination with covering materials on grape quality and storage life. 

The main objective in covering practice is to extend the market period of table Sultana 

grapes through delaying harvest followed by proper storage. In this research, combined 

effects of using nets with different shading ratios and covering materials on “Sultana 

Seedless” grape quality under delayed harvest conditions and during storage period were 

analyzed. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Plant Material 

 

This study was conducted on 14-years old vineyard, Vitis vinifera L. cv. “Sultana 

Seedless” (seedless grapes), of Manisa Viticulture Research Station in Manisa province of 

Turkey. The vineyard was established in 2000 on 41B rootstocks with a planting distance of 

3.0×2.0 m, and trained on double ‘T’ trellis system and irrigated by drip irrigation. The 

recommended table grape management practices developed by Manisa Viticulture Research 

Institute were applied in all plots.  

 

Shading Nets and Covering Material  

Vines were initially covered with shading nets possessing shading ratios 35% (S35) and 

75% (S75), at veraison period (13 June, 2012). Polypropylene Cross-stitch (PC), Life Pack 

(LP), and Mogul (MG) covering materials replaced nets before harvest maturity (28 August 

2012). PC, a white fabric covering material, is composed of polypropylene. LP consists of 

three layers (30 g m-1 spunbond+20 mc breathable layer+15 g m-1 spunbond) and is water 

resistant, with an 8% UV additive top layer. MG is a white, 30 g m-2, 0.28 mm thick material, 

with air permeability of 145 cm3/sn.cm2, light transmittance of 70 and 3% UV additive 
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polypropylene. Treatments that were covered with a cover material but without shading nets 

were considered as the control groups. Inverted “U” type bended anchors (attached to trellis) 

were used for attaching shading nets and covering materials. Vines were covered with shading 

nets and covering materials along the rows. Temperature, relative humidity (Hobo U12-013, 

Onset, USA) and photon flux density (SP 110 pyranometer, Apogee Instruments, Inc., Utah, 

USA) were measured under nets with data loggers (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampling and Storage Conditions 

Grapes on vines covered with shading nets and/or covering materials were harvested on 

18 October, 2012. Grape clusters (total weight of about 5 kg) were put into 30×40×15 cm 

PolyEthylene (PE) bags placed in boxes. Those boxes were taken into pre-cooling (-0.5oC, 

95% RH) for 24 hours and prepared for storage. Dual system SO2-generating pads (Fresca, 

Quimetal, Santiago, Chile) were used as 1.2-1.4 g kg-1 Na2S2O5 according to the supplier's 

recommendations. SO2 generation inside the polyethylene bag was fast at the initial stage and 

then the release rate slowed down and became constant. Grapes were kept for 90 days in 

storage at -0.5oC and 90% RH. Samples were taken before storage, and on 60th and 90th days. 

Every box was accepted as a replication during storage. 

 

Decay Development 

Distribution of the decays on grape clusters was determined according as to Anonymous 

(1996) and decay agents were identified at the Department of Plant Protection, Faculty of 

Agriculture, Ege University. 

 

Quality Attributes 

Berry removal force was measured with a penetrometer (Somyf tec, France) on 25 

berries taken randomly from different bunches of the replications. The external color was 

measured at the equatorial level on both sides of the berry, using a colorimeter (CR-300, 

Minolta Co Osaka, Japan), and average scores were recorded in terms of CIE-L* a* b* 

values. C* (chroma) and ho (hue angle) were calculated by using the following equation: C*= 

(a*2+b*2)1/2, ho= arctan (b*/a*). The color of 25 berries was measured for each replication. 

The Total Soluble Solids (TSS) content of the juice was determined with a digital 
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refractometer (PR-1, Atago, Tokyo, Japan) and expressed as percentage. Titratable Acidity 

(TA) was measured by titration with 0.1M NaOH to pH 8.1, the results expressed as g tartaric 

acid 100 mL-1 fruit juice. The maturity index was calculated in all samples as the TSS/TA 

ratio (Karaçalı, 2009). 

 

Sensory Analyses 

Eight panelists trained in discriminative evaluation of table grapes conducted the 

sensory analysis. SO2 taste and odor were evaluated on a three-point scale (1: None; 2: 

Moderate, 3: Severe). Visual appearance, flavor, and crunchiness of grapes were evaluated on 

a nine-point scale (1: Extremely poor or soft in case of texture; 3: Poor or soft; 5: Moderate 

and limit of marketability; 7: Good, 9: Excellent) according to Artés-Hernandez et al. (2004). 

Rachis condition was then rated according to Crisosto and Mitchell (2002), as follows: (1) 

Healthy= Entire stem including the pedicels green and healthy, (2) Slight= Stem in good 

condition, but noticeable browning of pedicels, (3) Moderate= Browning of pedicels and 

secondary stem, or (4) Severe= Pedicels, secondary, and primary stem completely brown. 

 

Statistical Analysis 

The study was planned as randomized split plot design with 3 replications and 6 vines 

per parcel. All data were subjected to Analyses Of Variance (ANOVA) by using IBM® 

SPSS® Statistics 19 statistical software (IBM, NY, USA). Significant differences between the 

means for each storage period were determined by Duncan’s multiple range tests at P< 0.05. 

Standard Deviation of the mean (SD) was also calculated from the replicates. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

Grapes on vines that received no covering matured (17-18% TSS) on September 1, 

whereas, those with 35% shading reached maturity 7 days later and those with 75% shading 

21 days later. Vines covered with shading nets and/or covering materials were harvested 

nearly 50 days after (18 October, 2012) compared to those maturing under open conditions. 

 

Decay Development 

There was no decay incidence in all treatments after 60 days of storage. At the end of 90 

days, decay development and stem browning occurred in unshaded and S35+LP treatments. In 

unshaded (S0) treatments, decay incidence was found as 60, 70, and 60% with PC, LP and 

MG covering materials, respectively. In S35+LP treatment, decay incidence was found as 

55%. The rate of decay was moderate to high levels on bunches. In these treatments, grapes 

sampled at 90 days were not analyzed since they had lost marketability. Botrytis cinerea was 

found as the main causal agent of decay. For preventing decay development, sulfur dioxide 

pads, preharvest cultural treatments especially in respect to plant protection, care at harvest 

and packaging, pre-cooling and convenient storage conditions are known to be effective 

(Snowdon, 1990; Crisosto and Mitchell, 2002; Crisosto and Smilanick, 2004). These 

parameters directly affected decay development during storage of grapes. 
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Quality Attributes 

Since the berry removal force indicates the bonding force of the berry to the bunch, it is 

closely related to fruit abscission. Effects of tested shading ratios and cover materials on 

removal force of a grape berry from the pedicle were found significant after the harvest (P< 

0.05), but such an effect disappeared with the progression of the storage period (60th and 90th 

day). Fruit removal force was higher in S75-treated grapes berries than S0-treated ones. Such 

a difference also decreased with the progression of storage period, therefore, effect of shading 

on fruit removal force from the pedicle was limited and removal forces varied between 1.67-

1.98 N (Figure 2). In general, berry removal force decreased at different rates in all treatments 

at the end of the storage period compared to initial values. Higher removal forces in shaded 

grapes comply with the ripening-retarding effect of shading. A decrease usually is observed in 

fruit removal force from the pedicle with the aging of grape bunches (Crisosto et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effects of shading ratios and cover materials on color parameters (C* and ho) of grape 

berries during the storage period is presented in (Figure 3). Significant post-harvest increases 

were observed in C* values of grapes with increasing shading ratios (P< 0.01). However, 

effects of treatments on C* at the end of 60- and 90-day storage periods were similar to each 

other. During the storage period, while there was a significant decrease in C* values of S75 

treatments, there were limited changes in other treatments. Increasing shading ratios also 

yielded significant increases in ho values of the grapes at harvest and at the end of 60 days 

storage period (P< 0.05). Such increases were especially distinctive in LP-covered treatments. 

However, there was a general decrease in ho values of grapes during the storage period. 

Higher ho values of 75% shaded grapes compared to the un-shaded ones were considered as 

the indication of more dominant green color of the berry. Such a finding complies with the 

ripening of grape berries (Sen et al., 2012). In “Sultana Seedless”, berry color loses green tone 

with the progression of ripening and turns into a greenish-yellow color. 

Effects of different shading ratios and cover materials on TSS contents of grapes during 

the storage period were significant (P< 0.01). TSS contents of unshaded grapes were higher 

than the shaded ones (Figure 4). TSS contents of S0-treated grapes were, respectively, 14.5% 

and 27.5% higher than S35 and S75-shaded ones. Till the end of 60 days storage period, the 
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differences between unshaded and 75%- shaded grapes were maintained. It was observed that 

shading implemented at veraison period slowed down TSS accumulation. Increasing shading 

ratios significantly decreased sugar concentration (Smart et al., 1988; Bergqvist et al., 2001; 

Sen et al., 2012).  

 

The effects of nets on photon flux density also support such findings (Figure 1). Current 

findings about the effects of shading on TSS contents also comply with the findings indicating 

higher sugar accumulations of light-exposed fruits than non-exposed ones (Kliewer and Lider, 

1968; Crippen and Morrison, 1986; Smart et al., 1988; Bergqvist et al., 2011). Similarly, 

shading of leaves of white grapes decreased TSS contents of fruits (Kliewer et al., 1967; 

Kliewer and Antcliff, 1970). Fruit-zone shading reduced TSS and anthocyanin accumulation 

in ‘Nebbiolo’ grapes during ripening, as well (Downey et al., 2004; Chorti et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effects of shading ratios and cover materials on maturity index of grapes at harvest and 

end of 60 days storage period were found to be significant (P< 0.01). Maturity index of S75- 

shaded grapes was lower than unshaded (S0) ones (Figure 5). The limited impact of S75 

shading on increasing maturity index was also observed in PC and LP-covered grapes at the 
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end of 60 days storage period. In such a limitation, changes in TSS contents were determinant 

rather than TA values.  

 

The changes in maturity index values were not stable during the storage period. 

Especially the decreasing effect of 75% shading treatments over maturity index of grapes 

complies with the decreasing effect of shading over TSS contents (Smart et al., 1988). 

Shading practices reduce light, causing slower sugar accumulation and delaying ripening 

because of limiting photosynthesis. Light intensity, quality and duration of light exposure are 

effective on photosynthesis and, in general, as light intensity per unit leaf area increases, 

photosynthesis rate rises (Berry and Downton, 1982). 

 

Sensory Analyses 

SO2 taste or odor was not observed at either moderate or severe levels during storage. 

Using dual release sulfur dioxide pads and convenient pre-cooling and storage conditions 

were effective in finding no residual sulfur dioxide taste or odor (Crisosto and Mitchell, 

2002). Controlled SO2 release in-package also prevents SO2 damages. Effects of shading 

ratios and cover materials on sensory characteristics are presented in (Figure 6). Grapes were 

evaluated in respect to visual appearance, flavor, and crunchiness at harvest and after 60 days 

storage period and the scores varied between 7 (good) and 9 (perfect). The lowest scores (1.7–

3.3) were observed in unshaded and S35+LP treatment at the end of 90 days storage. The 

fruits lost their marketability because of decay development and medium level browning. 

Liking-scores of other treatments varied between 5.3 and 6.7; appearance, taste, and 

crunchiness were good and marketable value was preserved at the end of storage period. Slow 

aging, limited weight loss and bunch browning and absence of decay were effective in those 

liking-scores. The decreases in liking-scores were basically related to changes in taste and 

flavor rather than appearance. Fruit softening was especially effective in the obtained low 

scores (Kanellis and Roubelakis-Angelakis, 1993; Sen et al., 2012). Decay development and 

stem browning were distinctively effective in low liking-scores and marketable values.  

At the end of 60 days storage period, stems were healthy (1.0-1.4) and there were no 

browning. However, at the end of 90 days storage period (22 January 2013), medium level 

stem browning was observed in unshaded and S35+LP treatments (2.7-3.4) and light 
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browning (1.5-2.3) was observed in the other treatments. Absence of bunch browning in some 

treatments at the end of 90 days storage was because of limited weight loss and SO2-

generating pads (Sen et al., 2012).  

 

Quick pre-cooling after harvest, packing in PE bags and limiting water loss during 

storage and using SO2-generating pads had a positive effect and stem browning was not seen 

even after 60 days of storage. There is a high correlation between grape stem browning and 

weight loss. In various table grape cultivars, 2% weight loss can cause stem browning, berry 

shatter, and wilting and shriveling of berries (Crisosto et al., 2001; Crisosto and Mitchell, 

2002). 

 

CONCLUSIONS 

 

It was concluded that different shading ratios and cover materials may delay harvest of 

“Sultana Seedless” grapes for 50 days. Since the type of cover material had similar effects on 

quality parameters, low cost, and easy handling characteristics may receive priority in the 

selection of the cover material. After 90 days of storage (-0.5oC, 95% RH) decay development 

was not observed in PC and MG covers following 35 and 75% shading, and LP cover 

following 75% shading. The changes in some quality and sensory parameters of these 

treatments were also limited. Especially, 75% shading retarded coloration, TSS accumulation, 

and ripening and increased the fruit removal force from the pedicle. However, such impacts 

slowed down and ultimately disappeared with the progression of ripening. Applying PC or 

MG covers used after 35% shading would be useful to delay harvest period, provide higher 

TSS content, and keep quality during storage. 
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SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM TİPLERİNDE GÖZ VERİMLİLİĞİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 
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2 Emekli Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü 

 

ÖZET  

 

2016 yılı ilkbaharında yapılan çalışmada, 1989-1997 yılları arasında Ege Bölgesi’nde 

yetiştiriciliği yapılan çekirdeksiz üzüm çeşidinde, seçilen 38 tip üzerinde göz sayımı 

yapılmıştır. 

 

Sofralık yetiştiriciliğe uygun bulunan S6, S4 ve S5 ile kurutmalık yetiştiriciliğe uygun 

bulunan T3, Y3 ve S1 tiplerinin yanı sıra, değerlendirmeye alınan tiplerin içinden 2011 

yılında çeşit olarak tescil edilen Sultan1(S1), ManisaSultanı(S5), AltınSultani(Y3), 

SaruhanBey(T3) ve Sultan7(T15) çeşitlerinin de 2016 yılı üretim sezonundaki göz verimlilik 

değerleri izlenmiştir. 

 

Elde edilen sayım sonuçlarına göre uyanma oranında ortalama değer 0,86 olarak 

belirlenmiş, en yüksek değer %93 ile T4 tipinde görülmüş olup, %90 değeriyle Y3(Altın 

Sultani), T6 tipleri ve %89 değeriyle T3, T12 ve s13 tipleri takip etmiştir. Çeşit olarak tescil 

edilen tiplerde; SaruhanBey(T3) 0,89, Sultan1(S1), ManisaSultanı(S5), AltınSultani(Y3), ve 

Sultan7(T15) ise 0,88 değeri ile ortalamanın üzerinde değerler göstermişlerdir. Sürgüne düşen 

somak sayısına göre en yüksek değer 1,01 ile T16, 0,99 ile T4, 0,98 ile S16 tiplerinde 

görülmüştür. Göze düşen somak sayısında ise en yüksek değerler 0,94 ile T4, 0,91 ile T16 ve 

0,87 ile S15 tiplerinde görülmüştür. 

 

T15(Sultan7) hem sofralık hem de kurutmalık yetiştiriciliğe en yatkın çeşit olarak öne 

çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Göz Verimliliği, Sultani Çekirdeksiz, Sofralık, Kurutmalık, Tipler 

  

 

COMPARISON OF BUD FERTILITIES OF CERTAIN TYPES OF SULTANINA 

GRAPE VARIETY 

 

ABSTRACT 

 

This study was conducted in 2016 spring period. Bud counting was made in 38 seedless 

grape types which were selected between the years 1989-1997 from Aegean Region 

vineyards.  
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Types S6, S4 and S5 which are suitable for table grape production and types T3, Y3 and 

S1 for the raisin production were evaluated along with the varieties Sultan1 (S1), Manisa 

Sultanı (S5), Altın Sultani (Y3), Saruhan Bey (T3) and Sultan7 (T15) which were registered 

in 2011,  in respect to bud fertilities.  

 

According to obtained data, average bud burst value was 0.86. Type T4 had the highest 

value (93%) followed by typeY3 (Altın Sultani, 90%), type T6 and later T3, T12 and S3 types 

followed with 89% bud fertility value. Registered varieties displayed a performance above 

average in respect to bud fertility values as Saruhan Bey (T3) had 0.89 and  Sultan1 (S1), 

Manisa Sultanı (S5), Altın Sultani (Y3), Sultan7 (T15) had 0.88 bud fertilities. Among the 

numbers of bunch per shoot, the highest values were recorded in type T16 (1.01), T4   (0.99) 

and S 16 (0.98).Bunch numbers which represent the bud fertility, the highest value was 

obtained from the type T4 (0.94) followed by the types T16 (0.91) and S15 (0.87).  

 

Registered variety T15 (Sultan7) was determined as the most suitable variety for both 

table and raisin grape production.  

 

Key words: Bud fertility, Sultanina, Table grape, Raisin, Types. 
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FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE MERİSTEM KÜLTÜRÜ 

REJENERASYONLARININ İNCELENMESİ 

Simin ULAŞ 

Bağcılık Araştırma Estitüsü, Atatürk mah. Horozköy cad. 45125, Yunusemre, Manisa. 

 

ÖZET 

 

Meristem kültürü, sürgün ucundaki meristematik bölge ve birkaç yaprak taslağını içine 

alan kısmın çıkarılarak in vitro koşullarda kültüre alınmasını ifade etmektedir.  Bu yöntemin 

en temel amacı, bitkinin sistemik virüs ve virüs benzeri organizmalardan temizlenmesini 

sağlamaktır. Meristematik bölge genellikle hastalık etmenlerinden aridir. Bu nedenle eksplant 

ne kadar küçük olursa patojen eliminasyonu da o kadar başarılı olur. Öte yandan küçük 

ekplantların rejenerasyon oranı düşüktür.  Genellikle 0.25-1.0 mm büyüklüğünde ekplantlar 

kullanılmaktadır. Ayrıca kullanılan bitki türüne ve çeşide göre de rejenerasyon oranları 

değişmektedir.  

Bu çalışmada asmada virüsten ari bitki elde edilmesi amacıyla uygulanan meristem 

kültürünün farklı çeşitlerdeki rejenerasyon oranları irdelenmiştir.  Çalışmada 0.2-0.5 mm 

büyüklüğünde eksplantlar kullanılmıştır. Pembe Çekirdeksiz, Kozak Siyahı, Kalecik Karası, 

Merlot, Bornova Misketi, Syrah, Alicante Bouchette, Flame Seedless üzüm çeşitlerinde 

meristem kültürleri yapılmıştır. Buna göre rejenerasyon oranlarının %62-84 arasında değiştiği 

saptanmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: In vitro, Meristem ucu, Rejenerasyon, Üzüm. 
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FARKLI ASMA ANAÇLARINDA MİKROAŞI KAYNAŞMA  

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Simin ULAŞ 
 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

ÖZET 

 

Doku kültürüne dayalı aşılama sistemine mikro aşılama adı verilmektedir. Mikro 

aşılama, geleneksel aşılamanın avantajlarına sahip olmasının yanı sıra kullanılan sürgün 

ucunun çok küçük olması nedeniyle pek çok bitkinin virüs ve benzeri hastalıklardan 

temizlenmesinde kullanılmaktadır. Mikro aşılamada kullanılan sürgün ucunun daha az 

farklılaşmış olması kalem ve anaç arasındaki uyuşmazlık probleminin azaltılmasına yardımcı 

olur. Yıl boyunca üretim olanağı sunması, daha az alanda daha hızlı üretim yapılabilmesi, 

hastalıksız ve genetik olarak uniform bitki üretilebilmesi de bu yöntemin üstün yönleri 

arasındadır.  

Bu çalışmada 1613C (Solonis x Othello), 1103P (Berlandieri x Rupestris), 41B 

(Chasselas x Berlandieri) ve Ramsey [(Salt Creek) (V. Champini’den doğal seleksiyon)] asma 

anaçları ile Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi (Vitis vinifera L.) kullanılmıştır. Doku 

kültüründen elde edilen anaçların tepe kısımlarında açılan 2-3 mm’lik yarığa, dip kısmı aynı 

şekilde hazırlanmış kalemin yerleştirilmesiyle (cleft graft)  aşılama işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Aşılamadan sonra üç gün karanlıkta tutulan bitkilerde aşı kaynaşma başarılarının 

değerlendirilmesi aşı bölgesinde kallus oluşturma ve kalemin canlılığı göz önünde 

bulundurularak yapılmıştır. Bir ay sonunda elde edilen kaynaşma başarısı değerlendirildiğinde 

en yüksek kaynaşma %83 ile Sultani Çekirdeksiz / 41B, en düşük kaynaşma ise %63 ile 

Sultani Çekirdeksiz / 1103P kombinasyonlarında saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Anaç, Asma, In vitro, Mikroaşı, , Kaynaşma. 
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ABSTRACT 

In this study, Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV), Grapevine leafroll associated-virus 

1 (GLRaV-1), Grapevine leafroll associated-virus 2 (GLRaV-2) and Grapevine leafroll 

associated-virus 3 (GLRaV-3) which were the most important viral diseases in Aegean 

viticulture production areas were determined with Syber Green I based Real-time PCR 

methods in a rapid and reliable way. For this purpose, separately GFLV, GLRaV-1, GLRaV-2 

and GLRaV-3 infected grapevine samples were used which were previously detected by 

DAS-ELISA and conventional RT-PCR. Healthy plant sample was also used for negative 

control. The results of Syber Green I based Real-time PCR were confirmed by melting curve 

analyses which were performed to each samples right after Real-time PCR protocol. Result of 

melting curve analyses, non specific amplifications such as primer dimers were determined 

and false positive results were ignored. Detection of all above virus agents were successfully 

performed after optimisation assays with Syber Green I based Real-time PCR. 

 

Key words: GFLV, GLRaV-1, GLRaV-2, GLRaV-3, grapevine. 

 

EGE BÖLGESİ BAĞ ALANLARINDA SORUN OLAN BAZI VİRAL ETMENLERİN 

REAL-TİME PCR İLE TEŞHİSİ 

 

ÖZET 

Bu çalışma ile Ege Bölgesi bağ alanlarında sorun olan önemli bazı viral etmenlerden; 

Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV), Grapevine leafroll associated-virus 1 (GLRaV-1), 

Grapevine leafroll associated-virus 2 (GLRaV-2) ve Grapevine leafroll associated-virus 3 

(GLRaV-3)’ün Syber Green I temelli Real-Time PCR yöntemi kullanılarak hızlı ve güvenilir 

teşhisleri gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla daha önceden serolojik (DAS-ELISA) ve 

konvansiyonel RT-PCR tanı yöntemleriyle GFLV, GLRaV-1, GLRaV-2 ve GLRaV-3 

virüsleri açısından enfekteli olduğu tespit edilen örnekler kullanılmıştır. Sağlıklı bitki 

örnekleri ise negatif kontrol olarak kullanılmıştır. Syber Green I temelli Real-time PCR 

sonuçlarının doğrulanması ise Real-time PCR protokolünün hemen ardından her bir örneğe 

uygulanan melting (erime eğrisi) analizleri ile yapılmıştır. Gerçekleştirilen erime eğrisi 

analizleri sonucunda primer dimerleri gibi spesifik olmayan amplifikasyonlar tespit edilerek 

yalancı pozitif sonuçlar bertaraf edilmiştir. Optimizasyon çalışmalarından sonra, sözkonusu 

tüm virüs etmenlerinin Syber Green I temelli Real-time PCR yöntemi ile başarılı bir şekilde 

teşhisleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: GFLV, GLRaV-1, GLRaV-2, GLRaV-3, asma. 
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ABSTRACT 

Recently advances in biotechnology and molecular biology have played a significant 

role in development of serological and molecular assays for detection of plant viruses. 

However, specificity and sensitivity of them may show variation according to pathogens and 

hosts. In this study, Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV) which was the most prevalent viral 

agent in Aegean viticulture production areas was used to compare conventional RT-PCR and 

real-time RT-PCR. For this purpose, 8 infected and 5 healthy, totally 13 symptomatic 

grapevine samples which have been detected by DAS-ELISA were used. After the 

conventional RT-PCR and real-time PCR assays, results were evaluated agarose gel 

electrophoresis and melting analysis respectively. The conventional RT-PCR results showed 

that 10 out of 13 samples were infected with GFLV, whereas 11 out of 13 samples were found 

infected with real-time RT-PCR. At the end of this study, the real-time RT-PCR assays were 

found more sensitive, reliable and rapid than conventional RT-PCR.  

 

Keywords: Grapevine, GFLV, RT-PCR, real-time PCR. 

 

 GRAPEVİNE FANLEAF NEPOVİRUS (GFLV)’ÜN TANILANMASINDA 

KONVANSİYONEL RT-PCR İLE REAL-TİME RT-PCR TEKNİKLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

ÖZET 

Biyoteknoloji ve moleküler biyolojideki son gelişmeler, bitki virüslerinin 

tanılanmasında kullanılan serolojik ve moleküler yöntemlerin gelişmesinde önemli bir rol 

oynamıştır. Bununla birlikte bu metotların spesifiklikleri ve duyarlılıkları patojenlere ve 

konukçulara göre değişim gösterebilmektedir. Bu çalışmada, Ege Bölgesi bağ alanlarında 

yaygın olarak görülen Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV)’ün konvansiyonel RT-PCR ve 

real-time PCR yöntemleriyle karşılaştırmalı tanıları gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, daha önce 

DAS-ELISA yöntemiyle test edilen 8 enfekteli, 5 sağlıklı toplam 13 adet simptom gösteren 

asma örneği kullanılmıştır. Sonuçlar, konvansiyonel RT-PCR’ın ardından agaroz jel 

elektroforez sistemi ile real-time PCR’dan sonra ise melting (erime eğrisi) analizi ile 

değerlendirilmiştir. Konvansiyonel RT-PCR sonucunda 13 örnekten 10’u enfekteli olarak 

bulunurken real-time PCR yönteminde 13 örnekten 11’i enfekteli olarak saptanmıştır. 

Gerçekleştirilen bu çalışmanın sonucunda real-time RT-PCR yönteminin konvensiyonel 

PCR’a göre oldukça duyarlı, güvenilir ve hızlı bir yöntem olduğu saptanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Asma, GFLV, RT-PCR, real-time PCR. 
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ABSTRACT 

 

Grapevine (Vitis spp.) represents most widely grown woody crop worldwide and several 

pathogens can cause damages on grapevine. In recent year, nextgeneration sequencing 

technologies (NGS) provided rapid and extensive information on the etiology of unknown 

infectious diseases present in grapevine tissues and these pathogens have generated wide 

interest among grapevine researches. The objective of this study is to investigate the presence 

and spread of the Grapevine Pinot gris (GPGV) virus in Turkey and construction the full 

length sequence of the virus. For this aim, 1200 grapevine samples were collected from the 

main grapevine growing regions of Turkey and screened molecularly against GPGV. Total 

RNAs were extracted using commercial extraction kit (ZymoResearch). The first strand 

cDNA synthesized by reverse transcription of total RNAs using random hexamer primers and 

the Moloney Murine Leukemia Virus (M-ML V) reverse transcriptase as recommended by the 

"abm cDNA synthesis Kit". PCR reactions were performed using primer pairs amplifying 411 

bp fragment of GPGV (Glasa et al., 2014). Out of 1200, 44 samples were found positive for 

GPGV. Sequencing of the PCR products were proved the viral infection of the grapevine 

samples. One of the GPGV positive samples has been sent for mRNA sequencing by ilium ina 

technology with 2.5 million read depth to identify possible novel viruses or the possible 

presence of known ones. Provided data will be analyzed by trimming, selecting high quality 

reads, reducing to non-redundant reads, BLAST analyses and contig assembly of the 

sequencing hitting to same family of viruses. 
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ÖZET 

Grapevine rupestris stem pitting-associated virus (GRSPaV), aşılı asmaların 

gövdelerinde çukurlaşmaya yol açan ve sertifikasyon listesinde yer alan bir patojendir. 

GRSPaV’nin sertifikasyon etmeni olması nedeniyle hızlı ve güvenilir tanısı büyük önem 

taşımaktadır. Ancak, GRSPaV’nin genetik olarak dokuz farklı varyantının saptanmış olması 

hastalığın tanısının mevcut primer çiftleriyle güvenilir olarak yapılmasını zorlaştırmakta ve 

hatalı negatif sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu çalışma ile GRSPaV’nin 

hızlı ve güvenilir tanısı için NCBI Gen Bankasına kayıtlı farklı varyantlara ait GRSPaV 

genomları kullanılarak dejenere primer tasarımı gerçekleştirilmiş ve FAM işaretli Universal 

ProbeLibrary (UPL) probu ile Roche LightCycler® Nano Real-time PCR sisteminde 

optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Real-time RT-PCR çalışmaları sonucunda yeni 

tasarlanan dejenere primer çifti ve FAM işaretli UPL probunun 122 asma örneğinin 37’sinde 

pozitif sonuç verdiği, dejenere olmayan primer çifti ile SYBR Green I boyasının ise sadece 5 

örnekte pozitif sonuç verdiği saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar, tasarlanan dejenere primer 

çiftinin sertifikasyon analizlerinde GRSPaV’nin hızlı ve güvenilir tanısı için başarılı bir 

şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Grapevine rupestris stem pitting-associated virus (GRSPaV), dejenere 

primer, Real-time RT-PCR, sertifikasyon. 

 

DEGENERATE PRIMER DESIGN FOR DIAGNOSIS OF GRAPEVINE RUPESTRIS 

STEM PITTING-ASSOCIATED VIRUS (GRSPAV) WITH UPL PROBE VIA REAL-

TIME RT-PCR SYSTEM AND IT’S USE IN CERTIFICATION ANALYSES 

 

ABSTRACT 

Grapevine rupestris stem pitting-associated virus (GRSPaV) causes stem pitting 

symptoms on grafted grapevine trunks and the pathogen is present at the certification list. 

Rapid and accurate diagnosis of GRSPaV is so important because of it is the certification list 

agent. However, nine different variants of GRSPaV have been determined up till now so 

using existing primer pairs for precise detection of GRSPaV is very difficult and it may cause 

to false negative results. In this study, degenerate primer pair were designed from different 

variant of GRSPaV genome which were recorded NCBI Gene Bank and optimization assays 

with Universal ProbeLibrary (UPL) probe via Roche LightCycler® Nano Real-time PCR 

system were conducted for rapid and accurate diagnosis of GRSPaV. At the end of the Real-

time RT-PCR assays with new designated degenerate primer pair and FAM labelled UPL  
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probe, 37 of 122 grapevine samples were found infected with GRSPaV whereas only 5 of 122 

grapevine samples were found infected with non-degenerate primer pair and SYBR Green I 

fluorescent dye assays. The obtained results were shown that the new designated degenerate 

primer pair can be used successfully for rapid and accurate detection of GRSPaV. 

 

Keywords: Grapevine rupestris stem pitting-associated virus (GRSPaV), degenerate primer, 

Real-time RT-PCR, certification. 
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ÖZET 

Bunyaviridae familyasında Tospovirus cinsi içerisinde yer alan virüsler her yıl dünya 

çapında önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu etmenler süs bitkilerinin 

yapraklarında kahverengi ve siyah lekelere, bitki genelinde bodurluğa, yaprak ve gövdede ise 

nekrozlara yol açmaktadır. Tospovirus cinsinde yer alan TSWV geniş bir konukçu aralığına 

sahip olup 100’den fazla bitki familyasında zarar yapmakta ve dokuz farklı trips türü ile 

taşınmaktadır. Bu çalışmada, 2014 yılında Yalova ilinde Pelargonium spp., Gloxinia spp. ve 

Dahlia spp. bitkilerinin yapraklarında Tospovirus’ların oluşturduğu belirtiler gözlenmiştir. 

Toplanan 40 adet yaprak örneği Tomato spotted wilt virus (TSWV), Impatiens necrotic spot 

virus (INSV), Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV), Impatiens necrotic spot virus 

(INSV), Watermelon silver mottle virus (WSMoV), Groundnut bud necrosis virus (GBNV) 

ve Groundnut ringspot virus (GRSV)’a karşı DAS-ELISA yöntemi ile testlenmiştir. Testlenen 

örneklerden 10 Pelargonium spp., 8 Dahlia spp. ve 7 Gloxinia spp. bitkisi TSWV ile enfekteli 

bulunmuştur. Örnekler, TSWV-SO-F1 (AGCTTACCTCTTATTGCTTCAG), TSWV-SO-R1 

(CATATTCTTTCCCTTTCTTCAC) (202bp) (Önder, 2015) primerleri kullanılarak 

testlenmiş ve virüsün varlığı Real-time RT-PCR yöntemi ile teyit edilmiştir. Seçilen bazı 

örneklere ait genlerin kısmi dizi analizleri yapılmış ve filogenetik ilişkileri belirlenerek NCBI 

Gen Bankasında kayıtlı farklı TSWV izolatları ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, yerel 

Pelargonium spp., Dahlia spp. ve Gloxinia spp. izolatlarının referans izolatlarla nükleotit 

düzeyinde % 98,95-99,79, amino asit düzeyinde ise % 98,73-100,00 benzerlik gösterdiği 

belirlenmiştir. Filogenetik analizlerde ise Pelargonium spp., Dahlia spp. ve Gloxinia spp. 

izolatlarının İspanya (Domates ve biber) ve Bosna Hersek (Bardak menekşe) izolatlarıyla aynı 

grupta yer aldığı belirlenmiştir. Bu çalışma ile Türkiye’de Pelargonium spp., Gloxinia spp. ve 

Dahlia spp. bitkilerinde TSWV’nin varlığı ilk kez ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: TSWV, Real-time RT-PCR, DAS-ELISA, Süs bitkileri.  

DETECTION AND CHARACTERIZATION OF TOMATO SPOTTED WILT VIRUS 

(TSWV) IN PELARGONIUM SPP., GLOXINIA SPP. AND DAHLIA SPP. PLANTS 

ABSTRACT 

The viruses which belong to the genus of Tospovirus in Bunyaviridae family causes 

significant crop losses worldwide every year. These agents causes brown and black spots on 

the leaves surface, necrosis of the leaves, trunks and stunting on generally of infected 

ornamental plants. TSWV within the genus of Tospovirus has extremely broad host range 
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which damage over of 100 plant species and to be transmitted by nine different thrips. In this 

study, Tospovirus symptoms were observed on Pelargonium spp., Gloxinia spp. and Dahlia 

spp. plants leaves in Yalova province in 2014. Collected 40 leaf samples were tested by DAS-

ELISA method for detection of Tomato spotted wilt virus (TSWV), Impatiens necrotic spot 

virus (INSV), Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV), Impatiens necrotic spot virus 

(INSV), Watermelon silver mottle virus (WSMoV), Groundnut bud necrosis virus (GBNV) 

and Groundnut ringspot virus (GRSV). Tested samples of 10 Pelargonium spp., 8 Dahlia spp. 

and 7 Gloxinia spp. were found infected with TSWV. Infected samples were tested with 

TSWV-SO-F1 (AGCTTACCTCTTATTGCTTCAG) and TSWV-SO-R1 

(CATATTCTTTCCCTTTCTTCAC) (202bp) (Önder, 2015) primer pair and the presence of 

TSWV was confirmed by Real-time RT-PCR assays. Target genes of selected samples were 

sequenced partially and phylogenetic analyses were performed by using different TSWV 

isolates which deposited in NCBI Gen Bank. As a result, local TSWV isolates of 

Pelargonium spp., Dahlia spp. and Gloxinia spp. were shown % 98,95-99,79 and % 98,73-

100,00 similarity at nucleotide and amino acid level with reference TSWV isolates 

respectively. In phylogenetic analyses were shown that own sequenced local TSWV isolates 

(Pelargonium spp., Dahlia spp. and Gloxinia spp.) with some referenced isolates (Spain-

Tomato and pepper; Bosnia-Herzegovina- Gloxinia) were classified in same group. To our 

knowledge, this is the first report of natural TSWV infection of Pelargonium spp., Gloxinia 

spp. and Dahlia spp. plants in Turkey. 

 

Key words: TSWV, Real-time PCR, DAS-ELISA, Ornamental plants. 
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ABSTRACT 

Plum pox virus (PPV), causing agent of Sharka disease, was determined almost in all 

European and Mediterranean countries. PPV was firstly reported in plum trees in Edirne 

province of Turkey in 1969. Later on, disease was reported in Aegean, Marmara, Central 

Anatolia, Mediterranean and Black Sea Regions. Sharka disease has been placed in the 

domestic and external quarantine list in Turkey. This study was conducted to determine the 

presence of  PPV in Bursa, Edirne, Bilecik and Kocaeli provinces of Marmara Region. For 

this purpose 220 leaf samples (90 plum, 1 cherry, 129 peaches and nectarines) were collected 

in 2014 and 2015. All samples were tested by DAS-ELISA. As a result, 17% of plum 

samples, 9% of peach and nectarine samples were found infected with PPV.The presence of 

the virus was confirmed with Real-time RT-PCR methods through some positive DAS-

ELISA samples and infected trees were eradicated immediately. Target genes of selected 

samples were sequenced partially and phylogenetic analysis were performed by using 

different PPV isolates deposited in NCBI Gen Bank. 
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ÖZET 

Asma taç ya da kök uru Türkiye bağlarındaki en önemli bakteriyel hastalıklardan 

biridir. Bu çalışmada Ege Bölgesi bağlarındaki Agrobacterium vitis izolatlarının moleküler 

karakterizasyonu yapılmış ve yaygın olarak yetiştirilen asma anaç ve çeşitlerinin hastalığa 

duyarlılığı test edilmiştir. Çeşitlere bakmaksızın, 2009-2011 yıllarında Aydın, Denizli, 

Manisa ve İzmir illerine bağlı 13 ilçeden 82 bağ taranmış ve 31 adet ur örneği toplanmıştır. 

Bu örneklerden, seçici besiyerinde izolasyonlar yapılmış ve16 adet A. vitis izolatı elde 

edilmiştir. Tüm izolatlar PCR testleriyle karakterize edilmiş ve bu testlerde seçici ve opin 

tiplerini ayırt edici primer çiftleri kullanılmıştır. Opin tiplerine göre tanısı yapılan ve en 

virülent olduğu bulunan bir izolat çeşit duyarlılığı çalışmalarında kullanılmıştır. Çeşitlerin 

yeşil sürgünleri, bakteriyel süspansiyonla (106 hücre/ml) inokule edilmiş ve bitkiler iklim 

odası koşullarında (18-24°C sıcaklık, %80 nispi nem ve 12 saat aydınlık/karanlık) 3 ay 

tutulmuş ve daha sonra oluşan gallerin çapı ve ağırlıkları ölçülmüştür. Çalışma sonunda 

bölgeden elde edilen tüm izolatların octopin tipi opin sentezine neden oldukları saptanmıştır. 

Yıllara göre küçük farlılıklara rağmen, asma anaçlarından 1613-C ve Ramsey’in hastalığa 

karşı en tolerant, 420-A ve 41-B’nin ise en duyarlı oldukları tespit edilmiştir. Diğer taraftan 

Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi grubundan S1, S4 ve Sultan-7’nin ve çekirdekli çeşitlerden 

Mevlana, Red Globe, Pembe Gemre (Klon 6, 11 ve 12)’nin hastalığa en duyarlı, Bornova 

Misketi’nin ise en tolerant üzüm çeşidi olduğu bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma, Agrobacterium vitis, opin, çeşit duyarlılığı. 

 

MOLECULAR CHARACTERİZATION OF GRAPEVINE GALL DISEASE 

(AGROBACTERIUM VITIS) IN THE AEGEAN REGION VINEYARDS AND 

SENSITIVITY OF COMMON GRAPEVINE ROOTSTOCKS AND CULTIVARS TO 

DISEASE 

 

ABSTRACT 

Crown or root gall of grape is one of the most important bacterial diseases in Turkey 

vineyards. In this study, molecular characterization of Agrobacterium vitis isolates (from the 

Aegean Region vineyards) was done and sensitivity of commonly grown grapevine rootstocks 

and cultivars to disease was tested. Irrespective of cultivars, 82 vineyards were screened in 13 

counties of Aydin, Denizli, Manisa and Izmir provinces and 31 gall samples were collected in 
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2009-2011 years. From these samples, bacterial isolations were done onto specific media and 

16 of A. vitis isolates were obtained. All the isolates were characterized with PCR tests, in 

these tests, specific and distinctive (for opin types) primer pairs were used. An isolate 

(discriminated for opin types and found to be the most virulent one) was used in cultivar 

susceptibility studies. Green shoots of cultivars were inoculated with bacterial suspension (106 

cfu/ml) and plants were maintained in climate room conditions (at 18-24°C temperature, 80% 

relative humidity, 12 h light/dark) for 3 months, after that gall diameters and gall weights 

were measured. At the end of the study, all the isolates obtained from this region were 

determined to cause octopin type opin synthesis. Although minor differences by years, it was 

determined that 1613-C and Ramsey were the most tolerant and 420-A and 41-B were the 

most susceptible ones to disease among rootstocks. On the other side, S1, S4 and Sultana-7 

(from the Sultana Seedless group) and Mevlana, Red Globe and Pembe Gemre (6th, 11th and 

12th clones) were found to be the most susceptible, Bornova Misketi, to be the most tolerant 

grape cultivars. 

 

Keywords: Grapevine, Agrobacterium vitis, opin, cultivar susceptibility. 
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ÖZET 

Sistemik fungisitler bitki hastalıklarını baskılayıcı etkilerinin yanı sıra, bitkiler üzerinde 

bazı fizyolojik etkilere de sahip olabilmektedirler. Bu çalışmada, bağcılıkta külleme veya 

mildiyö hastalıklarının mücadelesinde kullanılan triazole ve strobilurin grubu fungisitlerin, 

Cardinal ve Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde bazı kalite kriterleri ve yapraklardaki besin 

elementi birikimine olan muhtemel etkileri araştırılmıştır. Denemeler Manisa Bağcılık 

Araştırma Enstitüsü araştırma parsellerinde 2009-2011 yıllarında 3 kez tekrarlanmıştır. 

Parsellerdeki asmalar 14 gün aralıklarla strobilurin, triazole veya bu iki grubun kombine 

edildiği farklı ilaçlama programlarına göre ilaçlanmışlardır. Sezon içerisinde veya hasat 

döneminde yapraklardaki besin elementi birikimleri, tane ve salkım boyutları, tane ağırlıkları, 

suda çözünebilir kuru madde (%), verim, ve külleme-mildiyö hastalık şiddeti gibi kriterler 

incelenmiştir. Strobilurin fungisitlerinin bulunduğu ilaçlama programları her üç yılda da 

Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde tane boyutları (tane enini %16.1 ve tane boyunu %19.8’e 

kadar) ve tane ağırlığını (% 35’e kadar) arttırmış ancak Cardinal’de önemli bir artış 

sağlayamamıştır. Buna karşın bu grup fungisitlerin bulunduğu ilaçlama programı Sultani 

Çekirdeksiz çeşidinde meyve suyundaki suda çözünebilir kuru madde birikimini (SÇKM %) 

geciktirmiştir. Bu gecikme süresi, ilaçsız kontrole göre 2011 yılında 2,8 birimlik bir fark ile 7-

8 günlük bir zamana karşılık gerçekleşmiştir. Strobilurin ağırlıklı ilaçlama programları asma 

yapraklarındaki makro element birikiminde kayda değer bir etki yaratmazken, mikro 

elementlerden özellikle çinko birikimini yıllara göre değişmekle beraber Cardinal’de 3.2 kata 

ve Sultani Çekirdeksiz’de 3.4 kata kadar arttırmıştır. Bu çalışma sonunda strobilurin 

fungisitlerinin özellikle Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde asma fizyolojisini etkilediği 

anlaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Asma, çinko, fungisit, tane ağırlığı, sçkm (%). 

 

EFFECTS OF STROBILURIN AND TRIAZOLE SPRAY PROGRAMS ON QUALITY 

CRITERIA OF CARDINAL AND SULTANA SEEDLESS GRAPE CULTIVARS 

 

ABSTRACT  

Systemic fungicides may have some physiological effects on plants besides their 

suppressive effects on plant diseases. In this study, the possible effects of strobilurin and 

triazole fungicides, used in viticulture for powdery and downy mildew diseases control, were 

investigated for certain quality criteria and nutrient elements accumulation in leaves oCardinal 
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and Sultana Seedless grape varieties. Trials were repeated three times in Manisa Viticulture 

Research Institute experimental areas in 2009-2011 years. The vines were sprayed with 

fungicides in 14-day-intervals according to the strobilurin, triazole and strobilurin-triazole 

alternate spray programs. Berry and bunch size, berry weight, soluble solids (brix°), yield, 

nutrient accumulation in leaves and powdery-downy mildew disease severity on bunches 

were examined in growing season or in harvest. Strobilurin spray programs increased berry 

size (up to 16.1% in width and 19.8% in length) and berry weight (up to 35%) in Sultana 

Seedless but it could not provide any significant increase in Cardinal grape in every years of 

experiment. However the spray program of this fungicide group retarded accumulation of 

soluble solids (brix°) in juice of Sultana Seedless grape. This corresponded to 7-8 days 

retardation with 2.8% brix point in 2011 year, when compared to control. Strobilurin based 

spray programs did not have any effect on the accumulation of macro elements in vine leaves, 

but it increased some micro element accumulations (especially Zinc) up to 3.2 fold in 

Cardinal and 3.4 fold in Sultana Seedless depending on years. It has been revealed at the end 

of this study that strobilurin fungicides affect vine physiology especially on Sultana Seedless 

grape.  

 

Keywords: Grapevine, zinc, fungicide, berry weight, brix (%). 
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ÖZET 

Entansif olarak yapılan yetiştiricilikte yüksek verimli ürün alabilmek için hastalık ve 

zararlılar ile mücadele son derece önemlidir. Günümüzde hızlı ve etkili çözüm sağladığı için 

en çok tercih edilen mücadele yöntemi hala kimyasal mücadeledir. Ancak pestisitlerin 

bilinçsiz kullanımı sonucu insandan çevreye kadar birçok unsur olumsuz olarak 

etkilenebilmektedir. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak, virüs ve virüs benzeri hastalık 

etmenleri gibi kimyasal mücadelenin mümkün olmadığı ajanlarla mücadele etmek ve 

yayılımını engellemek amacıyla; gen işlevlerinin araştırılması, bu işlevlerin susturulması veya 

bastırılması gibi yeni yaklaşımlar üzerine araştırmalar yapılmış ve RNA interferans (gen 

sessizleştirmesi, RNAi) ortaya çıkmıştır. 

RNAi, istenmeyen yabancı genlerin elemine edilmesi ve aynı zamanda gen 

ekspresyonunun transkripsiyonel regülasyonunda hücrede kullanılan bir mekanizmadır. Gen 

sessizleştirmesi hücreye dışarıdan gelen ve istenmeyen yabancı genlerin yok edilmesi ve 

hücredeki gen ifadesinin transkripsiyon sırasında ve sonrasında düzenlenmesinde 

kullanılmaktadır. RNAi fitopatolojide hastalıklara dayanıklı bitki geliştirmek amacıyla da 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Virüse dayalı gen sessizleştirmesi (VIGS) ise, RNA aracılı 

antiviral savunma mekanizmasını kendi yararına kullanan bir teknolojidir. Hastalık 

etmenlerinde korunmuş olarak bulunan genleri hedef alan RNAi’ların tasarlanıp 

sentezlenmesi, daha geniş spektrumlu dayanıklılık geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: RNAi, gen sessizleştirmesi, fitopatoloji, virüs. 

 

RNAi TECHNOLOGY AND USE OF AREAS IN PHYTOPATHOLOGY 

 

ABSTRACT 

Fighting against plant diseases and pests is crucial for getting high efficient products in  

provides instant and effective solution. However, a vast number of conditions, from human to 

environment, can be negatively effected due to ignorant use of these pesticides. RNAi is a 

mechanism that is used in eliminating external genes and at the same time transcriptional 

regulation of gene expression in cell. Gene silencing is used to eliminate the enternal and 

undesired genes and to regulating gene expression during and after transcription. RNAi is 

generally used in phytopathology for developing virus resistant plants. Virus-based gene 

interference (VIGS) is a technology that uses RNA driven antivirus defence mechanism for its 

favor. Designing and synthesizing RNAis that are targeting protected genes in disease 

etmenleri, will provide opportunity to develop broad-spectrum resistance. 

 

Keywords: RNAi, gene silencing, phytopathology, virus. 
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KONTROLLÜ KOŞULLARDA SICAK SU UYGULAMALARININ 

BOTRYOSPHAERIACEAE FUNGUSLARININ BÜYÜMESİNE, ASMA KALEM VE 

ÇELİKLERİNDE GÖZ CANLILIĞINA ETKİLERİ 
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ÖZET  

Bu çalışmada, Botryosphaeriaceae familyasından dört fungus türü (Botryosphaeria 

dothidea, Diplodia seriata, Lasiodiplodia theobromae ve Neofusicoccum parvum), beş asma 

anacı (1103P, 110R, 41B, Kober 5BB ve Ramsey) ve 10 asma çeşidinin (Alphonse Lavallée, 

Cabernet Sauvignon, Cardinal, Çal Karası, Hamburg Misketi, İtalya, Pembe Gemre, Sultani 

Çekirdeksiz, Trakya İlkeren ve Yalova İncisi) in vitro ve kontrollü koşullarda sıcak su 

uygulamalarına duyarlılıkları test edilmiştir. Fungusların miselyal agar disklerini içeren santrifüj 

tüpleri kuru blok ısıtıcıda 47, 48, 49, 50, 51 ve 52 °C’de, 30, 45 ve 60 dakika süreyle 

tutulmuşlardır. Fungal diskler daha sonra patates dekstroz agar besi yerine transfer edilerek 

24°C’de 5 gün süreyle gelişmeye bırakılmıştır. Denemenin ikinci bölümünde 30 cm boyundaki 

asma çubukları, 30 ve 45 dk süreyle 51, 52 ve 53°C’lik sıcak su uygulamasına maruz bırakılmış 

ve ardından 15°C’lik soğuk su banyosuna alınmışlardır. Bu uygulamadan sonra anaç ve çeşitlere 

ait çubuklar, iklim odası koşullarındaki (24°C sıcaklık, 16 saat aydınlık ve 8 saat karanlık, %85 

nispi nem) köklendirme ortamına dikilmişler ve 15 gün sonra göz canlılığına göre 

değerlendirilmişlerdir. Invitro’da sıcak su uygulamalarına en dayanıklı tür L. theobromae 

olurken, en duyarlı tür D. seriata olmuştur. D. seriata ve L. theobromae için lethal sıcaklık ve 

zaman kombinasyonu sırasıyla 47°C-30 dk ve 51°C-45 dk olarak bulunmuştur. Anaç ve 

çeşitlerden ise İtalya ve Kober-5BB bu uygulamalara en tolerant olarak gözlenirken, 53°C’de 45 

dakikalık uygulamalar bu çeşitlerin göz canlılığında sırasıyla %37.3 ve %46.7’lik azalmaya yol 

açmıştır. 

 

Anahtar Sözçükler: Botryosphaeriaceae, sıcak su, asma anaçları, çeşitler. 

 

EFFECTS OF HOT WATER TREATMENTS ON GROWTH OF 

BOTRYOSPHAERIACEAE FUNGI AND BUD VITALITY OF GRAPE SCION AND 

ROOTSTOKS IN CONTROLLED CONDITIONS 

 

ABSTRACT 

Sensitivity of four Botryosphaeriaceae fungi species (Botryosphaeria dothidea, Diplodia 

seriata, Lasiodiplodia theobromae and Neofusicoccum parvum), five grapevine rootstocks 

(1103P, 110R, 41B, Kober 5BB and Ramsey) and ten grapevine cultivars (Alphonse Lavallée, 
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Cabernet Sauvignon, Cardinal, Cal Karası, Hamburg Muscat, Italia, Pembe Gemre, Sultana 

Seedless, Trakya Ilkeren and Yalova Incisi) to hot-water treatments (HWTs) were tested in vitro 

and under controlled conditions. Centrifuge tubes (containing fresh mycelial agar plugs) were 

held on heating block for 30, 45 and 60 minutes at 47, 48, 49, 50, 51, 52 °C. Fungal discs were 

then transferred to potato dextrose agar to allow mycelialgrowth at 24°C for 5 days. In a second 

experiment, 30-cm-grapevine canes were HWT treated at 51, 52 and 53°C for two periods: 30 or 

45 minutes, then plunged into a cool bath at 15°C for 10 minutes. Rootstocks and cultivars were 

planted immediately after the treatment in rooting benches for 15 days to evaluate bud vigour 

under greenhouse conditions (at 24°C and 85% RH for 16/8h day/night). The most sensitive 

fungal species to HWT in vitro was D. seriata, while the most resistant was L. theobromae. The 

lethal temperature and time combinations for D. seriata and L. theobromae were 47°C-30 min 

and 51°C-45 min respectively. Italia and Kober 5BB were the most tolerant varieties to HWT and 

treatments of 53°C-45 min reduced the vigour rates to 37.3% and 46.7% for Italia and Kober 

5BB, respectively. 

  

Key Words: Botryosphaeriaceae, hot water, grapevine rootstocks, cultivars 
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ABSTRACT 

Abstract Objective: Koruk (sour grape) juice has a tart flavor and a strong acidity, owing to 

the acidifying flavoring properties and has a significant antioxidative agent.  

Material and Methods: In this study; koruk juice utilizing in the production of new soft drinks 

including carbonated drinks, sherbet and ice tea products and their total phenolic contents, 

antioxidant activities and organic acid profiles were investigated.  

Results: Depending on the proportion of koruk juice concentrate addition, the phenolics (TP) 

and DPPH antioxidant activity (AA) changed in the range of 27.30-365.64 mg/L, 18.42-

83.33%, respectively.It was determined that the most abundant organic acid type in soft drinks 

was malic acid and it represented more than 90% of total acidity in carbonated drinks and ice 

tea and 85% in sherbet.  

Conclusion: Koruk juice is a potential antioxidant alternative for various range of products in 

soft drink sector.  

Key Words: Antioxidant, soft drinks, koruk juice, phenolic, organic acid 

INTRODUCTİON 

Grape (Vitis viniferia) is one of the most produced fruits in the world that has been using for 

wine, juice, raisin, koruk juice, vinegar and molasses. Especially, it has a very common usage 

in wine and juice production. Koruk is called as unripened grape and is defined as a stage 

between berry set and veraison. It may also expressed as a berry near the average size of the 

cultivar previous veraison. It has been reported that the grapes undergo different stages until 

maturation and berry composition rapidly alter during this period. It has been described as the 

koruk formation in the stage where berry size is rapidly changed; as a result, sugar aggregation 

is stable, acidity is high and berries are firm (1). 

Currently, beverage in food sector has an important sharing and it describes all consumable 

drinks like alcoholic and soft drinks including alcohol free, carbonated or non-carbonated (2). 

In recent manufacturing of fruit drinks and some ice drinks, the consumer demand goes to the 

utilizing of various fruit flavor for competition in sector. For this reason, studies on innovative 

drinks and additives has been performing by many researchers (3-8). 

Koruk (sour grape) juice has a tart flavor and a strong acidity (10), owing to the acidifying and 

flavoring properties for commonly consumed salads and processed vegetables in Turkey and 
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its neighboring countries. Besides, it is traditionally consumed as a drink after sweeteners (9). 

Koruk and koruk juice have high antioxidant property because of its phenolic profiles. 

Moreover, these are sources of organic acid and have antimicrobial effects. For this reasons, 

different researchers carried out various studies on defining the composition, properties and the 

clarification of koruk juice (9-15), on the quality of grape juice and its variability of different storage 

conditions (16-23), although there are limited studies concerning the usability of koruk juice for soft 

drinks manufacturing. 

No study could be found regarding phenolic content, antioxidant activity and organic acid profiles of 

koruk (sour grape) juice based soft drinks. In the current study, the concentration process and its different 

concentration of koruk juice concentrate usability and their phenolic content, antioxidant activity and 

organic acid profiles in soft drinks including carbonated and non-carbonated drinks and ice tea were 

investigated.  

MATERİALS AND METHODS 

1. Koruk juice concentrate 

Koruk samples belongs to Sultani seedless (Vitis viniferia) grape variety which used for koruk 

juice production were harvested from Manisa Viticulture Research Institute vineyards at season 

2013. Following the harvest, clusters were rinsed for removing of dust, soil and other impurities. 

Then stalks were discarded and clusters were passed through a crusher destemmer machine 

(Türköz Makine). The mash was pressed in a hydraulic press (Türköz Makine) and cleared 

koruk juice was obtained. Juice then was kept in 2-4°C at cold room in Manisa Viticulture 

Research Institute research laboratory for 24 h to precipitate and to remove rough residue. 

Pectolicytic enzyme application (Shazym Claro Pectolytic Enzyme, 10.500 PGNU/g 

polygalakturonase, 0.15 g/L) was performed in 50°C for 2 h. Bentonite and gelatin were applied 

during clarification process. 10 ml/L from 10% bentonite solution and 25 ml/L from 1% gelatin 

solution were used at 20 ºC and then koruk juice was kept in 4 °C for 24 h. In the same 

temperature, 5g/L potassium bitartrate (KC4H5O6) was added and left for 7 days for 

detartarization. The final clarified koruk juice was concentrated in evaporator at 50 ºC and 600 

mmHg vacuum. The obtained concentrates were kept in 125 ml glass jars at -24 ºC at cold 

refrigerator (Vestel,Turkey) until use. 

2. Manufacturing of soft drinks 

In this study, three different soft were manufactured by using different amounts of koruk juice 

concentrate as additive agents. One of these products was carbonated whereas the remains were 

non-carbonated. These soft drinks are classified as carbonated drinks, sherbet, and ice-tea and 

also three sub-groups were manufactured for each main soft drinks. 

For carbonated beverages, 1.75% (called as carbonated drinks1), 2.0% (called as carbonated 

drinks2), and 2.25% (called as carbonated drinks3), koruk juice concentrates were added. 

During the production, 50% sugar syrup with different koruk juice concentration rates was 

prepared and dilutions were made to reach the desired sugar/acid balance, then the sugar syrup 

was manipulated as to 10ºbrix in the final product. Following the adding of carbonated water 

on syrup mixture, the filling/ sealing process were carried out. Glass bottles were closed with 
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crown caps. The preservative agent (250 mg/l sorbic acid + 150 mg/L benzoic acid) was used 

in carbonated drinks. 

For the production of non-carbonated sotf drink (sherbet), 10% sugar syrup was prepared and 

koruk juice concentrate was added to reach 20, 25 and 30 sugar/acid balance of the soft drinks. 

These different sherbet groups (sherbet1, 2, 3) were filled 250 cc glass bottles and closed with 

crown caps, then all applications were pasteurized at 85 ºC for 20 min at once. 

Ice tea production was made by infusing of 750 g black tea (brand Çaykur Kamelya) for 15 min 

and then diluting 2 times with boiled water. Three different ice tea groups were manufactured 

and the koruk juice concentrate was added to 2 g/L acid in the each end products. The sugar 

concentrations of ice tea were adjusted to 6,7 and 8 ºbrix with prepared sugar syrup and final 

groups had three different sugar/acid balances (ice tea 1, 2, 3). These mixtures were filled 250 

ml glass bottles and closed with crown caps. All applications were pasteurized at 85 ºC for 20 

min at once. 

3. pH, acid and total soluble solid 

The pH value of concentrate and soft drinks was measured with a pH meter (Hanna 211) (24). 

The titratable acidity by titrating 10 ml sample with 0.1 N NaOH to pH 8.1 and acidity was 

expressed as tartaric acid %. The soluble solid (TSS) of the samples was determined as °brix 

by using a refractometer (24) and sugar balance was calculated as TSS/acid. 

4.Determination of antioxidant activity 

2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) method was used to determine the antioxidative 

properties of the samples (25). The principle of the method is regarding the measurement of the 

reduction ability of the DPPH• radical on samples. 3ml of the 1 mM DPPH• solution was 

transferred and 200, 400, 600, 800 and 1000 μl of diluted samples were added and standardized 

to 4 ml solution with methanol and incubated at room conditions (24±1°C) in dark. Methanol 

was used as blank solvent. Then, the absorbance was measured at 517 nm wavelength by 

spectrophotometer (Thermo scientific, Multiskango, Finland). Percent inhibition values were 

calculated according to blank absorbance as described the formula as shown below. 

Inhibition% = ((ADPPH-ASAMPLE)/ ADPPH) x 100. 

Calculated inhibitions and sample volumes were subjected to linear regression on the graphic 

and slope of each sample and equilibrium of these slopes were obtained. By using those 

equation of obtained slope values (necessary volume of equate for elimination the 50% of 

DPPH•) and EC50 values were calculated. EC50 = ((a × sample volume) ± b) / dilution factor 

5. Determination of total phenolic content 

Total phenolics in the samples were determined according to Folin-Ciocalteu colorimetric 

method (26). 100 μl of Folin-Ciocalteu solution was added to each samples and those were 

completed to 4 ml of solution volume and then 500 μl of 20% saturated sodium carbonate 

(Na2CO3) was added to final solution after 3 min and all was shaked. Then the samples were 

incubated at room temperature (24±1°C) for 30 min. At the end of the duration, 350 μl samples 

were transferred in a 96 well of microplate and absorbance was measured at 760 nm. 50, 100, 



Natural Science and Discovery 2016; 2(2):41-47 (DOI: 10.20863/nsd.33300) 

200, 300, 400 and 500 mg/L of standard concentrations were used for calibration curve. Results 

were expressed as gallic acid equivalent in lt (mgGAE/L). 

6. Organic acid analysis by HPLC 

High pressure liquid chromatography (HPLC) method was used for organic acid analysis (27). 

Samples were diluted a certain amounts of mobile phase and filtrated through 0.45 μm syringe 

filter and directly injected to machine. Diode Array Detector (DAD) and ODS C18 (250 x 4.6 

mm 5μm) column were used in the HPLC system (Agilent 1260 infinity). Column temperature 

was 30°C, elution time was 12 min, wavelength 210 nm and injection volume was 10 μl. The 

mobile phase consisted of 0.005 N H2SO4. Flow was isocratic and rate was 1ml/min. 

RESULTS AND DİSCUSSİON 

In current study, the phenolic content, antioxidant activity and organic acid profiles of koruk 

(sour grape) juice based soft drinks including carbonated and non-carbonated drinks and ice tea 

were carried on and the concentration process and its different concentration of koruk juice 

concentrate usability was performed. 

1. Physicochemical Parameters of Soft Drinks 

Physiochemical properties of three different groups of soft drinks have shown in Table 1. The 

pH of the samples was between 3.17-3.76, acidity was in the range of 0.22-0.48% and TSS was 

6.07-10.90 ºbrix. TSS/acid ratio of all soft drinks was also calculated between 21.55 and 44.16. 

The above-mentioned ratio was higher in carbonated drinks than that of the sherbet and ice tea. 

TSS and acidity of ice tea samples were similar with the results of Plestenjak et al (28) whereas 

pH values were slightly high. This may be owing to the differency of the fruits utilized for the 

ice tea production. It was seen that pH of the carbonated drinks was similar to the results of 

Jooyandeh (8) while higher than that of given by Verma et al (7). TSS values of carbonated 

drinks were lower than the other published studies (6-8). Balaswamy et al (4) reported that pH 

values, acidity, and TSS values of drinks with koruk juice additive were 2.45-3.25 ; 0.75-0.14% 

and 15-20º brix, respectively and our results showed some differencies from those literature 

studies. 

2. Total phenolic content in soft drinks 

TP contents of studied soft drinks were determined as shown in Table 2. Among the all 

studied soft drink samples including carbonated drinks and sherbets, the significant statistical 

differences were determined regarding the TP (p<0.05) while no significant differences in that 

of the data for ice tea samples (p>0.05). It has been observed that TP increment was changed 

depending on the koruk juice concentrate level increment in carbonated drinks and sherbets 

although these increments differency were not observed in ice tea samples (p<0.05). This 

situation may be owing to the constant concentrate level fortification for ice tea production. 
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Table 1. Physicochemical properties of soft drinks 

Drinks  pH  Acid%  TSS (°brix)  TSS/acid  

Carb.Drinks1  3.49±0.02a  0.23±0.02c  10.33±0.06b  44.16±0.45a  

Carb.Drinks2  3.42±0.02b  0.28±0.01b  10.90±0.10a  39.31±0.67b  

Carb.Drinks3  3.37±0.01c  0.30±0.03a  10.27±0.06b  34.00±0.74c  

Sherbet1  3.17±0.03b  0.48±0.01a  10.27±0.10  21.55±0.34c  

Sherbet2  3.26±0.02a  0.39±0.04b  10.30±0.06  26.47±0.30b  

Sherbet3  3.31±0.03a  0.30±0.01c  10.33±0.06  33.92±0.36a  

Ice Tea1  3.73±0.01b  0.23±0.02  6.07±0.06c  26.50±0.30c  

Ice Tea2  3.75±0.01a  0.22±0.01  7.03±0.06b  31.60±0.65b  

Ice Tea3  3.76±0.01a  0.23±0.01  8.07±0.04a  35.75±0.23a  

Values indicated with different letters within each group and column are significantly different for p<0.05  

 

Brenna et al. (29) reported that the TP content classical cola carbonated drinks 98.47- 79.29 

mg/L, in diet colas 59.31-56.38 mg/L and in cola with lemon juice 72.19 mg/L. TP content of 

carbonated drinks and sherbets were lower than those results of Brenna et al. (29). Lugasi and 

Hovari (30) reported that TP content in green tea was 583 mg/ and our ice tea TP results were 

lower than the results given by Lugasi and Hovari (30). These results were lower than the 

average of green tea samples, but higher than the average of black tea samples obtained by Wu 

et al. (31). 

Table 2. Total phenolic and antioxidant properties of soft drinks 

Drinks  %Inhibition EC50 TP (mg/L) 

Carb.Drinks1  18.42±2.50c 1770±98a 32.70±2.24b 

Carb.Drinks2  26.78±1.21b 1467±58b 35.66±0.51b 

Carb.Drinks3  34.69±1.47a 1113±37b 40.82±3.42a 

Sherbet1  67.84±2.17a 598±13b 35.00±3.35a 

Sherbet2  59.32±0.85b 720±19a 30.29±0.41b 

Sherbet3  53.57±0.83c 757±63a 27.30±0.51b 

Ice Tea1  82.61±2.00 20.20±0.12 357.08±15.2 

Ice Tea2  83.33±1.52 20.30±0.20 365.64±9.76 

Ice Tea3  79.59±0.98 20.43±0.25 363.55±7.08 

Values indicated with different letters within each group and column are significantly different for p<0.05  

 

3. DPPH inhibition and antioxidant activity of soft drinks 

DPPH• inhibitions and EC50 values of the soft drinks were recorded and each studied soft drink 

groups were evaluated in their assessment. The obtained data concerning inhibition and EC50 

for carbonated drinks and sherbets was found as significantly statistical different from each 

other. No significantly statistical differency was obtained on inhibition and EC50 results for ice 

tea samples (p>0.05) and the highest inhibition and the lowest EC50 values were recorded in 

ice tea. This may be due to the high antioxidant profiles of both ice tea and concentrate. Detected 

EC50 values of ice tea were similar with the result of green tea and mixed fruit drink in Lugasi 

and Hovari’s (30) study. The inhibition values of ice tea were higher than the green and black 
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tea results reported by Wu et al. (31). According to obtained results; it was determined that 

when the additive concentrate level increased in soft drinks, the antioxidant properties also 

increased. 

4. Organic acid profile of soft drinks 

Organic acid profile of the soft drinks was evaluated by chromatographically. Five organic acids 

including tartaric, malic, citric, acetic and fumaric were determined in the soft drinks samples 

and the results were shown in Table 3. 

Tartaric, malic, citric and fumaric acid levels were found in those range as 56.90-416.53 mg/L; 

1823-4122 mg/L, 69.77-151.60 mg/L, 4.53-4.94 mg/L, respectively while acetic acid was not 

detected (p<0.05). In carbonated drinks and sherbets, significant statistical differences were 

observed for studied organic acids whereas in ice tea samples, these statistical differences was 

only found for tartaric and malic acids (p<0.05). No significantly statistical alterations was 

achieved for citric and fumaric acid levels in ice tea samples (p>0.05). 

 

Table 3. Organic acids in soft drinks 

Drinks  Tartaric acid 

(mg/L) 

Malic acid 

(mg/L) 

Acetic acid 

(mg/L) 

Citric acid 

(mg/L) 

Fumaric acid 

(mg/L) 

Carb.Drinks1  67.02±0.42c 2164±0.47c n.d. 69.77±0.72c 4.53±0.01c 

Carb.Drinks2  80.14±0.05b 2640±2.04b n.d. 75.44±0.32b 4.58±0.01b 

Carb.Drinks3  88.48±0.17a 2904±2.30a n.d. 84.53±0.58a 4.63±0.01a 

Sherbet1  416.53±0.54a 4122±5.39a n.d. 151.60±1.84a 4.86±0.01a 

Sherbet2  347.33±0.53b 3423±6.17b n.d. 126.73±0.41b 4.72±0.01b 

Sherbet3  259.45±0.16c 2604±0.59c n.d. 97.16±0.24c 4.58±0.02c 

Ice Tea1  60.54±0.46a 1823±15.9b n.d. 120.35±16.1 4.91±0.01 

Ice Tea2  60.38±1.12a 1873±5.21a n.d. 141.44±0.26 4.94±0.01 

Ice Tea3  56.90±0.30b 1872±9.70a n.d. 136.74±4.75 4.92±0.04 

Values indicated with different letters within each group and column are significantly different for 

p<0.05  

*n.d. : not detected  

 

It is known that the most abundant organic acid in grapes is tartaric acid. The organic acid 

profile of koruk juice depends on the maturation period of grape (12,13). When koruk juice 

concentrate was utilizing in soft drink production, organic acid distribution in soft drinks also 

as altered as in the concentrate level. It was found that the major organic acid was malic acid in 

studied soft drinks and it represented more than 90% of total acidity in carbonated drinks and 

ice tea and 85% of that of sherbet. It was reported that the organic acid distribution related to 

concentrate additive was affected by various factors including koruk maturity, variety, climate, 

location and processing technology (12,17,21,32). 
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Figure1. Organic acid HPLC chromatograms of samples (1: tartaric acid; 2: malic acid; 3: citric 

acid; 4: fumaric acid) 

 

Conclusion 

In current study, the usability of koruk juice in the production of ice tea, carbonated drink and 

sherbet was evaluated. It was also revealed that the novel soft drinks had significant organic 

acid profile. Besides, the total phenolic content and the antioxidant activity increased by adding 

level of koruk juice concentrate. As a result, it may be concluded that koruk juice is a potential 

antioxidant alternative for various range of products in soft drink sector. 
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2015 YILINDA ÜRETİLEN ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜMLERİN 

MİKROBİYOLOJİK VE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

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

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
ÖZET 

Üzüm, dünyada en fazla üretilen meyvelerden biridir. Güneşte kurutma, eski bir kurutma 

yöntemi olmasına rağmen ucuz ve basit olması sebebiyle günümüzde halen çoğu gelişmiş 

ülkede kullanılan bir yöntemdir. Kurutma ile gıdalarda mikrobiyal, kimyasal ve biyokimyasal 

bozulmalar engellenebilmektedir. Türkiye’nin üzüm ihracatında yıllık 300-500 milyon dolar 

döviz geliri ile çekirdeksiz kuru üzümün yeri oldukça önemlidir. Dış piyasa koşulları ve yıllık 

ürün durumuna göre çekirdeksiz kuru üzüm ihracatımızın dünya ihracatı içerisindeki payı 

%30-50 oranındadır. İhracata konu olan çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde Ege bölgesinde 

Manisa ili ilk sıralarda yer almaktadır. Bu çalışma ile Manisa’nın Alaşehir, Salihli ve Turgutlu 

bölgesindeki üreticilerden temin edilen 15 adet örneğin mikrobiyal yük düzeyi (Aerobik 

koloni sayısı (AKS), küf ve maya sayısı ve Salmonella aranması) ve fizikokimyasal 

karakterizasyonu (pH ve nem içeriği) belirlenerek bu bölgede üretilen çekirdeksiz kuru üzüm 

kalitesi hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; çekirdeksiz kuru 

üzüm örneklerinin pH değerlerinin 4.02-4.96, nem değerlerinin 11.5-16.1 g/100g arasında 

olduğu tespit edilmiştir. Mikrobiyolojik analizlerde AKS’nin 6.4x101-6.0x104 cfu/g, küf ve 

maya sayısının 2.4x104-5.6x102 cfu/g arasında olduğu belirlenmiş ayrıca tüm örnekler 

Salmonella varlığı yönünden negatif bulunmuştur. Sonuç olarak test edilen bu hammaddelerin 

Salmonella yönünden temiz oldukları fakat örneklerin nem içerikleri ve kurutma koşullarına 

bağlı olarak mikrobiyal yük düzeylerinin değiştiği ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Çekirdeksiz kuru üzüm, fizikokimyasal analiz, mikrobiyolojik analiz, 

Salmonella,kalite 
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ÜZÜM SUYUNUN BAZI BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Fatma Belgin AŞIKLAR       Ahmet CANDEMİR                Ali GÜLER  

 
1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

ÖZET 

 

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez olgularından birisini oluşturan dengeli beslenmede 

meyvelerin önemi büyüktür.Meyvelerin bazılarından direkt olarak faydalanılırken, bazılarının 

ise suyundan da faydalanılmaktadır.Ülkemizde üzüm yaz aylarında taze tüketilmekle birlikte 

üzüm suyu şeklinde de sevilerek tüketilen bir meyvedir.Üzüm suyu,çekirdekleri ve kabuğuyla 

sıkıldığı için üzümün lezzetini ve faydalarını taşımakta ve bu zengin içeriği sayesinde bitkisel 

süt olarak da tanımlanmaktadır. Bu çalışmada marketten temin edilen 3 kırmızı ve 4 beyaz 

üzüm suyu örneğinin bazı biyokimyasal özellikleri incelenmiştir.Üzüm suyu örneklerinde pH, 

suda çözünür kuru madde (SÇKM), titre edilebilir asitlik (TEA), toplam fenolik madde 

(TFM),toplam flavonoid (TF) gibi fiziksel ve biyokimyasal analizler ile birlikte fenol indeksi 

ve spektrofotometrik renk ölçümleri gerçekleştirilmiştir.Böylece piyasada bulunan üzüm suyu 

örneklerinin biyokimyasal farklılıkları ve benzerlikleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre;üzüm suyu örneklerinin pH değerlerinin 3,26 ile 4,16 arasında 

değişim gösterdiği,TFM içeriklerinde, gallik asit cinsinden, en yüksek değerin 3234 mg/l ile 

kırmızı üzüm suyuna ait olduğu, en düşük değerin ise 511 mg/l ile beyaz üzüm suyunda 

bulunduğu belirlenmiştir.Bunun dışında kırmızı üzüm sularının beyaz üzüm sularından 

fenolik madde içeriği açısından zengin olduğu belirlenmiştir.Sonuç olarak hem beyaz hem 

kırmızı üzüm sularının fenolik madde ve flavonoidlerce yüksek değerler içerdiği ve piyasada 

incelenen örnekler arasında farklılıklar olduğu ortaya konulmuştur.  

 

Anahtar kelimeler: Üzüm suyu, fenolik madde, flavonoid, biyokimyasal analiz  

 

DETERMINATION OF BIOCHEMICAL PROPERTIES OF GRAPE JUICE 

 

ABSTRACT 

 

Fruits play a big part in a balanced diet which is one of the biggest parts of a healthy life. 

We use some of the fruits directly while we use some of them as juice. In our country grapes 

are consumed in solid form widely in the summer as well as in juice form and they are loved 

by many. Because grape juice is squeezed with grape’s shells and cores the juice still contains 

grape’s taste and benefits and because of the rich contents it’s defined as herbalmilk. In this 

study 3 red and 4 white grape juice sample taken from market and their biochemical 

properties were investigated. In the grape juice samples there have been biochemical analysis 

tests about ph, soluble solids brix,titratable acidity total phenolic content total flavonoids as 

well as tests about spectrophotometric color measurement and phenol index were made. This 
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way the biochemical difference and similarity  between grape juice in the market has been 

tried to be found. According to the results of the study grape juice sample’s pH values were 

changing between 3, 26 and 4, 16 total phenolic content terms of gallic acid highest value was 

3234 mg/l belonging to red grape juice and lowest value 511 mg/l belonging to white grape 

juice. Other than that it has been found that red grape juice has more phenolics than white 

grape juice. In conclusion both red and white grape juice have high values of phenolics and 

flavonids and samples taken from market has differences between them 

 

Keywords: grape juice, phenolic content, flavonoid, biochemical analysis 

 

GIRIŞ 

 

Meyveler taze, dondurulmuş ve kurutulmuş olarak tüketilebildikleri gibi, meyve suyu, 

meyve konservesi, marmelat ve reçel gibi pek çok ürüne de işlenebilmektedirler. Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi; Meyve Suyu ve Benzeri 

İçecekler Tebliği”ne  göre meyve suyu şu şekilde tanımlanmaktadır: Sağlam, olgun, taze veya  

soğukta ya da dondurularak muhafaza edilmiş, tek meyvenin veya daha fazla meyve 

karışımının yenilebilir kısımlarından elde edilen, elde edildiği meyve ve meyvelerin 

karakteristik renk, aroma ve tadına sahip, fermente olmamış ancak fermente 

olabilen ürünlerdir (Anonim, 3).  

Meyve ve meyve suları, sağlıklı bir diyette yer alması önerilen başlıca doğal antioksidan 

kaynakları arasında yer almakta olup meyve suları, kökeninden kaynaklanan fiziksel, 

kimyasal, duyusal ve besinsel özelliklerini sürdürecek uygun proseslerden geçerek 

hazırlanmaktadır. (Anonim, 1 ; Burdurlu, H.S., ve ark., 2005). Meyve ve sebze tüketiminin 

koroner kalp hastalıkları veya kanser gibi hastalıkların engellenmesinde rol oynadıkları 

bilimsel verilerle ispatlanmıştır (Shi ve ark., 2001; Rasmussen, 2004). 

Üzüm botanikte cins adı Vitis olan ve asma olarak adlandırılan bitkinin meyvesidir 

(Canbaş, 2007). Meyve üretiminde kullanılan türler içerisinde dünyada en çok üzüm çeşidi 

içeren tür Vitis vinifera L. ssp. sativa D.C.’dır. Bu tür içerisinde tespit edilen çeşit sayısı 

10.000’nin üzerinde olup dünyadaki üretimin % 90’nından fazlasını oluşturmaktadır 

(Ağaoğlu, 1999). Tarihçesi M.Ö. 6000-5000 yıllarına kadar dayanır. Anavatanı Anadolu'yu da 

içine alan Küçük Asya denilen, Kafkasya'yı da kapsayan bölgedir. Anavatanı Anadolu olan 

çeşitler 1200'ün üzerindedir (Cabaroğlu ve Yılmaztekin, 2006). 

Meyve suları ve nektarlarının toplumumuzda tüketim oranı ürün çeşitliğine paralel 

olarak her geçen yıl artmaktadır. Sektörde görülen hareketliliğin altyapısında ise yıllık meyve 

suyu tüketiminin kişi başına 2005 yılında 5 litre seviyesinden 2014 yılında 7 litre seviyesine 

çıkması olarak gösterilebilir. Türkiye gıda ve içecek sektörünün %24’ünü meyve suları ve 

gazlı içeceklerin yer aldığı “alkolsüz içecekler” oluşturmaktadır. Türkiye’de kişi başına 

meyve suyu tüketimi 7 litre ile Avrupa ortalaması olan 21 litrenin oldukça gerisinde 

kalmaktadır (Albayrak, A. 2005; Durak, T., 2014).
  

 Ülkemizde geçmişten bu güne üretile gelmiş bir ürünümüz olan üzüm suyunun 

tüketimi ise diğer meyve sularına nazaran daha düşük seviyelerdedir. Bunun başlıca nedenleri, 
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üzümün sofralık olarak yaygın şekilde tüketilmesi ve diğer üzüm kaynaklı ürünlerin fazla 

miktarlarda üretilmesidir. Üzüm suyunun özelikle geleneksel anlamda kısa süreli tüketim 

amacıyla evlerde üretimi az miktarlarda da olsa yapılmaktayken, günümüzde özellikle 

üzümün sağlık üzerine olan etkileri ön plana çıkmaya başlaması ve buna bağlı olarak fazla 

talep oluşması nedeniyle modern anlamda üretim hızla artmaktadır. Bir üzüm çeşidinin şıralık 

ya da şaraplık sayılabilmesi için şıra randımanının % 60 ‘ın altına düşmemesi gerekir 

(Bağcılık Arş. Ülkesel Pro., 1980). 

Genel olarak üzümlerin bileşiminde su, şekerler, organik asitler, fenol bileşikleri, pektik 

maddeler, aroma maddeleri, azotlu maddeler, enzimler, vitaminler ve mineraller 

bulunmaktadır (Jackson, 2003;Canbaş, 2007). Üzüm, yüksek şeker içeriğinden dolayı, kalori 

değeri yüksek bir besin maddesidir. Bir bardak üzüm suyu 125 Kkal olup, litrede yaklaşık 150 

gram şeker içermektedir. Ayrıca, mineral maddelerden kalsiyum, potasyum, sodyum ve demir 

yönünden zengin olduğu gibi, bazı vitaminler (A, B1, B2, Niasin ve C vitaminleri) yönünden 

de önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir (Çelik ve ark., 1998).  

Vitis vinifera çeşitlerinde bulunan şekerler, başlıca glukoz ve fruktoz olup, toplam 

karbonhidrat miktarının genel olarak % 99’unu, normal olgunluktaki üzüm şıralarının ise % 

22-25’ini oluşturmaktadır (Yavaş ve Fidan, 1986). 

Üzümlerde başlıca iki asit bulunmakta olup, bunlar toplam asitlerin % 70-90’ını 

oluşturan tartarik asit ve malik asittir (Yavaş ve Fidan, 1986; Canbaş, 2007). Olgunlaşma 

periyodu sırasında üzümlerdeki tartarik asit miktarı genellikle değişmez. Ancak, malik asit 

miktarında düşüşler meydana gelir (Jackson, 2003). 

Üzümlerde bulunan polifenoller başlıca iki grup altında toplanır. Falvonoidler ve 

flavonoid olmayan bileşikler. Üzümde en yaygın olan flavonoidler flavonoller (kuarsetin, 

kampferol, mirisetin), flavan-3-ol’ler (kateşin, epikateşin, tanenler) ve antosiyaninlerdir. 

Flavonoid olmayan bileşikler ise hidroksisinnamik asit ve gallik asit türevleri ile trans-

resveratrol’dür (Van de Wiel ve ark., 2001). Kırmızı üzüm suyu ve şarap 500 mg/l’den çok 

flavonoid içerir. Beyaz üzümlerde bu miktar daha düşüktür (Van de Wiel ve ark., 2001).  

Tanenler fenolik asitlerle şekerlerin kompleks esterleri olup, üzümlerin kabuklarında, 

gövdelerinde ve çekirdeklerinde bulunur. Beyaz üzümlerin şırası genellikle % 0.01-0.03 tanen 

içermekte, bu miktar siyah üzümlerin şırasında % 0.05-0.2 dolaylarında olmaktadır 

(Cabaroğlu ve Yılmaztekin, 2006).  

Antosiyaninler, kırmızı üzümlerin renk pigmentleridir ve meyve eti renkli bazı çeşitler 

(tenturier) dışında, üzümlerin yalnız kabuklarında bulunurlar (Ribéreau - Gayon, 1982; 

Canbaş, 2007; Deryaoğlu ve ark., 1997). Antosiyanin miktarı üzümlerin yetişme koşullarına 

(güneşlenme süresi, toprak, çeşit, uygulanan kültürel işlemler) göre değişir. Güneş ışığı, 

antosiyaninlerin sentezlenmesinde önemli rol oynar. Olgunlaşma süresince kırmızı üzümlerde 

bulunan antosiyanin miktarı değişir. (Jackson, 2003).  

Üzümün bileşimi üzerine başta üzüm çeşidi olmak üzere toprak ve iklim koşulları, 

uygulanan teknik ve kültürel işlemler ile özellikle olgunluk düzeyi, taşıma ve depolama gibi 

sayısız faktörlerden etkilenmektedir. (Yavaş ve Fidan, 1986). Bütün bu nedenler ile meyve ve 

sebze ile bunların ürünlerinin bileşimleri değişik kaynaklarda farklı olarak 

verilmektedir.Meyve ve sebzelerin bileşimi hasatla beraber değişmeye başlamaktadır. 
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Bunların çeşitli ürünlere işlenmeleri sırasında da çok önemli değişiklikler olmakta ve 

genellikle besleyici öğelerin bazıları uygulanan koşullara bağlı olarak az veya çok 

kaybolmaktadır (Cemeroğlu,B.2011).  

Üzüm suyu, çekirdekleri ve kabuğuyla sıkıldığı için üzümün lezzetini ve faydalarını 

taşımakta, bitkisel süt olarak da tanımlanmakta ve özellikle bebeklerde anne sütünün yetersiz 

olduğu durumlarda tavsiye edilmektedir (Yavaş ve Fidan, 1986). Burdurlu, H.S., ve ark., 

2005’ te meyveler arasında en fazla fenolik madde içeriğine sahip olduğu bilinen üzüm ve 

ondan üretilen üzüm suyunun  1-2 hafta süreyle tüketilmesinin gerek sağlıklı gerekse koroner 

damar hastalığı olan bireylerde LDL oksidasyonunu azalttığı ve plak oluşumunu  % 35Â±10 

önlediğini bildirmiştir.  

Bu çalışmada piyasada satışa sunulan bazı üzüm sularının belirli biyokimyasal 

özellikleri incelenmiştir. Böylece piyasada bulunan bu üzüm suyu örneklerinin fiziksel ve 

biyokimyasal farklılıkları ve benzerliklerini ortaya koyarak tüketiminin arttırılmasına katkı 

sağlanması amaçlanmaktadır.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

MATERYAL 

Materyal olarak kullanılan 3 kırmızı ve 4 beyaz üzüm suyu örneği sektöründeki pazara 

hakim firma ürünlerinden seçilmiştir. Üzüm suları, firmaların ambalajları 1 L ve 250 mL 

hacimli ürünlerinden seçilmiş olup, her firmayı bu hacimlerdeki örnek temsil etmiştir. 

Örnekler üç tekerrür olacak şekilde alınmış ve analizler 2 paralel olarak  gerçekleştirilmiştir.   

Üzüm suyu örneklerinde suda çözünür kuru madde (SÇKM), titre edilebilir asitlik (TEA), pH, 

toplam fenolik madde (TFM), toplam flavonoid (TF) gibi fiziksel ve biyokimyasal analizler 

ile birlikte fenol indeksi ve spektrofotometrik renk ölçümleri; toplam fenol bileşikleri (D280) 

indisi, renk yoğunluğu tayini (RY) gerçekleştirilmiştir (Cemeroğlu, 2010).  

 

Suda Çözünür Kuru Madde (SÇKM) Tayini 

Suda Çözünür Kuru Madde (SÇKM) tayini için refraktometrik yöntem uygulanmıştır. 

Bu amaçla, masa tipi dijital refraktometre (Hanna HI 9680, Almanya) kullanılmış ve ölçümler 

20°C’ de yapılmıştır. Sonuçlar % olarak ifade edilmiştir (Cemeroğlu, 2010). 

 

Titre Edilebilir Asitlik Tayini 

Titrasyon asitliği, pH metre ile izlenen titrasyonla saptanmıştır. Bu amaçla örnekler pH 

8.1’e 0.1 N (N/10) NaOH çözeltisi ile titre edilmiş ve harcanan baz çözeltisi miktarından 

titrasyon asitliği (g/L tartarik asit olarak) hesaplanmıştır (Cemeroğlu, 2010). 

 

Tad Oranı  

İncelenen üzüm sularında tad oranı SÇKM/Asitlik denklemi ile hesaplanmıştır.  
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pH Değeri Tayini  

Ölçümünden önce pH ölçüm cihazı Ph tampon çözeltileri ile kalibre edilmiştir.Örnekler 

sıvı ve homojen olduğu için ölçümler doğrudan pH metre (İnoLab,Almanya) aygıtı ile 

gerçekleştirilmiştir (Cemeroğlu, 2010). 

 

Toplam Fenolik Madde Tayini 

Örneklerdeki toplam fenolik madde miktarı spektrofotometrik olarak Folin-Ciocalteu 

kolorometrik metoda göre yapılmış ve gallik asit cinsinden mg/l olarak hesaplanmıştır 

(Cemeroğlu, 2010). 

 

Toplam Flavonoid Tayini 

Toplam flavonoid miktarı Zhishen, vd., (1999) tarafından önerilen alüminyum klorür 

kolorimetrik yönteme göre spektrofotometrik olarak belirlenmiştir.  

 

Toplam Monomerik Antosiyanin Tayini 

 Üzüm sularında yeralan toplam monomerik antosiyaninlerin tayini pH- diferansiyal 

yöntemi ile yapılmıştır. Bu yöntem, antosiyaninlerin maksimum absorbans gösterdiği dalga 

boyundaki absorbans değerlerinin ortamın pH değerlerine göre değişiminin ölçümüne 

dayanmaktadır (Cemeroğlu, 2010). 

 

Renk Tayini 

Üzüm suyu örnekleri spektrofotometrede (Thermo Scientific Multiskan Go, Finlandiya) 

420 nm, 520 nm, 620 nm dalga boyunda ölçülmüş ve sonuçlar renk yoğunluğu ve % değerleri 

olarak verilmiştir (Cemeroğlu, 2010).  

 

Renk Yoğunluğu Tayini (RY)  

Örneklerin, 420 nm, 520 nm ve 620 nm’lerde saf suya karşı absorbansları belirlenmiş ve 

bunların toplamı (OY420+OY520+OY620) renk yoğunluğu (RY) olarak verilmiştir 

(Cemeroğlu, 2010).  

 

Toplam Fenol Bileşikleri (D280) İndisi 

Örnekler 1/100 oranında sulandırılmış ve spektrofotometrede 280 nm dalga boyundaki 

optik yoğunlukları saptanmıştır (Cemeroğlu, 2010).  

 

İSTATİSTİK DEĞERLENDİRME 

Denemeden elde edilen sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde SPSS v. 

16.0 (SPSS Inc., ABD) istatistik paket programı kullanılarak varyans analizine tabi tutulmuş 

ortalamalar arasındaki farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testi (P≤0.05) ile belirlenmiştir.  
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Suda Çözünür Kuru Madde (SÇKM) Tayini 

Beyaz Üzüm suyu örneklerinin Suda Çözünür Kuru Madde (SÇKM) oranları %13.95 

ile %16.85 değerleri arasında değişim göstermiştir. (Tablo 1). Canbaş, A. vd, (1996)’te 

görüldüğü gibi beyaz çeşitlerden elde edilen şıralarda SÇKM miktarı ise%17.1 ile %19.1 

arasında değişim göstermiştir  

Kırmızı üzüm suyu örneklerinin SÇKM oranları %15.10 ile %18.80 değerleri arasında 

değişim göstermiştir (Tablo 1). Canbaş, A. vd, (1996)’te ise kırmızı çeşitlerden elde edilen 

şıralarda SÇKM miktarı %17.8 ile %20,5 arasında değişim göstermiştir.  

Standartta belirtilen “en az %11.0” değeri ile kıyaslandığında tüm örnekler SÇKM 

oranları bakımından standarda uygundur (Anonim,2).    

 

Titre Edilebilir Asitlik Tayini 

Beyaz Üzüm suyu örneklerinin titrasyon asitliği, pH metre ile izlenen titrasyonla en 

düşük 2.24 g/L ve en yüksek 3.14 g/L olarak saptanmıştır  (Tablo 1). Canbaş, A. vd, (1996)’te 

bildirildiği gibi beyaz çeşitlerden elde edilen şıralarda asitlik 3.5-7.5 g/L dir. 

Kırmızı üzüm suyu örneklerinin titrasyon asitliği, pH metre ile izlenen titrasyonla en 

düşük 3.87 g/L ve en yüksek 5.11 g/L olarak saptanmıştır (Tablo 1). Canbaş, A. vd, (1996)’te 

bildirildiği gibi kırmızı çeşitlerden elde edilen şıralarda asitlik 4.9-8.6 g/L dir. 

 Üzüm suyu örneklerine ait bu değerler TS 3632 Üzüm Suyu Standardı tarafından 

bildirilen “en az 2.0 g/L olmalı” hükmüne uygunluk göstermektedir (Anonim, 2). 

  

Tad Oranı 

 İncelenen üzüm sularında tad oranı SÇKM/Asitlik denklemi ile hesaplanmıştır. 

 Beyaz üzüm suyu örneklerinde tad oranı 33.96 - 65.79 arasında bulunmuştur (Tablo 1). 

Canbaş, A. vd, (1996) tarafından beyaz çeşitlerden elde edilen şıralarda tad oranını 22.80 - 

54.50 arasında hesaplanmıştır. 

 Kırmızı üzüm suyu örneklerinde tad oranı ise 33.85 - 48.57 arasında bulunmuştur 

(Tablo 1). Canbaş, A. vd, (1996) tarafından kırmızı çeşitlerden elde edilen şıralarda tad 

oranını 20.70 - 41.80 arasında hesaplanmıştır. 

 

pH Değeri Tayini  

 Araştırma bulgularına göre, incelenen beyaz üzüm suyu örneklerinin pH değerlerinin 

3.26- 4.16 arasında değiştiği gözlenmiştir. Canbaş, A. vd, (1996)’te beyaz çeşitlerden elde 

edilen şıralarda pH değerleri 3.15- 3.40 arasındadır. 

 Kırmızı üzüm suyu örneklerinin pH değerlerinin 3.65- 4.01 arasında değiştiği 

gözlenmiştir. Canbaş, A. vd, (1996)’te kırmızı çeşitlerden elde edilen şıralarda pH 

değerlerinin 3.30- 3.85 arasındadır. 

 Standartta pH değeri açısından herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır (Anonim, 

2009). Üzüm sularının pH değerlerinin meyve pH değerine yakın değerde olduğu 

görülmüştür.    
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Toplam Fenolik Madde Tayini 

 Kırmızı üzüm suyu örneklerindeki toplam fenolik madde 1493,45 ile 3234,36 mg 

gallik asit/l arasında, Beyaz üzüm sularında ise 511,90 ile 968,85 mg gallik asit/l arasında 

değiştiği belirlenmiştir (Tablo 2).  

 Bosanek ve ark. (1996) üzüm sularında toplam fenolik madde miktarının 254 ile 

2246mg/l arasında değiştiğini bildirmişlerdir.  

Davalos vd. ( 2005 ) ticari kırmızı üzüm suları, beyaz üzüm suları ve şarap sirkesi 

içinden yüksek toplam fenolik madde miktarı ve en yüksek antioksidan kapasitesine kırmızı 

üzüm sularının sahip oldugunu belirtmis ve kırmızı üzüm suyunda toplam fenolik madde 

miktarını 705±10 ile 1177±20 mg GAE/L aralıgında tespit etmistir. 

 Yıldız (2007), kırmızı üzüm suyunda fenolik bileşiklerin beyaz üzüm suyuna göre çok 

daha yüksek olduğunu bildirmiştir.  

Gollücke vd. (2009) iki farklı çesit üzüm suyunun (konkord ve izabel) toplam fenolik 

madde miktarını konkord üzüm suyu için 2872.9 ile 2587.6 mg GAE/L ve izabel üzüm suyu 

için 1756.8 ile 1428.9 mg GAE/L olarak tespit etmişlerdir. 

Bakan, A. (2012), yapılan farklı çalışmalar sonucunda; siyah üzüm suyunda toplam 

fenolik madde miktarını 11.6±0.2 g GAE/L, taze sıkılmıs farklı cins üzüm sularında toplam 

fenollik madde miktarının 234±2.71 ile 312±2.51 mg GAE/L (ortalama 269±0.92 mg GAE/L) 

aralıgında oldugunu kaydetmistir.  

Orak (2006), 8 farklı kırmızı şaraplık üzüm türlerini (Alicante, Kuntra, Kasasakız, 

İrikara, Gabarnat Franch, Cinsaut, Gamay, Merlot ve Syrah) antioksidan aktivite ve fenolik 

içerikleri yönünden araştırmış ve bütün kırmızı üzüm çeşitlerinin yüksek antioksidan 

aktiviteye sahip olduğunu saptamıştır. En yüksek antioksidan aktivite Gabarnat Franch 

(%90.25) ve Merlot (%90.15), en düşük aktivite ise fenolik miktarı en düşük olan İrikara 

(83.20%) çeşidinde bulunmuştur. Antioksidan aktivite ile toplam fenolik madde arasında 

korelasyon bulunurken antioksidan aktivite ile toplam antosiyanin arasında korelasyon 

bulunmadığı görülmüştür. 

 

Toplam Flavonoid Tayini 

 Kırmızı üzüm suyu örneklerindeki toplam flavonoid miktarı 103.37 ile 379.76 mg 

kateşin /l arasında, beyaz üzüm sularında ise 11. 07 ile 71.74 mg kateşin/l arasında değiştiği 

belirlenmiştir  (Tablo 2). 

 Çapanoğlu, E. G. ve ark., bir çalışmada üzüm meyvesindeki toplam flavonoid içeriği 

232,8 mg CE/kg olarak belirtilmişken kendi yaptıkları bir çalışmada toplam flavonoid miktarı 

545,57±70,01 mg CE/100 g KM olarak bulmuşlardır. Bu farkın nedeni olarak üzüm 

meyvesinin çok farklı türlere sahip olması ve farklı üzüm türlerinin değişen miktarlarda 

flavonoid içeriğine sahip olması gösterilebilinir. Üzümün konsantreye işlenmesi sırasında ters 

yönde bir değişim olduğu ve toplam antioksidan kapasitesinin %52-55 oranında arttığını 

tespit etmişlerdir. 
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Toplam Monomerik Antosiyanin Tayini 

 Kırmızı üzüm suyu örneklerindeki antosiyanin miktarı en düşük 7.77 mg/L ve en yüksek 

66.27 mg/l, olarak bulunmuştur (Tablo 2).  

 Canbaş, A. vd, (1996)’te üzüm sularında antosiyanin miktarları 33-59 mg/l arasında 

değiştiğini bildirmiştir.  

Bakan, A. (2012) kırmızı üzümde antosiyanin miktarının 30-750 mg/100g ve siyah 

üzüm suyunda antosiyanin miktarını 1.4±0.01 g/L olarak belirtmiştir. Depolama süresince 

üzüm suyu renginde değişimin olduğu ve toplam antosiyanin miktarının azaldığını ve yine 

depolanan üzüm sularının antosiyanin içeriği ve esmerleşme indeksinde (A520 nm /A430 nm 

) sıcaklık artışına paralel olarak azalma olduğunu belirtmişlerdir. Baslangıç antosiyanin 

miktarı (mg cy-3-glu/100 ml) 3.25±0.06  saptanmışken 12 aylık depolama sonunda 20°C’de 

0.91±0.03 ve 4°C’de 1.90±0.09 olarak tespit edilmistir. 

 

Renk Yoğunluğu Tayini (RY)  

           Beyaz üzüm sularında renk yoğunluğu değerlerinin ise 0.045 ile 0.3 arasında değiştiği 

belirlenmiştir (Tablo 3). 

         Kırmızı üzüm suyu örneklerindeki renk yoğunluğu değerlerinin 0.46 ile 1.65 arasında 

olduğu gözlenmiştir (Tablo 3).  

         Üzüm suyu, şıra veya şarapta hakim olan rengin belirlenmesinde yapılan ölçümlerden % 

OY420 mavi, % OY520 kırmızı ve % OY620 ise sarı rengin % miktarını belirlemektedir. 

 Kırmızı üzüm sularının % renk değerlerinin sırasıyla; % OY420 44.35 ile 50.87 

arasında, % OY520 38.87 ile 39.87arasında ve % OY620 9.65 ile 16.78 arasında değiştiği 

belirlenmiştir.  

 Tsanova-Savova ve ark (2002), yıllandırılmış Bulgar kırmızı şaraplarında OY420, % 

OY520 ve % OY620 değerlerinin sırasıyla 39-50, 42.5-55 ve 6.8-11.5 arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir. Sincar, Ö., (2010)’te görüldüğü gibi Kalecik karası üzümünden elde edilen 

şırada % OY420 42.59, % OY520 37.03 ve % OY620 20.37’dir.  

 Beyaz üzüm sularının renk değerleri incelendiğinde sırasıyla; % OY420 59.89 - 72.40 

, % OY520 20.14 - 25.91 ve % OY620 7.95 -14.21 değişimlerinin olduğu belirlenmiştir. 

Canbaş, A. vd, (1996)’te beyaz üzüm sularının renk durumu esmerleşme indisi % OY420 

ölçümleri ile belirlenmiştir. Indis değerinin yükselmesi esmerleşmenin arttığını 

göstermektedir. 

 

Toplam Fenol Bileşikleri (D280) İndisi 

        Beyaz Üzüm suyu örneklerinin Fenol Bileşikleri (D280) İndisi 14.01 ile 38.42 arasında 

değişim göstermiştir (Tablo 3). 

         Kırmızı üzüm suyu örneklerindeki Fenol Bileşikleri (D280) İndisi 48.76 ile 92.95 

değerlerinin arasında olduğu gözlenmiştir (Tablo 3). 

 Canbaş, A. vd, (1996)’te ise üzüm sularında Fenol Bileşikleri (D280) İndisinin 21-25 

arasında olduğunu bildirmiştir. 
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SONUÇ 

 

          Bu çalışma ile piyasada satışa sunulan bazı üzüm sularının belirli biyokimyasal 

özellikleri incelenmiş olup, yapılan analiz sonuçlarına göre üzüm suyu örneklerinin titrasyon 

asitliği, pH, SÇKM oranlarının değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Bu konuda daha önce 

yapılan çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da kırmızı üzüm sularının beyaz üzüm 

sularından toplam fenolik madde içeriği açısından zengin olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak 

hem beyaz hem kırmızı üzüm sularının toplam fenolik madde ve flavonoidlerce yüksek 

değerler içerdiği ve piyasada incelenen örnekler arasında farklılıklar olduğu ortaya 

konulmuştur. 

Meyvelerin olduğu kadar meyve sularının da antioksidan aktiviteye  sahip olup 

özellikle kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların önlenmesindeki olumlu etkileri klinik 

olarak ispatlanmıştır. Beyaz ve kırmızı üzüm sularının antioksidan aktiviteleri arasındaki 

farkın başlıca fenolik içerikleri ile diğer antioksidan bileşiklerden kaynaklandığı kırmızı 

üzümlerde en fazla bulunan fenolik bileşikler antosiyaninler iken; beyaz üzümlerde 

flavonoller olduğu anlaşılmaktadır. Üzüm sularının ve özellikle kırmızı üzüm sularının zengin 

besin içeriği ve ihtiva ettiği fenolik maddelerden kaynaklanan biyoaktif fonksiyonları ile her 

yaşta insan için günlük beslenmede kullanılabilecek değerli birer gıda maddesi oldukları 

düşünülmektedir.  

Üzüm suları ile yapılan bu çalışmayla,  aynı konuda  daha önce yapılmış ve yeni 

yapılacak bilimsel çalışmalar ışığında üzüm suyunun biyokimyasal özelliklerini ortaya 

koyarak daha iyi anlaşılması, kullanım alanlarının genişletilmesi ve üzüm suyu üretimi diğer 

meyve sularına nazaran daha düşük seviyelerde olan ülkemizde tüketimin dolayısıyla üretimin 

arttırılmasına katkı sağlanacağı öngörülmektedir.  
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Tablo 1. Üzüm Suyu örneklerine ait olgunluk analizleri  
 

Üzüm 

Suyu 
SÇKM 

ASİTLİK 

% 
pH 

TAD 

ORANI 

K-1 18,80a 0,387d 4,01c 48,57c 

K-2 17,30b 0,511a 3,48e 33,85g 

K-3 15,10e 0,412c 3,65d 36,67e 

B-1 14,75f 0,224g 4,16a 65,79a 

B-2 16,85c 0,496b 3,26g 33,96f 

B-3 15,60d 0,252f 4,09b 61,94b 

B-4 13,95g 0,314e 3,41e 44,45d 

P<0,005 önem düzeyine göre ANOVA yapılmıştır. Her sütun kendi içinde gruplandırılmıştır. 

Gruplandırma işlemi Duncan çoklu karşılaştırma yöntemine göre yapılmıştır. 

 

Tablo 2. Üzüm Suyu örneklerine ait biyokimyasal analizler   

 

Üzüm 

Suyu 
TFM TF TA 

K1 2353,5b 107,8b 66,27 

K2 1493,5c 103,4b 18,70 

K3 3234,4a 379,8a 7,77 

B1 706,7ef 17,7e 
 

B2 511,9f 11,1e 
 

B3 549,3f 30,8d 
 

B4 968,9d 71,7c 
 

P<0,005 önem düzeyine göre ANOVA yapılmıştır. Her sütun kendi içinde gruplandırılmıştır. 

Gruplandırma işlemi Duncan çoklu karşılaştırma yöntemine göre yapılmıştır. 

 

Tablo 3. Üzüm Suyu örneklerine ait  renk değerleri 

 

Üzüm 

Suyu 

Toplam 

Renk 
420 520 620 

Fenol 

İndeksi 

K1 0,4616c 50,4786c 39,8710a 9,6504c 66,44b 

K2 0,6921b 50,8739c 39,0262ab 10,0999c 48,76c 

K3 1,6491a 44,3494d 38,8730b 16,7775a 92,95a 

B1 0,0452g 71,9040a 20,1418e 7,9542d 14,01f 

B2 0,0977f 72,4026a 21,1005d 10,1339c 14,51f 

B3 0,1331e 59,8883b 25,9063c 14,2054b 15,78e 

B4 0,3007d 64,6519b 25,0709c 10,2772c 38,42d 

P<0,005 önem düzeyine göre ANOVA yapılmıştır. Her sütun kendi içinde gruplandırılmıştır. 

Gruplandırma işlemi Duncan çoklu karşılaitırma yöntemine göre yapılmıştır. 
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ASMA YAPRAĞI İNFÜZYONUNDA ULTRASON GÜCÜNÜN BAZI EKSTRAKT 

ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

 

Ahmet CANDEMİR1*     Ali GÜLER1     Fatma Belgin AŞIKLAR1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Manisa 

 

Bu çalışmanın amacı kurutulmuş asma yaprağının infüzyonunda ultrason gücünün 

kullanılması ve ekstrakta geçen bazı biyokimyasal özelliklerin belirlenmesidir. Bu hedefle 

asma yaprakları 600C’de 700 mmHg vakum altında 4 saat süreyle kurutulmuştur. Kurutulmuş 

asma yaprakları % 80 etanol + %20 su ve %100 su içeren çözgenlerde, sırasıyla %0, %40, 

%60, %80 ve %100 ultrason güçleri uygulanarak, 30 ± 10C sıcaklıkta, 5 dakika süreyle 

demlenmiştir. Elde edilen ekstraktların toplam fenolik madde içeriği (TFM) gallik asit 

eşdeğeri olarak (GAE), antioksidan kapasitesi değerleri (DPPH yöntemiyle µmol Troloks 

Eşdeğeri) ve spektrofotometrik renk değerleri incelenerek uygulamalar arasındaki istatistiksel 

farklılıklar belirlenmiştir. Ekstrakt içerisindeki TFM ve antioksidan kapasite değerleri üzerine 

çözgen ve ultrasonik güç faktörlerinin interaksiyonunun etkili olduğu belirlenmiştir. 

Uygulamalar incelendiğinde en yüksek TFM içeriği 262,09 ppm GAE ile %80 etanol + %20 

su ve %80 ultrason uygulamasında belirlenmiştir. En düşük TFM içeriği 131,53 ppm GAE 

%100 su ve %0 ultrason uygulamasında elde edilmiştir. Antioksidan kapasite değerleri 

incelendiğinde en yüksek değerin %80 etanol + %20 su ve %60 ultrason uygulamasında, 1,75 

µmol troloks eşdeğeri olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak ultrasonik etkinin bazı 

biyokimyasal özelliklerin yapraktan infüzyon ortamına geçişinde etkili olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ultrason, asma yaprağı, fenolik, antioksidan, infüzyon 
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MANİSA YÖRESİ KURU ÜZÜM ÖRNEKLERİNİN BAZI AĞIR METAL 

İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Kadir Emre ÖZALTIN    Ali GÜLER    Fatma Belgin AŞIKLAR     Özen MERKEN 

 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

ÖZET  

 

Dünya’da geniş bir alanda yapılan tarım sektörlerinin başında bağcılık gelmektedir. 

Türkiye bağcılığının önemli bir bölümü ise iklim, toprak ve coğrafi özelliklerinin uygun 

olmasından dolayı Gediz havzasında yapılmaktadır. Özellikle bu bölgedeki bağcılık faaliyeti, 

yöre halkının ana geçim kaynakları arasında yer alması bakımından önemlidir. Yetiştirilen 

üzümlerin büyük bir bölümü ise kurutmalık olarak değerlendirilmektedir. Gediz havzası 

ülkemizdeki en verimli havzalardan biri olmasının yanı sıra, ülkemizin en önemli jeotermal 

alanları arasında yer almaktadır. Özellikle son yıllarda büyük bir artış gösteren ve birçoğu 

bağcılık yapılan alanlarda kurulan jeotermal enerji tesislerinin bu bağ alanları için potansiyel 

risk faktörü taşıdığı düşünülmektedir. Bu çalışmada Manisa’nın Turgutlu, Salihli ve Alaşehir 

ilçelerinde bulunan ve jeotermal kaynaklara yakın olan 14 köye/mahalleye ait 30 noktadan 

kuru üzüm örnekleri temin edilmiştir. Kuru üzüm örneklerinde ağır metal analizleri yapılmış 

olup Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co) ve Bakır (Cu) elementleri incelenmiştir. 

Örneklerde Pb, Cd, Co ve Cu miktarları sırasıyla 0.30-4.95 mg/kg, 0.24-3.15 mg/kg, 0.54-

6.35 mg/kg ve 0.30-10.94 mg/kg aralığında tespit edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Kuru Üzüm, Ağır Metal, Gediz, Manisa 
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ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN GIDALARDA KULLANIMI 

 

Kadir Emre ÖZALTIN*              Ali GÜLER*                     Hasan YILDIZ** 

 

*Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Manisa 

**Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Manisa 

ÖZET 

 

Üzüm, dünyada hasadı en çok yapılan meyvelerin başında yer almakta olup küresel 

ölçekteki üretimi 70 milyon ton civarındadır. Üzümün çekirdekli ve çekirdeksiz birçok çeşidi 

vardır ve çekirdekli üzüm üretimi yaygın bir şekilde yapılmaktadır.  

Üzümün tanesinin %5’ini oluşturan çekirdek; lif, yağ, protein ve biyoaktif bileşikler 

bakımından zengindir. Biyoaktif özellik gösteren polifenolik bileşikler antioksidan, 

antimikrobiyal ve antienflamatuvar aktiviteye sahiptirler.  

Üzüm suyu, şarap ve pekmez ürünlerinin üretiminde önemli bir atık olan üzüm 

çekirdeği; tane, un-toz veya ekstrakt olarak değerlendirilmekte ve süt, sosis, ekmek, cips gibi 

ürünlerin işlenmesi aşamasında kullanılmaktadır. 

Bu makalede; fonksiyonel özellikleri, kullanılabilirliği ve son ürüne duyusal 

katkılarından dolayı önemi daha fazla anlaşılan üzüm çekirdeğinin gıda üretiminde 

kullanımına yönelik yapılmış olan çalışmalar derlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Üzüm, üzüm çekirdeği, gıda ürünleri, biyoaktif bileşik, antioksidan 
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ÜZÜM VE ÜZÜM ÜRÜNLERİNDE BAZI BİYOAKTİF BİLEŞENLER 

 

Hasan YILDIZ1              Kadir Emre ÖZALTIN2* 

 
1Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Manisa 

2Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Manisa 

 

ÖZET  

 

Biyoaktif bileşenler vücutta oksidatif strese bağlı olarak meydana gelen serbest 

radikallerin yok edilmesini sağlayan ve birçok kronik rahatsızlığın (kanser, kalp-damar, 

diyabet vd.) oluşma riskini oldukça azaltan doğal maddelerdir. Özellikle bazı meyvelerin 

yapısında çok miktarda bulunan ve bir kısmı meyveye rengini veren fenolik bileşikler önemli 

bir biyoaktif bileşen grubudur. Monomerik flavan-3-ol, proantosiyanidinler, flavonoidler, 

antosiyaninler, fenolik asitler ve stilben resveratrol gibi alt sınıflara sahip olan polifenoller, 

üzümün yapısında yer almaktadır. Bu biyoaktif maddelerin miktarı, üzümün çeşidine, 

yetiştirilme ortamına ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Üzümün taze 

tüketilmesinin yanı sıra üzümden birçok yeni ürün (üzüm suyu, kuru üzüm, şarap, pekmez, 

sirke, vb.) elde edilmekte ve bu ürünler biyoaktif bileşen içeriklerine bağlı olarak fonksiyonel 

özellik göstermektedirler. Üzümün kabuk ve çekirdek kısmı biyoaktif bileşenler bakımından 

zengin olduğundan dolayı üzümün işlenmesinden arta kalan posa bu bileşenleri yüksek oranda 

içermektedir. Özellikle çekirdekli kırmızı/siyah üzüm çeşitlerinin kabuk kısmı antosiyanince, 

pulp kısmı hidroksisinamik asitçe ve çekirdek kısmı flavonollerce zengindir. Bu derlemede 

üzüm, üzüm ürünleri ve yan ürünlerinin biyoaktif özellik gösteren polifenol içerikleri ele 

alınmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Üzüm, üzüm ürünleri, biyoaktif bileşen, polifenol 
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AEGEAN REGION IN TURKEY 
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Abstract   

  

The aim of this study is to determine energy consumption of input and output used 

in raisin production and making a cost analysis in Aegean Region. Energy output-input 

analysis is generally done to determine the scope of environment and energy efficiency 

of agricultural production. In this study the cost of raisin production was calculated by 

Manisa Viticulture Research Institute’s records in 2015. Costs of inputs and prices of 

raisin were obtained from various sources such as Turkish Statistical Institute, Aegean 

Exporters’ Association and Turkish Ministry of Food, Agriculture and Livestock. The 

total energy input necessity for raisin production was 39,066.91 MJ/ha. The research 

results indicated that the total energy input used for raisin was mainly dependent on non-

renewable energy forms (%97). The high ratio of non-renewable energy in the total used 

energy inputs causes negative effects on the sustainability in agricultural production. 

Among input energy sources, diesel oil, chemical fertilizers and electricity contained 

highest energy shares with 34.30%, 26.96%, and 22.50% respectively. The energy ratio 

and energy productivity were found to be 6.04 and 0.51 kg/MJ.  Gross production value 

and total variable costs for raisin were $ 8,600 and $ 4,528.25, respectively. As a result 

of cost analysis, gross margin was calculated as $ 4,071.75 

 

1 Introduction  

 

A wide variety of grapes can be grown in Turkey because of its climatic conditions 

and good soil structure. The most important grape variety grown in Turkey is Sultana 

(seedless white grape variety). Sultana variety is the main variety for raisin. It is grown in 

Aegean Region especially in Manisa, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Akhisar, Menemen, 

Kemalpasa, Cal and Civril. Turkey’s raisin production is 196,000 tons in 2015 and with 

this figure 17% of total world raisin production. Turkey is the largest raisin exporter in the 

world with 175,000 tons [1].   

The relation between agriculture and energy is very close. Agriculture itself is an 

energy user and energy supplier in the form of bio-energy. Efficient use of energy 

resources is vital in terms of increasing production, productivity, competitiveness of 

agriculture and sustainability of rural living. Improving the energy efficiency not only 

helps in improving competitiveness through cost reduction but 

also results in minimized energy-related environmental pollution, thus positively 

contributing towards sustainable development 



 

The energy input-output analysis is usually made to evaluate the efficiency and 

environmental impacts of production systems. In recent years, many researchers have 

investigated the energy use for agricultural production. In some studies the effect of farm 

size on energy use efficiency of agricultural production was investigated; Esengun et al. 

examined the dry apricot production in different farm sizes in terms of energy use 

efficiency and economic analysis [2]. They reported that, both the total energy input and 

output energy in apricot production decreased when farm size increased; while, the energy 

use efficiency and energy productivity increased when farm size increased. Yilmaz et al. 

investigated the effect of farm size on energy use and input costs for cotton production in 

Turkey; from this study it was found that large farms were more successful in energy 

productivity, use efficiency and economic performance; also, it was concluded that energy 

management at farm level could be improved to give more efficient and economic use of 

energy [3]. Cetin and Vardar investigated the energy consumption in small, medium and 

large size of tomato farms; they concluded that large size farms were more successful in 

terms of energy use and economic performance [4]. 

 

2 Materials and Methods 

The amount of inputs used in the production of raisin and output (grape yield) were 

calculated per hectare and then multiplied by the coefficient of energy equivalent. Energy 

equivalents of inputs and output were converted into energy per unit area (Table 1).  

Energy equivalents of inputs and outputs for raisin were obtained from a number of 

different studies about relevant subjects. [5, 6, 7, 8].  

Energy equivalent for machinery was calculated using Eq.  

 

      EG 

ME= ——— (1) 

                 T 

where: 

 

ME is the machinery energy (MJ/h) 

E = (62.7 MJ/kg) is the equivalent energy for machinery production 

G is the weight of machine (kg) 

T is the economic life of machine (h) 

 

The energy inputs were divided into direct and indirect with renewable and non-renewable 

energy forms  Direct energy consisted of human labour, diesel oil and electricity; whereas, 

indirect energy included machinery, chemical fertilizers and pesticide. On the other hand, 

renewable energy consists of human labour and non-renewable energy includes machinery, 

diesel oil, chemical fertilizers, pesticides and electricity [9,6].  

 

 

 



 

Table 1: Energy equivalents of inputs and output in agricultural production 

Inputs (unit) 

 

Energy 

equivalent 

(Mj/unit) Reference 

Human 

Labour (h)   1.96 

Sing et al. 

(2002) 

Machinery 

(h)  13.06 

Özkan et al. 

(2004) 

Chemicals 

[fertilizers 

( kg)] 

Nitrogen 6060 

Sing et al. 

(2002) 

Phosphorus 11.1 

Sing et al. 

(2002) 

Potassium 6.7 

Sing et al. 

(2002) 

Chemicals 

(Pesticide 

[kg]) 

İnsecticide 199 Helsel (1992) 

Fungicides 92 Helsel (1992) 

Herbicides 238 Helsel (1992) 

Diesel-oil (lt) 56.31 

Sing et al 

(2002) 

Electricity (kwh) 10.59 

Acaroğlu and  

Aksoy (2005) 

Water for irrigation 

(mᶟ) 0.63 

Yaldız et al 

(1993) 

Output (Grape-kg) 11.8 Sing (2002) 

 

 

In this study, output–input ratio, specific energy and energy productivity for raisin 

production were also calculated using the following equations in addition to exploring output–

input energy and different forms of energy [10, 11]. 

 

       Energy output (MJ/ha) 

Energy ratio=          —————————    (2) 

    Energy input (MJ/Ha) 

 

       Grape output (MJ/ha) 

Energy productivity = ——————————  (3) 

   Energy input (MJ/Ha) 

 



 

Energy input (MJ/ha) 

Energy ratio=      ——————————   (4)  

                  Raisin output (MJ/Ha) 

 

Variable costs of raisin production were calculated. This cost included labour, 

machinery and material costs. Variable costs were paid directly by farmers. To calculate of total 

gross production value of raisin production, the sale price of raisin received by farmers was 

multiplicated with total raisin amount. In the calculation of the gross margin of raisin, total 

variable costs were subtracted from total gross production value [11]. 

 

3 Results and Discussion 

 

Table 2 shows the amounts of inputs and output with their equivalent energy in raisin 

production. The total energy requirements for producing the raisin were 39,066.91 MJ/ha. Use 

of the diesel oil was 13,401.8 MJ/ha. Of all the inputs, the diesel oil have the highest share of 

34.30% in the total energy. The second highest share in energy consumption belongs to the 

chemical fertilizers (26.96%). Chemical fertilizer is followed by electricity (22.50%), and 

chemical pesticide (5.59%), respectively. The consumption of human labour  and water for 

irrigation were 3.47%, and 2.90%, respectively, of the total energy input used for raisin 

production. The energy (output-input) ratio, energy productivity, and specific energy for 

Sultana production were calculated to be 6.04 MJ, 0.51 kg/MJ and 1953.35 MJ/t, respectively. 

The average total energy consumed for raisin production was calculated as 39067 MJ 

per hectare. 

The direct energy ratio in raisin production is very high (60.27%).  

Based on energy sources, diesel oil was the main contributor of direct energy with 

13401.78 MJ/ha (34.30%), and fertilizer recording the highest indirect energy consumption of 

10,532 MJ/ha (26.96%), as shown in Table 3. 

Similar results can be seen in Koctürk and Engindeniz  found that share of direct, 

indirect and non-renewable energy used in the total energy was 57.2%, 42.8% and 97.03%, 

respectively. In a study carried out in Iran related with grapes, fertilizer rank first in energy 

usage [12]. In another study about in Berisso Region, Argentina, energy efficiency (energy-

output- input ratio) was determined in vineyard system which was planted in a different way 

depending on the old and new system. Total energy usage in old and new vineyard systems 

varied between 2,740.43 and 6,133.26 MJ/ha [13]. In a study carried out in Iran related with 

grapes, fertilizer ranks first in energy usage energy value of used factors and input in grape 

gardens of Urmia and Sardasht were 6,417,773 and 862,570 kcal/ha, respectively. Energy 

efficiency values (output/input ratio) were 3.99 and 11.7 respectively [12]. 

 

 

 

 



 

Table 2: Amounts of inputs and output with their equivalent energy in raisin production. 

INPUTS  

Quantity per 

unit area (ha) 

Total energy 

equilavent 

(MJ) % 

Human labour (h) 

Land preparation 32 62.72 0.16 

Cultural practises 319.2 625.63 1.60 

Harvesting 160 313.60 0.80 

Drying practises 180 352.80 0.90 

Total 691.2 1354.75 3.47 

Machinery (h) 

Land preparation 32 417.92 1.07 

Cultural practises 80 1044.80 2.67 

Transportation 16 208.96 0.53 

Total 128 1671.68 4.28 

Chemical fertilizers 

(kg) 

Nitrogen 140 8484 21.72 

Phosphorus 100 1110 2.84 

Potassium 140 938 2.40 

Total 380 10532 26.96 

Chemical Pesticide 

(kg) 

Insecticide 7 1393 3.57 

Fungucides 6 552 1.41 

Herbicides 1 238 0.61 

Total 14 2183 5.59 

Diesel oil (l)  238 13401.8 34.30 

Electricity (kwh)  830 8789.7 22.50 

Water for irrigation 

(mᶟ)  1800 1134 2,90 

Total energy input (MJ)  39066.9 100.00 

Yield (kg)  20000 236000  
Energy output-input ratio  6.04  
Specific Energy 

(MJ/t)   1953.35  
Energy productivity (kg/MJ)  0.51  

 

Table 3: Total Energy Consumption Distributed by Energy Sources. 

  

Total energy input 

(MJ/ha) % 

Energy forms (MJ/ha) 

Direct energy 23546.232 60.27 

Indirect energy 15520.68 39.73 

Total 39066.912 100.00 

Energy forms (MJ/ha) 

Renewable energy 1354.752 3.47 

Non-renewable energy  37712.16 96.53 

Total 39066.912 100.00 

 



 

Gross Margin of raisin production  

The variable costs and gross production value of raisin production is given in Table 4. 

The results reveal that the variable costs for raisin production is 4528.25 US$/ha. The biggest 

share for variable costs are labour and machine (73.33 %), soil tillage (19.98%), drying 

operations (16.23), pesticide (9.28%) and fertilizer (7.73 %). However, these figures can change 

depending on the climatic conditions and variation in input prices each year. The average price 

received by the producer is 1.72 US$/kg and average yield of raisin for hectare is 5000 kg. 

Therefore, gross production value of raisin production is 8600 US$/ha. Then by subtracting 

variable costs from gross production value, gross margin from raisin production was calculated. 

Gross margin of raisin production was determined as 4071.75 US$/ha.  

Costs of raisin production and gross production values were put forward with a number 

of preceeding studies. For example, a study done in Antalya of Turkey, showed that the total 

costs for grape production was 3,368.60 US$/ha. Variable costs have 41.82% of the total cost. 

In the same research, gross production value of grape production was found to be 7,460.60 

US$/ha [14]. In another research in Izmir and Manisa of Turkey, total costs for grape production 

was 879.30 US$/ha [15]. 

 

4 Conclusion 

The total energy consumption in raisin production was 39066.91 MJ/ha. Diesel oil, chemical 

fertilizers and electricity were found the highest energy consumers among all energy sources. 

Energy ratio was calculated as 6.04, indicating the efficiency use of energy in the raisin 

production. The share of non-renewable energy for raisin production was 96.53%. As a result, 

a reduction in the total non-renewable energy ratio, specifically in fertilizer usage would have 

positive effects on the sustainability of raisin production as well as other positive environmental 

effects. 

 

Table 4: Variable costs and gross margin for raisin production (US$/ha) 

Operations 

Operation time 

and numbers Unit cost  Total Cost ($/ha) 

% of 

 costs 

Culturel Operations 

Soil tillage December-July (6) 150 900 19.88 

Prunning 

December- 

February (1) 300 300 6.63 

Transport of 

prunning waste 

December- 

February (1) 175 68.25 1.51 

Branch binding 

December- 

February (1) 175 87.5 1.93 

Green prunning May-June (1) 175 131.25 2.90 

Fertilizing 

November-March 

(2) 175 43.75 0.97 

Spraying February-July (8) 75 600 13.25 

İrrigation May-July (3) 175 105 2.32 

Harvesting August-September 175 350 7.73 



 

Drying Operations August-September 300 735 16.23 

Total   3320.75 73.33 

Inputs  
Fertilizer (500 kg) 0.7 350 7.73 

Pesticide+Fungucides+Herbicides 30 420 9.28 

K2CO3 2.5 125 2.76 

Olive oil 3.5 35 0.77 

Water 75 75 1.66 

Electricity (kwh) 0.27 202.5 4.47 

  1207.5 26.67 

Total variable costs  4528.25 100.0 

Average yield of raisin (kg/ha)  5000  
Producer price of raisin $/kg  1.72  
Gross production value  8600  
Gross margin  4071.75  
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ABSTRACT 

Human resource management responsible for taking the necessary precautions and coordination 

in terms of occupational safety and worker’s health to ensure a safe working environment in 

the enterprises. It is possible to see the researches of occupational safety and worker’s health 

for industry and service sectors in working life. However there are not so many researches on 

the occupational safety and worker’s health in viticulture enterprises which located in the 

agricultural sector of 6 million workers are employed. Grape cultivation is situated in 

‘dangerous’ workplace class according to the Occupational Health and Safety Workplace 

Hazard Class Communiqué. 

The purpose of the study is determine the accidents and risks faced by workers, and identify 

what precautions should be taken for reduce the risk and to prevent accidents. For solution the 

research problems were discussed with 72 business owners and workers selected as purposeful 

in Alaşehir and Salihli cities in Manisa. According to the findings obtained through surveys; 

Even though 67% of workers are interested in viticulture for 15 years and over, %82 of them 

haven't been trained on prevention accidents and occupational diseases. It is determined that 

vineyard workers who are faced with environmental risks, pesticides, fertilizers, risks of 

agricultural tools and machinery in an open field, haven't used enough of protective equipment 

and materials. It was found negative correlation between company size and exposure to 

environmental risks of workers. Enterprises which have over 100 decare agricultural area, have 

less environment risk than smaller enterprises. It was determined that study participants 

exposed to the accident 130 times and the agriculture machine tools to be first cause of the 

accidents. As a result, business owners in the human resources manager position should take 

precautions for the occupational safety and worker’s health for their employees. The employee 

training should be done to prevent risks and accidents in the viticulture enterprises. Furthermore 

usage of protective equipment and materials will be solved so many problems and this reality 

must be transferred to the agricultural workers. 

 

Keywords:Occupational Safety, Worker Health, Risks and Accidents, Viticulture Enterprises, 

Manisa Agricultural Workers  
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI; 

BAĞCILIK İŞLETMELERİNDE İŞÇİLERİN KARŞILAŞTIKLARI RİSK VE 

KAZALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

ÖZET 

İnsan kaynakları yönetimi, işletmede güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için iş güvenliği ile 

işçi sağlığına yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve koordinasyonundan sorumludur. Çalışma 

yaşamında sanayi ve hizmet sektöründe iş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin araştırmaları 

görmek mümkündür. Ancak 6 milyon çalışanın istihdam edildiği tarım sektöründe yer alan 

bağcılık işletmelerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığına yönelik araştırmaların fazla olduğu 

söylenemez. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre üzüm 

yetiştiriciliği, “tehlikeli” işyeri sınıfındadır.  

Araştırmanın amacı, bağcılık işletmelerinde işçilerin karşılaştıkları risk ve kazaları belirlemek, 

riskleri azaltmak ve kazaları önlemek için alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu tespit 

etmektir. Araştırma probleminin çözümü için gayeli olarak seçilen Manisa’nın Alaşehir ve 

Salihli ilçelerinde 72 işletme sahibi ve işçiyle görüşülmüş, anket yoluyla elde edilen bulgulara 

göre; işçilerin %67’si 15 yıl ve üzeri süredir bağcılık yapmasına rağmen %82’si mesleki 

hastalık ve kazaları önleme eğitimi almamıştır. Açık alanda çevresel riskler, zirai ilaç ve gübre 

ile tarım alet ve makineleri riskleriyle karşı karşıya olan bağcılık işçilerinin koruyucu donanım 

ve malzemeleri yeterince kullanmadığı tespit edilmiştir. İşletme büyüklüğü ile işçilerin çevresel 

risklere maruz kalması arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur. İşletme alanı 100 da üzeri 

olan işletmeler, daha küçük işletmelere göre daha az çevresel risklere sahiptir. Araştırmaya 

katılanların 130 kez kazaya maruz kaldığı ve kaza sebebinin ilk sırada tarım alet makineleri 

olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak insan kaynakları yöneticisi konumdaki işletme sahipleri, iş 

güvenliği ve çalıştırdıkları işçilerin sağlığına yönelik tedbirleri almalıdır. Bağcılık 

işletmelerindeki risk ve kazaları önlemeye yönelik işçi eğitimleri yapılmalı, koruyucu donanım 

ve malzeme kullanımının birçok sorunu çözeceği gerçeği tarım işçilerine aktarılmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, İşçi Sağlığı, Risk ve Kazalar, Bağcılık İşletmeleri, Manisa 

Tarım İşçileri 

 

1.GİRİŞ 

İşletmelerde işverenler, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre çalışanların işle ilgili 

sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İş güvenliği, iş kazalarının önlenmesi ve güvenli 

bir çalışma ortamı yaratılabilmesini amaçlar. İşçi sağlığının amacı ise işçilerin yaptıkları 

işlerinden dolayı sağlıklarına zarar gelmemesidir. İş güvenliği ve işçi sağlığı sorumluluğunun 

organizasyon içinde insan kaynakları yönetiminden (İKY) sorumlu bir birimde olması ve 

koordine edilmesi gerekir (Sadullah, 2010:447,448). İş sağlığı ve güvenliği, işletmelerde işin 

yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek durumlardan 

korunmak amacıyla yapılan sistemli bilimsel çalışmalara denir (Telman ve diğerleri, 2015:2). 

İş sağlığı ve güvenliği; işletmelerdeki fiziki çevre koşulları nedeniyle, sadece işçileri değil 

işletme faaliyetlerinden etkilenen geçici işçilerin, ziyaretçilerin, müşterilerin vd. paydaşların 

sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri daha geniş kapsamlı inceleyen bilim dalına 
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dönüşmüştür. Araştırmada bağcılık işletmelerindeki işçilerin karşılaştıkları riskler ve iş kazaları 

üzerine odaklanılmış dolayısıyla iş güvenliği ve işçi sağlığı yaklaşımı benimsenmiştir.  

Çalışma yaşamının kalitesi, işçi gözünde işin değer’ini artırarak verimlilik ve kar sağlamayı 

amaçlayan uygulamalar bütünü olup güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına bağlıdır. 

Günümüzde işletmeler, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda daha proaktif yaklaşımları 

benimsemeli, kazalar gerçekleşmeden riskleri yok etmek arayışında olmalı, çalışanlarını iş 

güvenliği konusunda eğitmeli, risklerin belirlenmesinde çalışanların görüşlerine başvurmalıdır. 

Çünkü işçilerin verimi ve motivasyonunu düşüren iş kazaları büyük ölçüde önlenebilirdir 

(Bozkurt ve Arıkan, 2011;194,207,208).Tarım işçileri, olumsuz çalışma koşulları nedeniyle 

ölümlü veya ölümlü olmayan birçok yaralanma ve hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Örneğin; tarım işçilerinin kimyasal kullanımı, uzun süre güneş altında çalışması, fiziksel olarak 

zorlayıcı ve yorucu hareketleri yapmak zorunda olmaları, kesici alet ve makineleri kullanması 

yaralanma ve hastalıklarının nedenidir. Tarım işçileri, çoğu kez dikkatsizlik veya gerekli 

önlemleri almamaktan kaynaklanan iş kazalarına sık sık maruz kalmaktadır (Akpınar, 2014: 

259,260). İş kazası, bireysel yaralanma veya maddi hasara yol açan ya da üretimin akışını 

engelleyerek bireysel yaralanmaya neden olabilecek olaylardır (Sadullah, 2010: 451). ILO 

verilerine göre dünyada 1,3 milyar civarında nüfus tarımda çalışmakta, tarımsal üretim 

işlerindeki kazalar nedeniyle her yıl 170.000 tarım işçisi hayatını kaybetmektedir. Örneğin; 

tarım ilaçları nedeniyle zehirlenmeler ciddi bir mesleki tehdit haline gelmiştir. Her yıl 2 ile 5 

milyon arasında değişen zehirlenme vaka sayısının 40.000 kişinin ölümüyle sonuçlandığı 

tahmin edilmektedir (ILO, 2003). Gelişmiş ülkeler arasında yer alan ve bir AB ülkesi olan 

İngiltere’de tarımda çalışan kişi sayısı (430.000 kişi), toplam çalışan sayısının yaklaşık %1,5 

oranındadır. Ancak tarım sektörü, İngiltere’deki işçi ölümlerinin her yıl %15-20 arasındaki 

kısmından sorumludur ve bu oranın diğer sektörlere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Ölümlerin en yaygın nedenleri; ulaşım- hareketli araçların çarpması, düşen veya hareketli 

nesnelerin (ağaç, balya vb.) çarpması, yüksekten düşme, boğulma, makineyle temas, 

hayvanlardan tarafından yaralanma vd. sayılabilir. Kazaların yıllık toplam maliyeti ise 190 

milyon poundu bulmaktadır (HSE, 2013: 6,7) 

Türkiye’ye baktığımızda resmi verilere göre ölümlü iş kazası oranı, AB ortalamasının yaklaşık 

5 kat üzerindedir (Odman, 2013;13). Türkiye'de 2015 yılında önlenebilir iş kazaları sonucu 

1730 işçi (405 işçi tarım orman işkolunda) hayatını kaybetmiştir. İşçi ölümleri, inşaat (%25), 

tarım (%23) ve taşımacılık (%14) işkollarında yoğunlaşmaktadır. İşçiler en çok trafik kazaları 

(%29), ezilme/göçük (%18) ve düşme (%16) nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Manisa, 2015 

yılında 56 işçi ölümüyle 7. sıradadır (İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi, 2016). Dolayısıyla 

araştırma, Türkiye üzüm üretiminin %36,6’sını (1.586.103 ton) karşılayan ve 71.170 tarım 

işletmesinin bulunduğu, yoğun tarımsal üretimin yapıldığı (MİGTHM, 2015), tarım işçisi göçü 

alan ve iş kazalarının görüldüğü Manisa ilinde yapılmıştır. Manisa tarımında işletme sayısı ve 

üretim değeri bakımından önde gelen ürün ise üzümdür. Özellikle yaz aylarında ürün toplama 

ve bağ bozumunda işçi sayılarında artışın olduğu bilinen Manisa’da, mevsimlik gezici tarım 

işçileri yılın yaklaşık 4-5 ayı Manisa Merkez, Ahmetli, Akhisar, Turgutlu, Alaşehir, Salihli, 

Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinde istihdam edilmektedir. Yıllara göre değişmekle birlikte 

Manisa’da gezici mevsimlik işçi sayısı 16.000 kişi civarındadır (Manisa Valiliği METİP, 2011). 

Elde edilecek bulgular ve sunulacak önerilerin, bağcılık işletmelerinde çalışan gezici mevsimlik 

tarım işçileri için de yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü iş kazaları ve meslek 
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hastalıklarıyla karşılaşan işçilerin çoğunlukla başka bir geliri olmadığından ücret kayıpları 

nedeniyle zor durumda kaldıkları, bakmakla yükümlü oldukları kişilerin de olumsuz etkilendiği 

bilinmektedir. İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin önlemler alınmadığı takdirde işveren 

açısından da olumsuzluklar söz konusudur. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda 

verimlilik ve etkinliğin düşmesi, hasara uğrayan alet makinelerin bakımı, işçilerin tedavi 

masrafları ve tazminatları, soruşturma giderleri, ek çalışma masrafları yanında maliyetlerin 

artışı ve işletmenin itibar kaybı ile pazar kaybı daha çok maliyet getirecektir (Sabuncuoğlu, 

2013: 313).   

Tarım işçilerinin karşılaştıkları kazaların nedenleri ve koşulları ile alınması gereken önlemler 

üzerine ilgili görüşler şöyledir:   

Sabuncuoğlu (2013: 313-316) iş kazalarının nedenlerini insani ve çevresel olarak iki başlık 

altında toplar: 

İnsani nedenler; kişisel özellikler (risk alma eğiliminde olma, beklenmeyen tutumlar içerisine 

girme, yetenekler vd.), fizyolojik nedenler (yorgunluk, uyku düzensizliği, fiziki hastalıklar vd.), 

psikolojik nedenler ve diğer nedenler (iş tatminsizliği, uyumsuzluk, gerginlik, sıkıntı vb.). 

Kazaların %80 oranında nedeni kişisel faktörlerden kaynaklanır.  

Çevresel faktörler ise kaza nedenlerinin %20'sini oluşturur. Çevresel faktörler: İşçilerin kişisel 

korunma araçlarını kullanmaması, alet ve makinelerin yanlış yerleştirilmesi ve bakımsızlığı, 

kimyasal ve biyolojik faktörler, işçi işveren ilişkileri ve ücretlerin yetersizliği, uzun çalışma 

saatleri, aşırı iş yükü, ergonomik olmayan koşullardır. 

Tarım işçilerinin karşılaştığı kazaları inceleyen Bülbül (2006: 32,33), kazaların yarıya 

yakınının (%44) tarlada, %71’inin toprak zeminlerde ve % 34’ünün öğle vakti olduğunu tespit 

eder. Kazazedelerin %59’unun traktör kullanırken, %29 oranında tarım arabaları ile %27’sinin 

pulluklarla kaza geçirdiğini belirler. Kazaların en önemli nedeni ise ilk sırada %62 oranla 

dikkatsizlik yer almaktadır. TÜİK (2014) “İş kazaları ve işe bağlı sağlık problemleri” 

araştırması sonuçlarına göre; Türkiye genelinde son 12 ayda istihdam edilenlerin %2,3’ünün 

bir iş kazası geçirdiği, iş kazalarının en yoğun olarak yaşandığı sektörlerin “madencilik, 

taşocağı, elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon ile inşaat” olduğu belirlenmiştir. Ayrıca lise 

altı eğitim seviyesindeki çalışan işçilerin lise ve yükseköğrenim mezunu işçilere göre daha fazla 

iş kazası oranına sahip olduğu, çalışan sayısının yüksek olduğu işletmelerde çalışan sayısı az 

olan işletmelere göre iş kazalarının daha fazla oranda olduğu tespit edilmiştir. Yaş gruplarına 

göre işe bağlı sağlık sorunlarını en fazla yaşayan yaş grubu 35-54 yaş grubudur ve en çok “sırtı 

veya beli etkileyen kemik, eklem ve kas sorunları” ile “stres, depresyon veya anksiyete 

sorunları” yaşamaktadırlar.  

Karacan ve Erdoğan (2011: 116), iş kazaları ve hastalıklarının İKY işlevlerinin gereği gibi 

yerine getirilmesi halinde azaltılabileceği hatta tamamen ortadan kaldırılabileceğini belirtir. 

Bunun için öncelikle İKY bölümü iyi yapılanmalı, fonksiyonları kapsamında ülke ve dünyadaki 

gelişmelerden uzak kalmadan örgüt içerisinde tüm paydaşların görüşleri alınarak yasalara 

uygun iş güvenliği kültürü oluşturulmalıdır. Bununla birlikte iş kazaları ve meslek 

hastalıklarının önlenmesi tek başına yasalarla başarılabilecek bir konu olmayıp mevzuatlar 

sadece ilk adımı oluşturur. İKY zorunlu tutulması gereken kayıtları tutmakla yetinmeyip örgüt 

içinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları ile sonuçlarını içeren kayıtları da 

ayrıntılı tutmalıdır. İş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin planlama ve uygulamalarda bu 

verilerden yararlanılmalıdır (Şahin, 2013: 16). 
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İşçilerin sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler, 

büyük maddi ve manevi kayıpları önleyecektir. İş güvenliği ve işçi sağlığının korunmasına 

kapsamında yürütülecek çalışmalar birçok faktöre bağlıdır: Uluslararası sözleşmeler, yasal 

düzenlemeler, yönetimin tutumu, sendikaların rolü, teknolojik gelişmeler, maliyetler. Ancak 

örgütün büyüklüğü ne olursa olsun sağlık ve güvenlik programlarının başarısı, üst yönetimin 

desteğine bağlıdır. Örneğin; işçiler, yönetimin iş güvenliği ve işçi sağlığına yeterince önem 

vermediğini düşünürse iş ilişkileri zarar görür ve işçilerin örgütte kalmasını sağlamak güçleşir, 

(Bingöl, 2006: 544,548), verimlilik düşer. Verimlilik,  teknik bir konu gibi gözükse de bir 

"insan" olayıdır. Hawthorne çalışmalarında görüldüğü gibi fiziksel faktörler yanında sosyal 

faktörler de verimlilikte etkendir. Tek başına fiziksel faktörlerin (ışıklandırma, ısıtma, dinlenme 

zamanları gibi) iyileştirilmesi, verimliliğin artışını sağlamamaktadır. İşçilerin motivasyonu, 

tatmini ve aralarındaki ilişkiler önemlidir ve göz ardı edilmemelidir (Koçel, 2005: 227). 

Bununla birlikte iş kazalarını önlemek için iş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin mevzuatların 

işyerlerinde uygulanıp uygulanmadığına yönelik denetimler, devletin ilgili kurumlarınca 

objektif bir şekilde yapılmalıdır. Ayrıca eğitim faaliyetleriyle toplumun bilgilendirilmesi ve 

işyeri hekimi uygulaması kaza olasılıklarını azaltacaktır. İşletmeler ise işçilere koruyucu 

malzeme temin etmeli, yeni işe girenlere iş güvenliği eğitimlerini yapmalı ve ilk yardım 

önlemlerini almalıdır. Özellikle uygun işe uygun insan yerleştirilmeli, iş kazaları kayıtları 

tutulmalı, uyarı afiş ve yazıları işyerinde asılmalıdır (Sabuncuoğlu, 2013: 319). İş güvenliği ve 

işçi sağlığına ilişkin ihmaller görüldüğünde cezai işlemlerden ve yaptırımlardan 

kaçınılmamalıdır. 

Mevzuatlar kapsamında baktığımızda; İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçeve Direktifi 

(1989/391/EEC), Avrupa Birliği’nin işçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarının temelini 

oluşturur. Çerçeve Direktif, iş sağlığı ve güvenliği yönetimine ilişkin çeşitli önerilerde bulunur. 

İşçilerin korunarak risklerin önlenmesi için politika geliştirilmesi, risklerin değerlendirilmesi 

ve ortadan kaldırılması, periyodik risk değerlendirmelerinin dokümante edilmesi, işçilerin ve 

temsilcilerinin eğitimi, danışma ve bilgilendirilmesini kapsar. 1980’lerden itibaren başlayan 

değişim süreciyle mevzuatta, uygulanacak kuralları adım adım tanımlamaktan ziyade “kendi 

kendini yönetme” modeline geçilmiştir. İşverenlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı korunması 

konusunda sorumluluk alması zorunlu kılınmıştır. Kendi kendini yönetme gerekliliği 

kapsamında politika araçları, stratejiler, mevzuat, yönetim modelleri, standartlar, rehberler 

geliştirilmiştir (Aydın, 2014: 20,21). Türkiye’de ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 

“tazmin edici” yaklaşım yerine daha çok “önleyici” düzenlemeler getirmiştir. Yasa, kaza ve 

meslek hastalıklarının sonuçlarıyla mücadele yerine, ortaya çıkmadan önlemeyi hedef almış, 

çağdaş standartlarda bir düzen oluşturmak için işveren ve işçilere sorumluluklar getirmiş 

(Korkmaz ve Avsallı, 2012: 152) olmasına rağmen mevzuatların uygulanması ve denetiminin, 

yine insan faktörüne bağlı olduğu unutulmamalıdır.  

Araştırmanın amacı, Manisa’da tehlikeli işyeri sınıfında yer alan bağcılık işletmelerinde çalışan 

işçilerin karşılaştıkları risk ve kazaları değerlendirmektir. Öncelikle araştırmaya katılan 

işçilerin demografik bilgileri belirlenmiş ardından işçilerin karşılaştıkları riskler; genel 

çevresel, nakliye, tarım alet makineleri, zirai ilaç gübre, sağlık hizmetleri alanında nelerdir 

sorusuna cevap aranmıştır. İşçilerin kazalara maruz kalma düzeyleri de belirlenerek risk ve 

kazaların önlenmesi için öneriler sunulmuştur.    
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2. YÖNTEM 

Araştırma modeli, amaca uygun ve ekonomik bir süreçte verilerin toplanarak analizi için gerekli 

koşulların düzenlenmesidir (Karasar, 2005: 34). Bir grubun belirli özelliklerini tespit etmek için 

verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalara tarama (survey) araştırması denir (Büyüköztürk 

vd., 2013:14) ve araştırmanın modeli tarama (survey) modelidir.  Bağcılık işletmelerinde 

çalışan işçilerin düşüncelerine başvurularak demografik özellikleri de dikkate alınarak 

karşılaştıkları risk ve kazalara ilişkin bazı yargılara ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Manisa ilinde, sulu veya kuru alanda kurutmalık, sofralık veya şaraplık amaçlı çekirdekli veya 

çekirdeksiz üzüm üretimi yapan yaklaşık 40.000 kayıtlı bağcılık işletmesinin 16.000’i Alaşehir 

ve Salihli ilçelerindedir (MGTHM, 2015). Bu nedenle araştırma, gayeli olarak seçilen Manisa 

ilinde bağcılığın yoğun olarak yapıldığı ve geçici mevsimlik işçilerin çalıştığı Alaşehir ve 

Salihli ilçelerindeki bağcılık işletmelerinde yapılmıştır. Seçilen bağcılık işletmeleri İlçe Gıda 

Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ile sürekli iletişim içerisinde olan ve ortaklaşa çalışmalar 

yürüten işletmelerdir. İşletmelerde araştırmaya katılarak görüşlerini bildiren kişilerin büyük 

kısmı (58 kişi), işletmelerin işvereni konumundaki sahipleri, üreticilerdir. Bu üreticiler, 

bağlarında aynı zamanda tarım işçisi olarak da çalışmaktadır (Tablo 1). Dolayısıyla araştırmaya 

katılanların tamamı işçi olarak değerlendirilmiştir.  Araştırma amacına yönelik Alaşehir 

ilçesinde 30 köyde 52 işçiyle, Salihli ilçesinde 10 köyde 30 işçiyle görüşme yapılmıştır. Ancak 

Alaşehir ilçesinde 4 işçinin, Salihli ilçesinde 6 işçinin yanıtlarının yetersizliği ve tutarsızlığı 

nedeniyle anket formları değerlendirme dışı bırakılmıştır. Alaşehir ilçesinde 48 işçi, Salihli 

ilçesinde 24 işçi olmak üzere toplam 72 işçiyle yapılan anket uygulaması sonucunda 

araştırmanın ana materyali olan veriler elde edilmiştir. Araştırmada verilerin elde edilmesinde 

kullanılan anket formu; HARÜTSGAM (2014) GAP Tarımda Çalışanların Sağlığı Araştırması, 

ÇSGB (2015) Tarım İşleri için Kontrol Listesi ve MBAEM (2013) Risk Analiz Raporundan 

yararlanarak hazırlanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin 72 işletmeden elde edilmesi ve 

bu işletmelere ilişkin bilgi verecek olması araştırmanın sınırlığıdır.  

Elde edilen verilerin dağılımının normal olup olmadığı test edilmiş, bazı maddelerin basıklık 

ve çarpıklık değerlerinin +1,5 ve -1,5 sınırları içinde kalmadığı görülmüştür. Ayrıca 

Kolmogrov-Smirnov testi sonucunda verilerin p değerinin .05’den küçük (anlamlı) çıktığı 

belirlenmiştir. Çarpıklık katsayısı, +1 veya – 1 sınırları içinde kalıyorsa puanların normal 

dağılımından önemli bir sapma göstermediği şeklinde yorumlanabilir. Kolmogrov-Smirnov 

testi sonucu ise p değerinin α=.05’den küçük çıkması, bu anlamlılık düzeyinde puanların 

normal dağılımdan anlamlı sapma gösterdiği şeklinde yorumlanır (Büyüköztürk, 2006:40,42). 

Dolayısıyla verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis H-testinden 

yararlanılmıştır.Kruskal Wallis tekniği, ilişkisiz iki ya da daha çok örneklem ortalamasının 

birbirinden anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmektedir ve analiz “puanların grup 

değişkenine göre oluşturulan her bir alt grupta/örneklemde normal dağılım ve varyanslarının 

eşitliği” varsayımları gerektirmediği için tek yönlü varyans analizine alternatif bir tekniktir 

(Büyüköztürk, 2006:158).  

Elde edilen test puanlarının iç tutarlılığını incelemek amacıyla güvenirlik analizi yapılmıştır. 

Anket formunda maddelere verilen cevapların üç veya daha fazla olması durumunda Cronbach 

tarafından geliştirilmiş olan alfa (α) katsayısı kullanılır ve .70 ve daha yüksek olması test 

puanlarının güvenirliği için yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2006:171). Güvenirlik analizi 
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sonucunda Cronbach alfa (α) katsayısının .93 olduğu tespit edildiğinden test maddelerine 

verilen cevaplar arasında tutarlılık olduğu söylenebilir.   

 

3. BULGULAR VE YORUM 

Araştırmaya katılan 72 işçinin, yaklaşık %67’si (48 kişi) Alaşehir ilçesi köylerinden olup %90’ı 

erkektir. Yaş değişkenine göre 41 yaş ve üzeri işçilerin oranı %62,5’dir. İşçilerin,  yaklaşık 

%42’si lise ve üstü öğrenim düzeyinde, %80’i bağ sahibi olup ücret karşılığı bağ işlerinde 

çalışmasa da kendi bağında çalışmaktadır. Elde edilen bulgulara göre işletmelerin %55,6’sı 50 

da ve altında tarım alanına, %79,1’i 50 da ve altında bağ alanına sahiptir. Bu sonuca göre 

araştırma kapsamındaki işletmelerde bağcılığın parçalı ve küçük alanlarda yapıldığı 

söylenebilir. Mevsimlik işçi çalıştıran 53 işletmenin toplam 5001 yevmiye işçi çalıştırdığı, 

işletme başına ise ortalama 95 yevmiye işçi çalıştırıldığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan 

işçilerin % 68,1’i tarımda, %66,7’si bağcılıkta 15 yıl ve üzeri süredir üretim yapmaktadır. Zirai 

ilaçların suya ve toprağa zarar verdiğini düşünen işçilerin oranı %83,3 iken zirai ilaçların insana 

zarar verdiğini düşünenlerin oranı %90,3’tür. Kimyasal gübrelerin su ve toprak ile insana zarar 

verdiğinin düşünenlerin oranı ise %69,4’ün üzerindedir. Çalışma kapsamındaki işçilerin genel 

olarak tarımsal üretim ve bağcılıkta tecrübeli olduğu, İlçe Müdürlüklerince yürütülen projelerde 

yer aldıklarından zirai ilaç ve gübrelerin doğaya ve insana zararları konusunda bilgilerinin 

bulunduğu ifade edilebilir (Tablo 1). 

Ankete katılanlar, bağcılık işlerinde günde 1 ile 12 saat arasında, ortalama ise 7 saat/gün 

çalıştıklarını ifade etmişlerdir. İşçilerin %82’si, bağcılık işlerinde çalışırken mesleki hastalıkları 

ve kazaları önlemeye yönelik eğitim almamıştır. Yoğun işgücü ve zaman harcanarak yürütülen 

bağcılık işletmelerinde teknolojik gelişmelerle birlikte alet ekipman kullanımı da artmaktadır. 

Dolayısıyla mesleki hastalık ve kazaları önleme eğitimi almayan işçi sayısının fazla olduğu 

değerlendirilmektedir (Tablo 1).  

 

Tablo:1 Ankete Katılan İşçilere İlişkin Bilgiler 

Demografik ve Diğer Özellikler Alt Özellikler N % 

 

İlçesi 

Alaşehir 48 66,7 

Salihli 24 33,3 

 

Cinsiyeti    

Erkek 65 90,3 

Kadın 7 9,7 

 

Yaş  

30 yaş ve altı 9 12,5 

31-40 18 25 

41-50 27 37,5 

50 yaş ve üzeri 18 25 

 

Öğrenim Durumu 

İlköğretim 42 58,3 

Lise 20 27,8 

Üniversite 10 13,9 

 

Bağ Varlığı ve Çalışma Durumu 

Bağı yok Bağcılık işlerinde ücret 

karşılığı çalışır 

2 3 

Bağı var Bağcılık işlerinde ücret 

karşılığı çalışır 

12 17 
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Bağı var Bağcılık işlerinde ücret 

karşılığı çalışmaz 

58 80 

 

Toplam İşletme Alanı (da)  

(Tarım arazi olanlar cevaplamıştır) 

 

10 dekar ve altı 8 11,1 

11-20 da 11 15,3 

21-50da 21 29,2 

51-100 19 26,4 

101 da ve üzeri 13 18,1 

 

Toplam Bağ Alanı (da) 

(Bağı olanlar cevaplamıştır) 

10 dekar ve altı 15 20,8 

11-20 da 17 23,6 

21-50da 25 34,7 

51-100 10 13,9 

101 da ve üzeri 5 6,9 

 

Bağınızda Mevsimlik İşçi Çalışıyor 

mu? 

 

Evet 

50 ve altı yevmiye 19 26,4 

51-100 yevmiye 20 27,7 

101 ve üzeri yevmiye 14 19,5 

Hayır 19 26,4 

 

Kaç yıldır tarımla uğraşıyorsunuz?      

5 yıl ve aşağısı 6 8,3 

6-10 yıl 5 6,9 

11- 14 yıl 12 16,7 

15 yıl ve üzeri 49 68,1 

 

Kaç yıldır bağcılık yapıyorsunuz?  

5 yıl ve aşağısı 6 8,3 

6-10 yıl 5 6,9 

11- 14 yıl 13 18,1 

15 yıl ve üzeri 48 66,7 

 

Zirai ilaçlar suya veya toprağa zarar 

verir mi? 

Hayır 1 1,4 

Evet 60 83,3 

Bilmiyorum 11 15,3 

 

Zirai ilaçların insana zarar verdiğini 

düşünüyor musunuz? 

Hayır 2 2,8 

Evet 65 90,3 

Bilmiyorum 5 6,9 

 

Kimyasal gübreler suya veya toprağa 

zarar verir mi? 

Hayır 4 5,6 

Evet 51 70,8 

Bilmiyorum 17 23,6 

 

Kimyasal gübrelerin insana zarar 

verdiğini düşünüyor musunuz? 

Hayır 5 6,9 

Evet 50 69,4 

Bilmiyorum 17 23,6 

Bağ işlerinde bir günde kaç saat 

çalışırsınız? 

1-12 saat arasında çalışılmakta, 

ortalama 7 saat/gün 

  

Daha önce "bağda çalışırken 

hastalıkları ve kazaları önleme eğitimi" 

aldınız mı? 

Hayır 59 82 

Evet 13 18 

 Hayır 52 72,2 
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Hayvancılık yapıyor musunuz? Evet 20 27,8 

Bugüne kadar siz ya da ailenizden 

birine hayvanlardan hastalık geçti mi? 

Hayır 63 87,5 

Evet, hastalıklar: Brucella 4 5,5 

Bilmiyorum 5 7 

 

İşçilerin yaklaşık %73‘ü hayvancılık yapmadığından hayvan hastalıklarına yakalanma 

risklerinin hayvancılık yapanlara göre daha az olduğu ifade edilebilir. Bugüne kadar 

hayvanlardan kendisi veya ailesinden birisine hastalık bulaşan işçi sayısı 4 kişidir ve Brucella 

hastalığına yakalandıkları belirlenmiştir (Tablo 1).  

 

Tablo 2: Bağcılık İşletmelerinde İşçilerin Karşılaştıkları Riskler 

 

Genel Çevresel Riskler 

Hayır 

(1) 

Sayısı 

Bazen 

(2) 

Sayısı 

Her 

zaman 

(3) 

Sayısı 

Bilgim 

yok 

(0) 

Sayısı 

Ortalama 

 

1.Bağda çalışırken kullanılabilecek temiz içme-

kullanma suyu (şebeke-kuyu/klorlu) var mı? 

15 16 41  2,3 

 

2.Bağda çalışırken sağlıklı ve yeterli beslenme için 

yemek ve diğer gıda maddeleri temin ediliyor mu? 

1 24 47  2,6 

3.Bağda çalışırken kolay ulaşılabilir uzaklıkta, atığı 

insandan uzaklaştıran, mahremiyeti koruyan tuvalet 

var mı? (Kanalizasyona bağlı veya kapalı çukurlu 

hela)  

34 16 22  1,8 

4.El yıkamak için musluklu bidon/çeşme gibi uygun 

düzenek var mı? 

20 16 36  2,2 

5.El yıkama yerinde sabun var mı ya da işçiler 

yanlarında sabun bulundurur mu? 

17 24 31  2,1 

6.Bağda çalışma sırasında işçilerin kullanabileceği 

buzdolabı/geniş hacimli termoslar var mı? 

29 17 26  1,9 

7.Çalışanların temizlik ihtiyaçlarını karşılayıp banyo 

yapabilecekleri kapalı bir ortam var mı? 

56 5 11  1,3 

8.Çalışanlar, bağda uyurken cibinlik kullanır mı? 61 4 6 1 1,2 

9.Tehlikeli hayvanlardan koruma amaçlı yerden 

yüksekte uyunabilecek yatak yeri mevcut mu? 

43 12 17  1,6 

10. Düzenli aralıklarla kazalara neden olabilecek 

harap ve bozuk yapılar denetleniyor mu? (Kaymaya 

neden olabilecek, ayakların takılabileceği vb.)  

27 19 21 5 1,9 

11.Elektrik telleri tehlike oluşturmayacak durumda 

mı? 

30 15 27  1,9 

12.Su kanalı etrafında çit/koruma bandı var mı? 46 16 10  1,5 

13.Çalışma ortamında gürültü olduğunda koruyucu 

(kulak tıkacı) kullanılır mı? 

56 9 6 1 1,2 

14.Çalışma ortamı toz olduğunda maske, gözlük 

kullanılır mı? 

37 28 7  1,5 
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15.Akrep, yılan, kene, arı vb. zehirli hayvanların 

ısırmasında ilk yardım bilgisi olan kimse var mı? 

40 24 7 1 1,5 

16.Çalışma alanlarındaki riskli bölgelere (çamurlu 

çukurlar, su birikintileri, kimyasal depoları, 

rezervuarlar, kuyular vb.) özellikle çocukların 

erişiminin engellenmesi için yeterli önlemler 

alınıyor mu? 

18 37 16 1 1,9 

17.Ürün stoklama ve işleme bölümünde devrilme, 

yaralanma, düşme ve ölüm risklerine karşı gerekli 

tedbirler alınır mı? Örneğin; ürün istifleme 

yüksekliği 3 metreyi geçmez, yangın söndürme 

tüpleri yeterince vardır gibi. 

30 23 18 1 1,8 

18.Çalışma alanlarında, depo ve işleme bölümü 

güzergâh ve bağlantı yollarında, insan yürüme 

yollarında gereksiz malzemeler bulunmaz, yangın 

söndürme tüpleri, elektrik prizleri önleri boş görünür 

vaziyettedir.  

25 20 24 3 1,9 

Nakliye, Tarım Aletleri ve Makineleri      

19.Çalışanları taşıyan araçların bakımı zamanında 

yapılıyor mu?  

8 16 46 2 2,5 

20.Çalışanları taşıyan araçların karayollarında 

motorlu taşıt denetimi düzenli yapılıyor mu? 

11 20 38 3 2,3 

21.Çalışanları taşıyan araçlarla aynı zamanda 

hayvanlar da taşınmaz. 

12 17 40 3 2,4 

22.Bağ alanları, araçların güvenle hareket edeceği 

şekilde organize edilmiş mi? 

6 32 34  2,3 

23.Tarım alet ve makinelerini kullananlar gerekli 

eğitimden geçmiş ve belge sahibidir.  

8 40 23 1 2,1 

24.Traktörlerin bakımı ve kontrolü düzenli olarak 

yapılıyor mu? 

5 8 56 3 2,7 

25.Tarım alet ve makinelerin bakımı ve kontrolü 

düzenli yapılıyor mu? 

8 10 53 1 2,5 

26.Eski traktörlere güvenlik kabini ya da koruma 

halkası eklenmiş midir? 

19 19 32 2 2,1 

27.Arazi araçlarını kullananlar uygun başlık (kafa 

koruyucu) kullanır mı?  

25 25 19 3 1,9 

Zirai İlaç ve Gübreler      

28.Zirai ilaç seçimi ziraat mühendisi/ yetkili 

uzmanların önerisine göre mi yapılır? 

1 12 59  2,8 

29.Kimyasal gübre seçimi ziraat mühendisi/ yetkili 

uzmanların önerisine göre mi yapılır? 

 17 55  2,7 

30.Zirai ilacın ne kadar ve nasıl kullanılacağı bayi 

tarafından anlatılır mı? 

 18 54  2,7 
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31.Kimyasal gübrenin ne kadar ve nasıl 

kullanılacağı bayi tarafından anlatılır mı? 

 22 50  2,6 

32.Zirai ilaçları doğru şekilde (kapalı ortamda, 

kendi paketi içinde, diğer malzeme ve aletlerden 

ayrı alanda) depolar mısınız?  

 26 46  2,6 

33.Zirai ilaç uygulayanlar bu konuda eğitimli midir? 15 19 37 1 2,2 

34.İlaçlama yaparken maske takılır mı? 19 41 12  1,9 

35.İlaçlama yaparken özel iş tulumu giyilir mi? 32 25 11 4 1,6 

36.İlaçlama yaparken çizme giyilir mi? 6 25 41  2,4 

37.İlaçlama sonrası eller sabunla yıkanır mı? 3 12 57  2,7 

38.İlaçlama sırasında sigara içilmez 5 29 37 1 2,4 

39.İlaçlama sırasında bir şey yenilip içilmez 7 17 47 1 2,7 

40.İlaçlama yapılan alanlara (paketin üzerinde 

yazdığı süre kadar) giriş yasaklanır mı? 

19 38 9 6 1,7 

41.İlaçlama yapmadan önce içindeki 

kağıt/prospektüs okunur mu? 

13 37 22  2,1 

42.İlaçlama yaparken etrafta çocuk olmaz 3 22 47  2,6 

43.Boş zirai ilaç kapları başka amaçla kullanılmaz 3 19 48 2 2,6 

44.Boşalan zirai ilaç kapları gömülür mü? 40 24 8  1,5 

45.Boşalan zirai ilaç kapları yakılır mı? 27 22 23  1,9 

Çocuklarla İlgili Riskler      

46.İşletmede çocuk işçi çalıştırılmaz 5 17 46 4 2,7 

47.6 yaşından küçük çocuklar için güvenli oyun 

alanları var mı? 

49 12 7 4 1,3 

48.Ehliyeti olmayan/17yaş altı çocuklar traktör 

kullanmaz. 

23 33 16  1,9 

Sıcaklığa Bağlı Riskler      

49.Güneşte çalışırken bol su/sıvı içilir mi? 1 14 57  2,7 

50.Güneşte çalışırken ince, açık renk, bol giysiler 

giyilir mi? 

2 27 43  2,5 

51.Güneşte çalışılırken geniş kenarlı şapka takılır 

mı?  

2 25 45  2,5 

52.Çalışma saatleri sıcaklık şartlarına (aşırı sıcak, 

soğuk hava koşulları gibi) uygun planlanır mı? 

3 21 48  2,6 

53.Güneşte çalışılırken güneş gözlüğü kullanılır mı? 31 29 12  1,7 

Psikososyal Riskler      

54.Uygun dinlenme alanları var mı? 18 39 15  1,9 

55.Çalışma stresi yoktur 14 39 19  2,4 

56.Çalışanlara konaklama ve yemek hizmeti 

sağlanıyor mu? 

22 27 23  2,0 

57.Dinlenme molaları, yapılan işin zorluğuna göre 

uygun mudur? 

10 33 29  2,2 
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58.Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim 

sürdürülüyor mu? 

7 27 38  2,4 

Ergonomik Riskler      

59.Kullanılan el aletleri işe uygun mu? 3 16 53  2,6 

60.Doldurulmuş çuvalların/yüklerin taşınması 

sırasında çalışanlar kaldıracağından fazla yük 

taşımaz.  

7 16 49  2,5 

Sağlık Hizmeti Kullanımı      

61.Hastalanıldığında sağlık kuruluşuna kolay 

ulaşılabilir mi? 

2 20 50  2,6 

62.Tarlada çalışma süresi içinde işçiler aile hekimi, 

aile sağlığı elemanı tarafından takip edilir 

mi?(koruyucu sağlık uygulamaları) 

45 11 12 4 1,5 

63.Çalışanlar hasta olduğunda hemen doktora gidilir 

mi? 

2 24 42 4 2,5 

64.Arazi çalışanları için seyyar ecza çantası bulunur 

mu? 

32 25 15  1,7 

 

Araştırmaya katılan işçilerin işletmelerinde karşılaştıkları riskler; genel çevresel riskler, tarım 

aletleri ve makineleri ile zirai ilaç gübre kaynaklı riskler, çocuklarla ilgili riskler, sıcaklığa bağlı 

riskler, psikososyal riskler, ergonomik riskler ve sağlık hizmetleri kullanımı olmak üzere sekiz 

boyutta ele alınmıştır. 

Çevresel riskler boyutunda işçilerin en fazla karşılaştıkları olumsuzluklar sırasıyla; 1,2 puan 

ortalamasıyla çalışma ortamında gürültü olduğunda koruyucu (kulak tıkacı) kullanılmaması ve 

bağda uyurken cibinlik kullanılmamasıdır. Üçüncü olarak 1,3 puan ortalamasıyla, çalışanların 

temizlik ihtiyaçlarını karşılayıp banyo yapabilecekleri kapalı bir ortam olmaması işçilerin 

karşılaştıkları bir diğer olumsuzluktur. İşletmelerde mevsimlik işçilerin yatılı olarak 

kalmadıkları, işçilerin barınma yerlerini kendi olanaklarıyla çözdükleri ifade edilmiştir. 

Çevresel riskler içerisinde 1,5 puan ortalamasıyla işçilerin çalışma ortamı toz olduğunda maske, 

gözlük kullanmadığı ve akrep, yılan, kene, arı vb. zehirli hayvanların ısırmasında ilk yardım 

bilgisi olan kimsenin olmadığı tespit edilmiştir. Çevresel riskler boyutunda en az karşılaşılan 

riskler sırasıyla; 2,6 puan ortalaması ile işçilerin çalışırken sağlıklı ve yeterli beslenme için 

yemek ve diğer gıda maddelerinin temin edilmesi, 2,3 puan ortalamasıyla bağda çalışırken 

kullanılabilecek temiz içme-kullanma suyu (şebeke-kuyu/klorlu) olması ve el yıkamak için 

musluklu bidon/çeşme gibi uygun düzenek olmasıdır (Tablo 2). 

Nakliye, tarım alet ve makineleri boyutunda en düşük puan ortalaması 1,9 puanla arazi 

araçlarını kullananların uygun başlık (kafa koruyucu) kullanmadığına ilişkindir. Bu boyutta en 

yüksek puan ortalaması ise 2,7 puan ile "traktörlerin bakımı ve kontrolü düzenli olarak yapılıyor 

mu?" maddesinden elde edilmiştir. Traktörlerin bakım ve onarımının düzenli yapılması 

olumludur ancak arazi araçlarını kullananların gerekli koruyucu malzemeleri kullanmasında 

yarar olduğu açıktır.  

Zirai ilaç ve gübreler boyutunda işçilerin en düşük puan ortalaması, 1,6 puan ile ilk sırada 

ilaçlama yaparken özel iş tulumu giyilmemesi ve 1,7 puan ortalaması ile ilaçlama yapılan 
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alanlara (paketin üzerinde yazdığı süre kadar) girişlerin yasaklanmamasıdır. İşçilerin ilaçlama 

yaparken maske takmamaları, 1,9 puanla üçüncü sıradadır. İlaçlama yaparken koruyucu maske 

takılması ve özel iş tulumu giyilmesi konusunda işçilerin yeterli duyarlılığı göstermediği 

söylenebilir. Bu konuda özellikle işletme sahipleri başta olmak üzere işçilerin dikkatinin 

çekilmesi, eğitilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. İşçilerin zirai ilaç ve gübrelemeye 

ilişkin en yüksek puan ortalaması birinci sırada, 2,8 puanla zirai ilaç seçiminde uzman önerisini 

almak ardından 2,7 puanla kimyasal gübre seçiminde uzman önerisi almak, ilacın ne kadar ve 

nasıl kullanılacağını bayinin anlatması, ilaçlama sonrası elleri yıkamak, ilaçlama sırasında bir 

şey yenilip içilmemesidir. İşçilerin zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanımı konusunda yeterli 

bilgi ve tecrübeye sahip olduğu belirlense de 2,5 puan ortalaması altındaki maddelere ilişkin 

olumsuzlukların giderilmesinde yarar vardır (Tablo 2).  

Araştırma kapsamındaki işletmelerde; yüksek sayılabilecek bir puan ortalamasıyla (2,7 puan) 

çocuk işçilerin çalıştırılmadığı ancak çocuklar için güvenli oyun alanları olmadığı ve ehliyeti 

olmayan/17 yaş altı çocukların traktör kullandığı belirlenmiştir. Sıcaklığa bağlı riskler 

açısından; tüm maddelerin puan ortalaması 2,5 puan olup, işçilerin fazlaca risk yaşamadığı 

söylenebilir.  Ancak güneşte çalışırken işçilerin güneş gözlüğü kullanmadığı 1,7 puan 

ortalamasıyla tespit edilmiştir. İşçiler, psikolojik ve sosyal riskler açısından 

değerlendirildiğinde; yeterince uygun dinlenme alanları olmadığını (1,9 puan ortalaması) 

belirtmişlerdir. İşçilerin yemek ve konaklama hizmetlerinden (2 puan ortalaması) bazen 

yararlandıkları ve bu hizmetlerin yeterli olmadığı tespit edilmiş, en yüksek puan işverenlerle 

işçiler arasında iyi bir iletişimin sürdürülmesi (2,4 puan ortalaması) maddesinden alınmıştır. 

İşçiler, çalışma ortamında ergonomik riskleri fazlaca yaşamadıklarını (2,5 puan ve üzeri madde 

puan ortalamaları), kullandıkları el aletlerinin işe uygun olduğu ve kaldırabileceğinden fazla 

yük taşımadıklarını belirtmiştir. Sağlık hizmetlerine ulaşım bölümünde en düşük puan 

ortalaması (1,5 puan ortalaması) çalışma süresi boyunca işçilerin hekim veya sağlık 

elamanlarınca takip edilmemesi ve arazi çalışmaları sırasında seyyar ecza çantası 

bulunmamasından (1,7 puan ortalaması) alınmıştır. Buna karşın işçilerin, sağlık kuruluşuna 

ulaşımda (2,6 puan ortalaması) ve hasta olduklarında doktora ulaşımda (2,5 puan ortalaması) 

fazlaca sorun yaşamadığı tespit edilmiştir (Tablo 2).  

Araştırmada ayrıca demografik özelliklere göre sekiz risk boyutundan elde edilen puan 

ortalamaları arasındaki farkın istatistikî olarak anlamlılığı, normallik varsayımını 

gerektirmeyen Kruskal Wallis H-testi ile test edilmiştir. Araştırmaya katılanların, yaş, öğrenim 

durumu, bağcılık işlerinde ücret karşılığı çalışma durumu, tarımla ve bağcılıkla uğraşılan yıl 

sayısı değişkenlerine göre risk boyutlarına ilişkin puan ortalamaları arasında farkın istatistiki 

olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. İşçilerin ilçe, cinsiyet, işletme ve bağ alanı varlığı, 

mevsimlik işçi çalıştırma durumu, işe yönelik hastalık ve kaza eğitimi alma durumuna göre risk 

boyutlarından aldıkları puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuş, Kruskall Wallis 

testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.  

Gruplar arasında gözlenen anlamlı farkın, hangi gruplar arasındaki anlamlı farklara bağlı olarak 

çıktığını belirlemek için grupların ikili kombinasyonları üzerinden Mann Whitney U-testi 

uygulanabilir (Büyüköztürk, 2006:162). Kruskal Wallis testi ile belirlenen gruplar arasındaki 

anlamlı farkın hangi alt özelliklerden kaynaklandığını belirlemek için U-testi uygulanmıştır. 

Buna göre, toplam işletme alanı 101 da ve üzeri olan işletmelerde çalışan işçilerin; 100 dekar 

ve daha az alana sahip işletmelerde çalışanlara göre daha düşük çevresel ve sıcaklığa bağlı 



Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal. V. S1.62-79. 

 

risklere sahip olduğu, sağlık hizmetleri kullanımının daha yüksek ve farkların anlamlı olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 3). 

Toplam bağ alanı 101 da ve üzerinde olan işletmeler, 20 da altında bağı olan işletmelere göre, 

51-100 da bağı olan işletmeler ise 11-20 da bağı olan işletmelere göre daha düşük çevresel 

risklere sahiptir ve farkları da anlamlıdır (Tablo 3).    

 

Tablo 3: İşçilerin risk boyutlarının demografik özelliklerine göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

(Tabloya sadece istatistiki olarak anlamlı bulunan test sonuçları işlenmiştir.) 
Risk boyutları  Demografik özellik n Sıra 

Ort. 

Sd     χ2 p Anlamlı Fark  

 

 

 

 

Çevresel riskler 

İşletme alanı  10 da ve altı 

                       11-20 da 

                       21-50 da 

                       51-100 da 

                 101 da ve üzeri 

8 

11 

21 

19 

13 

27,25 

24,77 

33,52 

36,00 

57,65 

4 18,78 .001 101 da ve üzeri-10da ve altı 

101 da ve üzeri- 11-20 da 

101 da ve üzeri- 21-50 da 

101 da ve üzeri- 51-100 da 

Bağ alanı  10 da ve altı 

                       11-20 da 

                       21-50 da 

                       51-100 da 

                 101 da ve üzeri 

15 

17 

25 

10 

5 

28,40 

27,85 

39,40 

45,10 

58,50 

4 12,87 .012 101 da ve üzeri-10da ve altı 

101 da ve üzeri- 11-20 da 

51-100 da-11-20 da 

 

 

 

 

Nakliye, tarım alet 

makine riskleri 

Alaşehir 

Salihli 

48 

24 

34,09 

41,31 

1 21,48 .000 Salihli-Alaşehir 

50 ve altı yevmiye 

51-100 yevmiye  

101 ve üzeri yevmiye 

İşçi çalıştırmayanlar  

 

19 

19 

20 

14 

23,21 

42,11 

37,13 

46,04 

3 12,10 .007 51-100 yevmiye-50 ve altı 

yevmiye 

101 ve üzeri yevmiye-50 ve altı 

yevmiye 

İşçi çalıştırmayanlar-50 ve altı 

yevmiye 

Eğitim almayan 

Eğitim alan 

59 

13 

33,26 

51,19 

1 7,92 .005 Eğitim alan-eğitim almayan 

Zirai ilaç ve gübre 

riskleri 

Alaşehir 

Salihli 

48 

24 

32,82 

43,85 

1 4,46 .035 Salihli-Alaşehir 

 

 

 

 

 

 

Sıcaklığa bağlı riskler 

Alaşehir 

Salihli 

48 

24 

29,59 

50,31 

1 16,27 .000 Salihli-Alaşehir 

İşletme alanı  10 da ve altı 

                       11-20 da 

                       21-50 da 

                       51-100 da 

                 101 da ve üzeri 

8 

11 

21 

19 

13 

31,94 

27,82 

30,5 

41,50 

49,77 

4 10,97 .027 101 da ve üzeri-11-20 da 

101 da ve üzeri-21-50 da 

101 da ve üzeri-51-100 da 

51-100 da-11-20 da 

50 ve altı yevmiye 

51-100 yevmiye  

101 ve üzeri yevmiye 

İşçi çalıştırmayanlar 

19 

19 

20 

14 

26,39 

42,89 

35,25 

43,32 

3 8,05 .045 51-100 yevmiye-50 ve altı 

yevmiye 

İşçi çalıştırmayanlar-50 ve altı 

yevmiye 

Ergonomik riskler Erkek 

Kadın 

65 

7 

34,94 

51,00 

1 4,79 .029 Kadın-Erkek 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Hizmeti 

kullanımı 

Alaşehir 

Salihli 

48 

24 

32,97 

43,56 

1 4,26 .039 Salihli-Alaşehir 

İşletme alanı  10 da ve altı 

                       11-20 da 

                       21-50 da 

                       51-100 da 

                 101 da ve üzeri 

8 

11 

21 

19 

13 

33,25 

25,41 

30,40 

37,55 

56,19 

4 17,30 .002 101 da ve üzeri-10da ve altı 

101 da ve üzeri-11-20 da 

101 da ve üzeri-21-50 da 

101 da ve üzeri-51-100 da 

50 ve altı yevmiye 

51-100 yevmiye  

101 ve üzeri yevmiye 

İşçi çalıştırmayanlar 

19 

19 

20 

14 

25,42 

37,55 

40,20 

44,82 

3 8,55 .036 101 ve üzeri yevmiye-50 ve altı 

yevmiye 

İşçi çalıştırmayanlar-50 ve altı 

yevmiye 

 

İşletmeler, mevsimlik işçi çalıştırma durumuna göre değerlendirilmiş; 51 ve üzeri yevmiye işçi 

çalıştıran işletmeler ve işçi çalıştırmayan işletmelerde çalışan işçiler, 50 ve altı yevmiye 
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çalıştıran işletmelerdeki işçilere göre daha düşük nakliye, tarım alet ve makine ile sıcaklığa 

bağlı risklere sahiptir ve farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Ayrıca 101 ve üzeri yevmiye 

çalıştıran işletmelerle işçi çalıştırmayan işletmelerde sağlık hizmetleri kullanımı, 50 ve altında 

yevmiye çalıştıran işletmelere göre anlamlı düzeyde daha yüksektir (Tablo 3). Dolayısıyla iş 

kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik sosyal koruma sistemlerinin genişletilmesi yeterli 

olmayıp, sistemin küçük işletmeler tarafından da benimsenmesi ve uygulanması önem 

taşımaktadır (Karadeniz, 2012:64). Yasal değişimler sonucu olumlu gelişmeler olsa bile küçük 

işletmeler, iş güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili hizmetleri yerine getirmekte zorlanmaktadır. 

Türk Tabipler Birliği'nin İzmir, Manisa ve Bursa illerinde gerçekleştirdiği "çalışan sağlığı, 

sağlık hizmetleri ve iş kazaları" semineri raporuna göre; işletmelerde, çalışan sağlığı hizmetleri, 

iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme, teşhis, bildirim ve denetim süreçlerinde ciddi 

eksiklikler olduğu tespit edilmiştir (TTB Raporu, 2015:296,308). 

İlçelere göre işçilerin karşılaştıkları risk boyutları incelenmiş; Salihli ilçesindeki işçilerin 

Alaşehir’deki işçilere göre daha düşük nakliye, tarım alet ve makine, zirai ilaç ve gübre ve 

sıcaklığa bağlı risklere sahip olduğu, sağlık hizmetleri kullanımının daha yüksek ve farkların 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Kadın işçiler ise erkeklere göre daha düşük ergonomik risklere 

sahiptir. “Bağda çalışırken hastalık ve kazaları önleme eğitimi” alanların daha düşük nakliye, 

tarım alet ve makine kullanımı riskine sahip olduğu tespit edilmiş, farkları anlamlı bulunmuştur. 

Bu sonuca göre, eğitim alan işçilerin, koruyucu donanım ve malzeme kullanarak daha dikkatli 

çalıştıkları söylenebilir.  

Bununla birlikte işletmelerde işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirmesini kolaylaştıracak 

risk değerlendirmelerinin çalışan sayısına bakılmaksızın tüm tehlike sınıfındaki işyerlerinde 

yapılması gerekmektedir (Akpınar ve Çakmakkaya, 2014:301). 

Araştırmaya katılan 72 işçinin 130 kazaya maruz kaldığı ve bu kazalar sonucunda işçilerin 129 

iş günü iş göremez duruma geldiği belirlenmiştir (Tablo 4). Tarım alet ve makineleri, kaza 

nedeni olarak ilk sırada yer almaktadır. Bir işçinin sürekli iş göremez hale geldiği ve çeşitli 

yaralanmalara neden olan 69 tarım alet makine kazasının dağılımı şöyledir: Traktör (17), pulluk 

(16), budama makası (10), üzüm savurma makinesi (9), ilaçlama makinesi (7), çapa makinesi 

(5), su pompası ve boruları (4) ve gübre dağıtma makinesi (1) şeklindedir. Düşme veya çarpma 

nedeniyle kazaya maruz kalma; ilk sırada kaygan zeminden ve yüksekten düşme (römork vb.) 

ile ayak burkulması ve bitki parçalarının vücut organlarına çarpması şeklinde olmaktadır. 

Hayvanlardan kaynaklanan kaza ve yaralanmaların en çok açık alanlarda akrep sokmasından 

kaynaklandığı belirtilmiştir. 

 

Tablo 4: İşçilerin Kazaya Maruz Kalma Nedeni ve Sayısı 

Kazaya maruz kalma nedeni Kazaya maruz kalma sayısı Kazazede işçilerin çalışamadığı 

gün sayısı 

Tarım alet ve makineleri 

(Traktörle ulaşım dahil) 

69 77 gün 

1 işçi sürekli iş göremez 

Düşme veya çarpma 40 45 gün 

Hayvanlar 21 7 gün 

Kavga - - 

Diğer……………… -  

 

Toplam 

 

130 

129 gün 

1 işçi sürekli iş göremez 
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İş güvenliği ve işçi sağlığı, doğrudan işçilerin yaşam hakkına etki eden bir konudur. Çalışma 

yaşamındaki kazalar sadece işçileri değil, tüm ülkeyi olumsuz yönde etkilemektedir.  Konuya 

ilişkin sorunların çözümü için tüm taraflar (işveren, işçi, sendika, kamu kurumları, işçi aracıları 

gibi) görevlerini yerine getirmelidir (Akın, 2012:121). Özellikle işçilerin konuyla ilgili 

görüşlerinin alınması, iş güvenliği kültürünün işçilerce benimsenmesi ve hayata geçirilmesini 

kolaylaştıracaktır (Ünsar, 2012:97).      

 

4.SONUÇ ve ÖNERİLER 

İşletmelerde iş güvenliği ve işçi sağlığına uygun çalışma koşullarının oluşturulması, yasal 

zorunluluk olmakla birlikte işletmenin verimliliği ve geleceği için de bir gerekliliktir. Bağcılık 

işletmelerinde işçilerin karşılaştıkları risk ve kazaları belirlemek, alınması gereken önlemleri 

tespit etmek amacıyla yoğun tarımsal üretim yapılan ve işgücü kullanılan Manisa’nın Alaşehir 

ve Salihli ilçelerinde 40 köyde anket ve görüşme yöntemiyle 72 bağ işçisinin görüşlerine 

başvurulmuştur. Elde edilen bulgulara göre öneriler getirilmiştir. 

 Araştırmaya katılan işçilerin yaklaşık %67’si Alaşehir ilçesinde yaşamakta, %90’erkek, 

%67’si 15 yıl ve üzeri süredir bağcılık yapmakta, %42’si lise ve üstü öğrenim düzeyinde 

olup %64’ü 41 yaş ve üzerindedir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin yaklaşık %80’i 

50 da ve altında bağ alanına sahip olmasına karşın ortalama işletme başına 95 yevmiye 

işçi çalıştırmaktadır. Bağcılıkla birlikte hayvancılık faaliyeti yapan işletme oranı %27 

civarındadır ve bu işletmelerde hayvancılık faaliyeti ticari olmayıp aile ihtiyacını 

karşılamak amaçlıdır.  

 Araştırmaya katılanların en az %70’i zirai ilaç ve gübrelerin çevreye ve insan sağlığına 

zararlı etkilerini yeterince bilmektedir. Ancak ortalama günde 7 saat bağcılık işlerinde 

çalışan işçilerin %82’si, işlerine yönelik hastalık ve kazaları önleme eğitimi almamıştır. 

İşletme başına ortalama 95 yevmiye işçi çalıştırıldığı düşünüldüğünde, özellikle 

mevsimlik işçi çalıştıran işletmelerin işletme sahipleri, yönetici ve işçileri, mesleki 

hastalık ve kazaları önleme konusunda eğitilmelidir. 

 Bağcılık işletmelerinde işçilerin en fazla karşılaştıkları çevresel riskler; gürültülü ve 

tozlu çalışma ortamında koruyucu malzeme (kulaklık, maske, gözlük vb.) 

kullanmamak, zehirli hayvanların (kene, akrep, yılan vb.) ısırmasında ilk yardım bilgisi 

olan kimsenin bulunmaması olarak tespit edilmiştir. Mevsimlik işçiler, barınma 

yerlerini kendi olanaklarıyla çözmeye çalışmakta, işletmelerde işçilerin temizlik 

ihtiyaçlarını karşılayıp banyo yapabilecekleri kapalı ortamları yoktur. Buna karşın 

işçiler, yeterli ve sağlıklı beslenme için yeterli gıda ve temiz suyu temin edebildiklerini 

belirtmiştir. Bağcılık işletmelerinde işçileri çevresel risklere karşı koruyacak 

malzemeler (maske, gözlük, eldiven, çizme vb.) yeterince bulunmalı, işçilerin bu 

malzemeleri kullanması sağlanmalıdır. Bu görev başta işveren konumundaki işletme 

sahiplerine düşmektedir. Konunun önemi hakkında işletme sahipleri ve işçiler 

eğitilmelidir.    

 Bağcılık işçilerinin ulaşım, tarım alet ve makineleri boyutunda en fazla karşılaştıkları 

riskler; arazi araçlarını kullanan işçilerin uygun başlık (kafa koruyucu) kullanmaması, 

tarım alet ve makinelerini kullananların gerekli eğitimlerden geçmemesi ve belge sahibi 

olmaması, eski traktörlerde güvenlik kabini veya halkasının olmamasıdır. Traktörlerin 
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bakım ve onarımının düzenli yapıldığı buna karşın işçilerin kendi güvenliklerine 

yönelik tedbirleri yeterince almadıkları tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 72 işçinin 

130 kazaya maruz kaldığı ve bu kazalar sonucunda işçilerin 129 iş günü iş göremez 

duruma geldiği belirlenmiştir. Tarım alet ve makineleri, kaza nedeni olarak ilk sırada 

yer almaktadır. Dolayısıyla her türlü alet ve makinenin ilk kullanımından önce 

kullanıcılara eğitim verilmesi, bu eğitimlerin de iş başında yapılması yarar 

sağlayacaktır.  

 Bağcılık işçilerinin zirai ilaç ve gübreleme işlemleri aşamasında en çok karşılaştıkları 

riskler; koruyucu kıyafet (iş tulumu) giyilmemesi, ilaçlama alanının belirli süre 

yasaklanmaması, maske takılmamasıdır. İşçilerin zirai ilaç ve gübre seçiminde uzman 

önerisi aldığı, zirai ilacın ne kadar ve nasıl kullanılacağını bayinin anlattığı, ilaçlama 

sonrası ellerin yıkandığı ve ilaçlama sırasında bir şey yenilip içilmediği belirlenmiştir. 

İşçilerin zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye 

sahip olduğu söylenebilir. Ancak koruyucu kıyafet ve malzemelerin kullanımına 

yönelik işçilerin ve işletme sahiplerinin eğitilmesi, özellikle zirai ilaç uygulayanların 

konuya ilişkin bilgilendirilmesi önemlidir. 

 Bağcılık işletmelerinde çocuk işçi çalıştırılmadığı buna karşın çocuklar için güvenli 

oyun alanları olmadığı ve ehliyeti olmayan/17 yaş altı çocukların traktör kullandığı 

belirlenmiştir. Bağcılık işletmelerinde iş kazaları nedenleri arasında ilk sıralarda yer 

alan traktör kazalarının önlenmesi için çocukların ve ehliyetsiz kişilerin traktör 

kullanmamasına yönelik eğitim ve denetim çalışmaları artırılmalıdır. 

 Açık alanlarda çalışan işçiler, sıcaklığa bağlı riskleri azaltmak için,  çalışma saatlerinin 

sıcaklık şartlarına uygun planlandığını, uygun kıyafet giyildiği ve içecek tüketildiğini 

fazlaca risk yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Ancak işçilerin yeterince uygun dinlenme 

alanı olmadığı (3 puan üzerinden 1,9 puan ortalaması) ve yapılan işin zorluğuna uygun 

yeterince mola verilmediği (3 puan üzerinden 2,2 puan ortalaması) tespit edildiğinden 

bu koşulların iyileştirilmesinde yarar görülmektedir. 

 İşçilerin çalışma ortamında ergonomik riskleri fazlaca yaşamadığı, kullandıkları el 

aletlerinin işe uygun olduğu, kaldırabileceklerinden fazla yük taşımadıkları tespit 

edilmiştir.  

 İşçilerin çalışma süresi boyunca hekim veya sağlık elemanları tarafından yeterince 

takip edilmediği (3 puan üzerinden 1,5 puan ortalaması), çalışma ortamında her zaman 

seyyar ecza çantası bulunmadığı ifade edilmiştir. Buna karşın işçiler, hasta olduklarında 

doktora ve sağlık kuruluşuna ulaşımda sıkıntı çekmemektedir. 

  Araştırmaya katılanların, yaş, öğrenim durumu, bağcılık işlerinde ücret karşılığı 

çalışma durumu, tarımla ve bağcılıkla uğraşılan yıl sayısı değişkenlerine göre risk 

boyutlarına ilişkin puan ortalamaları arasında farkın istatistiki olarak anlamlı olmadığı 

tespit edilmiştir. İşçilerin ilçe, cinsiyet, işletme ve bağ alanı varlığı, mevsimlik işçi 

çalıştırma durumu, işe yönelik hastalık ve kaza eğitimi alma durumuna göre risk 

boyutlarından aldıkları puan ortalamaları arasındaki fark ise anlamlı bulunmuştur. 

 Elde edilen bulgulara göre toplam işletme alanı 101 da ve üzeri olan işletmelerde çalışan 

işçilerin; 100 dekar ve daha az alana sahip işletmelerde çalışanlara göre çevresel ve 

sıcaklığa bağlı risklere daha az maruz kaldığı, sağlık hizmetleri kullanımının daha 
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yüksek ve farkların anlamlı olduğu belirlenmiştir. İşletme büyüklüğü ile işçilerin 

risklere maruz kalması arasında negatif yönde ilişki vardır. İşletmeler, mevsimlik işçi 

çalıştırma durumuna göre de değerlendirilmiş; 51 ve üzeri yevmiye işçi çalıştıran 

işletmeler ve işçi çalıştırmayan işletmelerde çalışan işçiler, 50 ve altı yevmiye işçi 

çalıştıran işletmelerdeki işçilere göre daha düşük nakliye, tarım alet ve makine ile 

sıcaklığa bağlı risklere sahiptir ve farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Ayrıca 101 ve 

üzeri yevmiye çalıştıran işletmelerle işçi çalıştırmayan işletmelerde sağlık hizmetleri 

kullanımı, 50 ve altında yevmiye çalıştıran işletmelere göre anlamlı düzeyde daha 

yüksektir. Bu nedenle iş güvenliği ve sağlığına yönelik çalışmalar öncelikle 50 ve 

altında yevmiyeyle mevsimlik işçi çalıştıran işletmelerde olmalıdır. 

 Salihli ilçesindeki işçilerin Alaşehir’deki işçilere göre daha düşük nakliye, tarım alet ve 

makine, zirai ilaç ve gübre ve sıcaklığa bağlı risklere sahip olduğu, sağlık hizmetleri 

kullanımının daha yüksek ve farkların anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Kadın işçiler ise 

erkeklere göre daha düşük ergonomik risklere sahiptir. “Bağda çalışırken hastalık ve 

kazaları önleme eğitimi” alanların daha düşük nakliye, tarım alet ve makine kullanımı 

riskine sahip olduğu tespit edilmiş, farkları anlamlı bulunmuştur. 

 Araştırmaya katılanların bağcılık işlerinde riskleri azaltmak ve kazaları önlemek için 

önerileri: Öncelikle tarım alet ve makinelerini kullanma eğitimleri yapılmalı, tarım alet 

ve makinelerini kullananlar tedbirli ve dikkatli olmalıdır. Tarım alet ve makinelerinin 

bakımı düzenli yapılmalı ve ehliyetsiz/yetkisiz kişilerce de kullanılmamalıdır. Açık 

kasa araçlarla (römork, pikap vb.) işçi taşınmamalı, yolcu taşımacılığına uygun servis 

araçları kullanılmalıdır. Bu önerilerin çoğu, mevzuatlar gereği yapılması gereken 

uygulamalar olup hayata geçirilmesi için denetimler yanında teşviklerin de 

yapılmasında yarar görülmektedir. Örneğin; meslek edindirme kursları veya işbaşı 

eğitim kursları kapsamında bu eğitimler verilebilir ve kursa katılanlara günlük ödemeler 

yapılabilir. Ayrıca işçilerin ulaşımında kullanılacak servis araçları için teşvik 

uygulamaları geliştirilebilir. 

 Tarımda çalışan işçilerin büyük bir bölümünün kendi nam ve hesabına çalıştığı, kayıt 

dışı istihdamda yer aldığı bilinmektedir. Sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer almayan 

tarım işçileri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası koruyucu hükümleri dışında da 

kalmaktadır. İşçi çalıştıran tarımsal işletmelerinin, sosyal güvenlik sistemi ile iş 

güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatlarına uyumu sağlanmalıdır.      

 Araştırma Manisa’da 40 köyde 72 işçinin düşüncelerini yansıtmakta olup, Manisa veya 

bölgede daha geniş örneklem büyüklüğünde yapılacak araştırmalar daha kapsamlı 

bilgiler verebilecektir. Özellikle mevsimlik işçilerin, yoğun olarak çalıştıkları Temmuz-

Ağustos aylarında, görüşleri alınmalıdır.    

 

Sonuç olarak bağcılık işletmelerinde tüm paydaşlar (işveren, insan kaynakları yöneticisi 

konumundaki işletmeci, işçi, işçi aracıları vd.) iş güvenliği ve işçi sağlığına yönelik öncelikle 

bilgilendirilmeli, eğitim almalıdır. İşletme büyüklüğüne göre değerlendirmeler yapılarak 

öncelikler tespit edilmelidir. Çalışma koşullarında risk ve kazaları önlemek için koruyucu 

ekipman ve malzeme kullanımı gibi temel önlemlerin bile bir çok sorunu çözeceği gerçeği tarım 

işçilerine aktarılmalıdır.  
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Teşekkür: Üreticilerle görüşme ve anket formlarının doldurulmasında gösterdikleri yardımlar 

için Alaşehir ve Salihli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yönetici ve teknik 

personeline teşekkür borçluyuz. 
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ÖZET 

 

Bu çalışma, Manisa ilinde sofralık üzüm üretiminde iyi tarım ve uygulaması yapan ve 

yapmayan tarım işletmelerini kapsamaktadır. Araştırmanın temel amaçları; araştırma 

sahasında iyi tarım uygulaması yapan ve yapmayan işletmelerin ekonomik olarak 

karşılaştırılması, üreticilerin iyi tarım uygulamalarından haberdar olma durumlarının tespiti, 

çiftçilerin iyi tarım uygulamalarına karşı yaklaşımlarının belirlenmesidir. 

Çalışma kapsamında Manisa'da sofralık üzüm üretiminde iyi tarım uygulaması yapan ve 

yapmayan 25’er üzüm üreticisiyle anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde 

ortalama, yüzde, frekans gibi basit hesaplama ve çapraz tablolardan faydalanılarak; anket 

yapılan üreticilerin bazı sosyo-ekonomik özellikleri ile işletmelerin bazı teknik ve ekonomik 

özellikleri belirlenmiştir. 

İşletme giderleri bütçe analiz yöntemi, üretim giderleri alternatif maliyet unsuru yöntemi ile 

saptanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ağırlıklı aritmetik ortalama ve yüzdeler gibi bazı 

istatistiklerden yararlanılmıştır. İyi tarım uygulanarak ve uygulanmayarak yetiştirilen 

ürünlerin maliyetleri, brüt kar, net kar ve karlılık oranları belirlenerek ekonomik anlamda 

karşılaştırmaları yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: İyi tarım uygulamaları, çiftçi eğilimi, üretim maliyeti, sofralık üzüm 

 

TABLE GRAPE PRODUCERS’ APPROACHES ABOUT GOOD AGRICULTURAL 

PRACTICES (GAP) AND ECONOMICS ANALYSIS OF PRACTICES IN MANİSA 

PROVINCE 

 

ABSTRACT 

 

This study includes the agricultural enterprises which apply and do not apply good 

agricultural practices in Manisa province. The basic purposes of this research are; to make a 

comparison between the enterprises apply and do not apply good agricultural practices, to 

determine the awareness of the producers to good agricultural practices, to specify the 

tendency of the farmers towards good agricultural practices. 
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In the scope of the study, 25 grape producers in Manisa that apply good agricultural practices 

have been participated in a survey. Besides, the same survey was also conducted with the 

same number of producers which do not apply good agricultural practices. 

To analyze the data, simple calculations such as average, percentage, frequency and through 

the use of the crosstabs were used and the social-economic status of the producers and some 

technical and economical specifications of the enterprises were determined. 

Operational expenses were determined by budget analysis method while the production 

expenses were determined by alternative cost factors. During the assessment of the data some 

statistical methods such as weighted arithmetic mean and percentages were used. The costs of 

the products produced or not produced by using good agricultural practices were calculated by 

determining the gross profit, net profit and profit volume ratios and were compared on 

economical basis. 

 

Keywords: Good agricultural practices (GAP), farmer approach, production cost, table grape 

 

1. GİRİŞ 

 

Gıda güvenliği konusu, bilindiği üzere, son yıllarda tüm ülkeler açısından, halk sağlığı 

ve ekonomik boyutu nedeniyle önem kazanan ve önemi giderek artan bir konu haline 

gelmiştir. Gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkması sağlık, ekonomik ve sosyal açıdan 

toplumları etkilemektedir. Artık çok iyi anlaşılmaktadır ki, izin verilen seviyeler üzerinde 

gıdalarda bulunabilecek mikrobiyolojik tehlikeler, biyotoksinler, kimyasal kontaminantlar, 

mikotoksinler ve gıda katkı maddeleri, gıda maddelerini, insan sağlığı için zararlı duruma 

getirmektedir. Artık günümüzde gıda işleme, üretim, dağıtım ve tüketim sürecindeki meydana 

gelen köklü değişimler nedeniyle tüketiciler, dünyanın her bölgesinde, tükettikleri gıda 

maddelerinin güvenliği hakkında emin olamamakta ve gıdalardan kaynaklanan sorunlar daha 

bir dikkatle izlenmektedir. 

Gıda kaynaklı sorunlar, sadece insan sağlığını etkilemekle kalmamakta, bunun 

ötesinde kişilerin, ailelerin, toplumların, sektörlerin ve nihayet ülkelerin ekonomik ve sosyal 

yapılarını etkilemektedir. Küresel ölçekte bakıldığında gıda ticareti, gıda ihraç eden ülkelere, 

döviz sağlaması yanında, sektöre katma değer getirmekte ve milli gelire önemli katkılar 

yapmaktadır. Ancak, bütün bunlara rağmen gıda kaynaklı risklerin, toplumun bütün 

katmanlarında ciddi sağlık problemlerine yol açabilmesi yanında toplumda iş veriminin 

düşmesine ve ekonomik kayıplar oluşmasına da neden olabilmektedir (Anonim, 2014-a). 

Günümüzde, toplumların en büyük gereksinimi güvenli gıda maddeleri sağlamaktır. 

Dünya nüfusunun hızla artması, gelişen teknolojiye bağlı çevre kirliliği, ekonomik güçsüzlük 

ve eğitim yetersizliği beslenme sorunlarını derinleştirmekte ve güvenli gıda teminini 

zorlaştırmaktadır. Gelişen gıda teknolojisi ve tüketici bilinçlenmesi, günümüzde ürün 

kalitesini iyileştirme gayretlerini de arttırmaktadır. Tüketicilerin yaşamları için temel 

gereksinimleri olan gıdaların, güncel teknolojik gerekler doğrultusunda üretilmesi, sağlıklı 

beslenmenin sağlanması yolunda önemli bir hizmettir. Gıda güvenliğinin ve kalite 

güvencesinin sağlanması çabaları da tüketici ve toplum sağlığı açısından büyük önem 

taşımaktadır. 
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FAO tarafından, “tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik 

açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem 

veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler” olarak tanımlanan İyi Tarım 

Uygulamaları (İTU) konusundaki gelişmeler, Türkiye’de toplam tarımsal üretim ve ihracat 

miktarlarının iç ve dış pazarda rekabet edecek seviyeye ulaşmasında önemli rol oynayacaktır. 

Bu sayede dış pazara kaliteli güvenli ürün sunulurken, iç pazarda tüketicilerin sağlıklı ve 

güvenilir ürün tüketmeleri sağlanmış olacaktır (Anonim, 2014-b). 

Ülkemizin 28.053.500 hektarlık alanının %36'sı tarıma uygun arazilerden 

oluşmaktadır. Tarıma uygun alan içerisinde, herhangi bir koruma önlemi gerektirmeyen 

birinci ve ikinci sınıf özelliğe sahip araziler yer almaktadır. Ancak tarımsal potansiyeli yüksek 

olan bu araziler tarım dışı (sanayi, yerleşme, turizm, mera, orman alanı) kullanımı veya 

geleneksel hale gelmiş nadas, nadas uygulanmayan kuru tarım, yetersiz sulu tarım gibi bilim 

ve teknolojiden uzak yöntemlerden dolayı büyük ölçüde değerlendirilmemektedir. Tarımsal 

yöntemlerin geliştirilmesi; dünyada uygulanan yeni tarım tekniklerinin benimsenmesi ve 

ülkemizin başlıca sorunu olan küçük ölçekli arazilerin bütünleştirilmesiyle 

sağlanabilmektedir. Bu bağlamda İyi Tarım Uygulamaları (İTU) kaliteli ve kontrollü tarımsal 

üretimi teşvikte önemli rol oynamaktadır (Gözen, 2010). 

Bu çalışma Manisa ilinde faaliyet gösteren iyi tarım uygulayan ve uygulamayan 

bağcılıkla uğraşan tarım işletmelerini kapsamaktadır. Araştırmanın temel amaçları; araştırma 

sahasında iyi tarım uygulayan ve uygulamayan işletmelerin ekonomik olarak karşılaştırılması, 

üreticilerin iyi tarım uygulamalarından haberdar olma durumlarının tespiti, çiftçilerin iyi tarım 

uygulamalarına karşı eğilimlerinin belirlenmesidir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

2.1 Materyal 

 

Araştırmanın ana materyalini Manisa illerindeki üreticilerle yapılan anket çalışmaları 

oluşturmuştur. Bununla birlikte araştırma konusuyla ilgili olarak daha önce yapılmış olan 

yerli ve yabancı çalışmalar ve istatistiklerden de yararlanılmıştır. 

 

2.2 Yöntem 

 

Projede belirlenen amaçlara ulaşabilmek için yapılacak çalışmalar üç ana başlık 

altında toplanabilir.  

1. Örnekleme 

2. Veri toplama 

3. Verilerin analizi ve değerlendirilmesi 

 

2.2.1 Örnekleme Aşamasında Kullanılan Yöntem 

 

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden 2010 ve 2011 yıllarında 

belirlenen ürünlerde iyi tarım uygulaması yapan üreticilerin isimleri ve arazi büyüklüklerine 

ilişkin bilgiler elde edilmiştir. 2011 yılı verilerine göre; Manisa ilinde iyi tarım uygulaması 
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yapan 25 bağ üreticisinin tamamıyla anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada aynı sayıda iyi 

tarım uygulaması yapmayan üretici ile anket çalışması yapılması da öngörülmüştür. 

 

 

 

2.2.2 Verilerin Toplanması Aşamasında Kullanılan Yöntem 

 

Araştırma, belirlenen köylerdeki iyi tarım uygulayan ve uygulamayan üreticilerle yüz 

yüze görüşmek suretiyle anket yapılarak yürütülmüştür. İşletmelerden elde edilen verilerin 

analizi sırasında karşılaştırma yapmada benzer işletmelerin kullanılmasını daha uygun olacağı 

için, iyi tarım uygulaması yapan ve yapmayan işletmelerin belirlenmesi aşamasında, 

işletmelerin benzer özellikte olmasına dikkat edilmiştir. Anket; işletme sahibi ile ilgili genel 

bilgiler, sosyal katılım ve çevresel ilişki düzeyi, gelişmiş tarım teknolojisini benimseme ve 

uygulama düzeyi, ekonomik durum, iyi tarım uygulamaları ile ilgili bilgiler gibi konuları 

kapsamıştır. 

 

2.2.3 Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntem 

Elde edilen verilerin analizinde ortalama, yüzde gibi basit hesaplama ve çapraz 

tablolardan faydalanılarak; anket yapılan üreticilerin bazı sosyo-ekonomik özellikleri ile 

işletmelerin bazı teknik ve ekonomik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca araştırma 

alanında üreticilerin iyi tarım uygulamaları hakkında bilgileri ile elde edilmiştir. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

3.1 Demografik değerlendirmeler 

 

Araştırma kapsamında, iyi tarım uygulayan ve uygulamayan üreticilerin ortalama 

yaşları, eğitim süreleri, aile birey sayıları ve tarımsal deneyimleri ele alınmış olup, İyi tarım 

uygulayan üreticilerin yaş ortalamaları 49,49, iyi tarım uygulamayan üreticilerin yaş 

ortalamaları ise 51,29, iyi tarım uygulayan üreticilerin eğitim süresi ortalamaları 9,64, iyi 

tarım uygulamayan üreticilerin eğitim süresi ortalamaları ise 7 yıl olarak belirlenmiştir. İyi 

tarım uygulayan üreticilerin aile birey sayısı ortalamaları 3,91, iyi tarım uygulamayan 

üreticilerin aile birey sayısı ortalamaları 4,56, iyi tarım uygulayan üreticilerin tarımsal 

deneyim ortalamaları 27,49, iyi tarım uygulamayan üreticilerin tarımsal deneyim ortalamaları 

ise 32,64 yıl olarak belirlenmiştir. 

 

3.2 Gelişmiş Tarım Teknolojisini Benimseme ve Uygulama Düzeyi 

 

İyi tarım uygulayan üreticilerin % 42,22'si ankette değinilen tarımsal yeniliklerin 

tamamını, % 57,78'i bazılarını uyguladığını belirtirken, iyi tarım uygulamayan üreticilerin % 

22,22'si tamamını, % 71,11'i bazılarını uyguladığını ifade etmişlerdir. Üreticilerin tarımsal 

yenilikleri öğrenme kaynaklarına göre yapılan değerlendirmede iyi tarım uygulayan 

üreticilerin % 68,89'u tarımsal yenilikleri tarım teşkilatı elemanlarından, % 44,44'ü 
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internetten, % 37,78'i önder çiftçilerden, % 24,44'ü görsel basından, % 17,78'i yazılı basından, 

% 11,11'i köydeki diğer çiftçilerden öğrendiklerini belirtmişlerdir. 

İyi tarım uygulamayan üreticilerin % 75,56'sı tarımsal yenilikleri tarım teşkilatı 

elemanlarından, % 33,33'ü görsel basından, % 28,89'u önder çiftçilerden, %26,67'si köydeki 

diğer çiftçilerden, % 20'si internetten, % 11,11'i yazılı basından öğrendiklerini ifade 

etmişlerdir. 

Üreticilerin yeni bir tarımsal yatırım, teknolojiye yönelik tutumları incelendiğinde, iyi tarım 

uygulayan üreticilerin % 60'ı yeni bir tarımsal yatırım, teknolojiyi hemen kabul edeceklerini 

belirtirken, iyi tarım uygulamayan üreticilerin % 62,22'si köydeki diğer üreticilerin kabul 

etmesini bekleyeceklerini ifade etmişlerdir. İyi tarım uygulamayan üreticilerin % 8,89'u 

herkes kabul ettikten sonra en son kabul edeceklerini ifade ederken, iyi tarım uygulayan 

üreticilerde bu yönde fikir belirtilmemiştir. 

 

 

3.3 Ekonomik Durum 

 

Üreticilerin arazi mülkiyet durumlarına göre yapılan değerlendirmede iyi tarım 

uygulayan üreticilerin arazi büyüklüğü ortalaması 61,57 dekar, iyi tarım uygulamayan 

üreticilerin arazi büyüklüğü ortalaması 25,24 dekar olarak belirlenmiştir. ITU kapsamında 

üretim yapan üzüm üreticilerinin daha geniş parsellerde üretim yaptıkları görülmektedir. İyi 

tarım uygulayan üreticilere ait mülk arazinin toplam arazi içindeki payı % 97,97, iyi tarım 

uygulamayan üreticilere ait mülk arazinin toplam içindeki payı ise % 95,76 olarak 

belirlenmiştir. 

İyi tarım uygulayan üreticilerin bitkisel üretimden elde ettikleri gelirin toplam gelir 

içindeki payı % 99,06 iken, iyi tarım uygulamayan üreticilerde bu oran % 98,95'tir. Her iki 

grupta yoğun olarak bitkisel üretimle uğraşıp gelir elde etmektedir. İyi tarım uygulayan 

üreticilerin yoğun olarak sahip oldukları tarımsal alet-ekipmanlar sırasıyla; traktör, römork, 

ilaçlama makinesi, pulluk, diskaro; iyi tarım uygulamayan üreticilerin yoğun olarak sahip 

oldukları tarımsal alet-ekipmanlar ise sırasıyla; traktör, pulluk, römork, ilaçlama makinesi ve 

kazayağı olarak belirlenmiştir. 

 

3.4 İyi Tarım Uygulamaları İle İlgili Değerlendirmeler 

 

Üreticilere iyi tarım uygulamalarının yayılması için yapılması gereken hususlara ilgili 

görüşleri sorulduğunda; iyi tarım uygulayan ve uygulamayan üreticilerin % 64,44'ü, destek 

miktarının arttırılması gerektiğini, iyi tarım uygulayan üreticilerin % 26,67'si, iyi tarım 

uygulamayan üreticilerin % 28,89'u eğitim yayım çalışmalarının arttırılması gerektiğini, 

hem iyi tarım uygulayan ve hem de uygulamayan üreticilerin % 4,44'ü çiftçi gelirinin yüksek 

olması gerektiğini, iyi tarım uygulayan üreticilerin % 2,22'si ise iyi tarım yapma konusunda 

zorunluluk getirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

İyi tarım uygulayan üreticilerin almış oldukları İTU desteğini yeterli bulup 

bulmadıkları yönündeki soruya üreticilerin % 20'si destek miktarını yeterli buluyorum derken, 

% 80'i destek miktarını yeterli bulmadığını ifade etmiştir. Üreticilerin kontrol ve sertifikasyon 

kuruluşları hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları sorulduğunda, iyi tarım uygulayan 
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üreticilerin tamamı kontrol ve sertifikasyon kuruluşları hakkında bilgi sahibi olduğunu 

belirtirken, iyi tarım uygulamayan üreticilerin tamamı bilgi sahibi olmadığını ifade etmiştir. 

İyi tarım uygulayan üreticilere kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının kontrol sıklığı sorulmuş 

ve üreticilerin % 37,78'i kuruluşların gerekli gördükleri durumlarda, % 28,89'u ayda bir, % 

22,22'si haftada bir, % 6,67'si ise üç-dört ayda bir kontrol için geldiklerini ifade etmişlerdir. 

İyi tarım uygulayan üreticilerin kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının çalışmalarından 

memnun olup olmama durumlarına bakıldığında, üreticilerin % 80'i kuruluşların 

çalışmalarından memnun olduğunu, % 20'si ise memnun olmadığını ifade etmiştir. İyi tarım 

uygulayan üreticilerin % 8,89'u İTU konusunda eğitim almak istediğini belirtirken, iyi tarım 

uygulamayan üreticilerin ise % 55,56'sı eğitim almak istediğini ifade etmiştir. 

 

3.5 Manisa İlinde İyi Tarım Uygulaması Yapan ve Yapmayan İşletmelerde Sofralık 

Üzümün Üretim Girdileri ve Maliyetleri 

 

Manisa ilinde iyi tarım uygulaması yapan ve yapmayan işletmelerde sofralık üzüm 

üretiminde dekara kullanılan fiziki üretim girdileri ve maliyetleri çalışma kapsamında ele 

alınmış ve aşağıda verilen sonuçlara ulaşılmıştır. Manisa ilinde iyi tarım uygulaması yapan 

işletmelerde bir kg sofralık üzüm yetiştirmenin maliyeti 0,66 TL/kg olarak bulunmuştur. 

Toplam masraflar 2162,19 TL/da olarak bulunurken, değişken masrafların toplam masraflar 

içindeki payı % 46,99, sabit masrafların toplam masraflar içindeki payı % 53,01 olarak 

belirlenmiştir. İTU yapan üreticiler bir kilogram sofralık üzümü ortalama 1,22 TL den 

sattıklarını ifade etmişlerdir. Ortalama verim yaklaşık 3270 kg/da, gayri safi üretim değeri 

3989,4 TL/da, brüt kar 2973,38 TL/da, net kar 1827,21 TL/da olarak belirlenmiştir. Nisbi kar 

1,85 olarak hesaplanmış olup, iyi tarım uygulaması yapan işletmelerde sofralık üzüm 

yetiştiriciliğinin karlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İyi tarım uygulaması yapmayan işletmelerde ise bir kg sofralık üzüm yetiştirmenin 

maliyeti 0,73 TL/kg olarak bulunmuştur. Toplam masraflar 2283,4 TL/da olarak bulunurken, 

değişken masrafların toplam masraflar içindeki payı % 50,51, sabit masrafların toplam 

masraflar içindeki payı % 49,49 olarak belirlenmiştir. İTU yapmayan üreticiler bir kilogram 

sofralık üzümü ortalama 1,05 TL den sattıklarını ifade etmişlerdir. Ortalama verim 3112 

kg/da, gayri safi üretim değeri 3267,6 TL/da, brüt kar 2114,19 TL/da, net kar 984,2 TL/da 

olarak bulunurken, nisbi kar ise 1,43 olarak belirlenmiştir. Her iki üretim tarzında da sofralık 

üzüm yetiştiriciliği karlı olmakla birlikte, iyi tarım uygulaması yapan işletmelerde sofralık 

üzüm yetiştiriciliği daha karlı olarak görülmektedir. 

 

4. SONUÇ 

 

İyi tarım uygulayan üreticilerin yaş ortalamaları 49,49, iyi tarım uygulamayan 

üreticilerin yaş ortalamaları ise 51,29, iyi tarım uygulayan üreticilerin eğitim süresi 

ortalamaları 9,64, iyi tarım uygulamayan üreticilerin eğitim süresi ortalamaları ise 7 yıl olarak 

belirlenmiştir. İTU yapan üreticilerin eğitim seviyesinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

İTU yapan üreticiler yenilikleri daha yüksek oranda benimsemekte ve daha kısa zaman 

içerisinde adapte olmaktadırlar. İTU yapmayan üreticiler yenilikleri genellikle yakın 

çevresinden öğrenirken, İTU yapan üreticiler daha geniş ve farklı kaynaklardan bu bilgilere 
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ulaşmaktadırlar. İyi tarım uygulayan üreticilerin arazi büyüklüğü ortalaması 61,57 dekar, iyi 

tarım uygulamayan üreticilerin arazi büyüklüğü ortalaması 25,24 dekar olarak belirlenmiştir. 

İTU yapan üreticilerin daha geniş parsellerde üretim yaptıkları görülmektedir. İyi tarım 

uygulayan ve uygulamayan üreticilerin çoğunluğu destek miktarının, eğitim yayım 

çalışmalarının arttırılması gerektiğini belirtmiştir.  

Yine üreticilerin büyük çoğunluğu çevreye zararı az olduğu ve daha yüksek gelir elde 

edebilirim gerekçeleriyle İTU yapmaya başladıklarını, ancak satış aşamasında İTU 

yapmalarından dolayı daha yüksek fiyat elde edemediklerini bu konuda bir ayrıcalığın 

getirilmesinin gerekli olduğunu bildirmişlerdir.Yapılan maliyet çalışmasıyla İTU ile elde 

edilen sofralık üzümün maliyeti 0,66 TL/kg iken İTU yapmadan elde edilen sofralık üzümün 

maliyeti 0,73 TL/kg dır. İTU yapılarak pazarlanan sofralık üzümün ortalama satış fiyatı 1,22 

TL/kg iken İTU yapılmayan bağlardan satılan sofralık üzümün satış fiyatı 1,05 TL/kg dır. 

Dekara elde edilen üzüm verimine bakıldığında İTU yapılan işletmelerde 3270 kg/da verim 

alınırken İTU yapmayan işletmelerde bu 3112 kg/da dır. Nisbi karlılıkları karşılaştırıldığında 

İTU yapılan işletmelerin nisbi karı 1,85 iken İTU yapmayan işletmelerin 1,43 dür bu da iyi 

tarım uygulamaları kapsamında sofralık üzüm üretmenin daha karlı bir üretim şekli olduğunu 

göstermektedir. 
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ORGANİK VE KONVANSİYONEL TÜPLÜ ASMA FİDANI ÜRETİM 

UYGULAMALARININ EKONOMİK KARŞILAŞTIRMASI 

 

Hülya UYSAL                       Fadime ATEŞ  

 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı organik ve konvansiyonel tüplü asma fidanı üretim maliyet ve 

karını hesaplamaktır. 2013–2015 üretim döneminde Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü 

seralarında yapılan bu çalışma ile tüplü organik ve konvansiyonel asma fidanlarının dekara 

üretim maliyetlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Dekar bazında üretim maliyeti organik tüplü 

asma fidanında 19016.03 TL, konvansiyonel tüplü asma fidanında 17144.47 TL olarak 

belirlenmiştir. Dekara net kar organik tüplü asma fidanı için 20178.97 TL ve konvansiyonel 

üretim için 10610.53 TL dir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bağcılık, Organik tüplü asma fidanı, Konvansiyonel tüplü asma fidanı, 

Üretim, Maliyet. 

 

AN ECONOMIC COMPARISON OF ORGANIC AND CONVENTIONAL POTTED 

GRAPEVINE SAPLING PRODUCTION APPLICATIONS 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to calculate production cost and revenue of organic and 

conventional potted grapevine sapling. This study was carried out Viticulture Research Institute 

in Manisa during the production period 2013-2015. It was determined to production costs of 

organic potted grapevine and conventional potted grapevine sapling per decare. Production cost 

was 19016.03 TL for the potted organic vine and for the conventional potted vine 17144.47 TL. 

Per decare net profit was 20178.97 TL for potted organic vine and 10610.53 TL for 

conventional potted vine. 

 

Key Words: Viticulture,Organic potted grapevine sapling,Conventional Potted Grapevine 

Sapling,Production, Cost.   

 

Giriş 

 

Artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için tarımsal üretimde yoğun 

girdi kullanımına yönelik uygulamalar oldukça yaygınlaşmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

yürütülen tarımsal faaliyetler sonucunda; doğal denge bozulmuş, yaşanan çevre kirlilikleri 

insan sağlığını ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Bu 

olumsuz etkilerin ortadan kaldırılabilmesi için tarımda yoğun girdi kullanımını azaltarak, 

toprak, su ve diğer kaynakların korunmasını sağlayan organik tarım; başta gelişmiş ülkeler 

olmak üzere; birçok ülkenin gündemine girmiştir. Bugün dünyada 172 ülkede 43.7 milyon ha 
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alanda organik tarım yapılırken en çok organik üretim alanı sırasıyla; Avustralya (17.2 milyon 

ha), Arjantin (3.1 milyon ha) ve ABD’de (2.2 milyon ha) yer almaktadır (IFOAM, 2016) 

Türkiye’de 1985 yılında sadece 8 ürüne yönelik yapılan organik üretim 2014 yılında 208 ürün 

çeşidine ulaşmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2014 yılı verilerine göre 

Türkiye’de 71 bin 402 üretici tarafından 1.64 milyon ha alanda organik tarım yapılmaktadır 

(GTHB, 2016). Bu üretimlerde kuru meyveler ve sert kabuklu meyveler ile yaş meyve sebzeler 

ön plana çıkarken işlenmiş ürünler içerisinde de meyve suları ve konsantreleri, dondurulmuş 

meyve ve sebzeler ile zeytinyağı ilk sıralardadır. 

Pek çok ülkede organik tarım yöntemleri yasa ve kurallarla belirlenmiştir. Türkiye'de 

organik tarımın ticari önem kazanması 1990'larda olmuştur. 1992 yılında “Ekolojik Tarım 

Organizasyonu Derneği (ETO)' kurulmuş, 1994'de “Bitkisel ve Hayvansal Tarım Ürünlerinin 

Ekolojik Metotlarla Üretilmesine ilişkin Yönetmelik”, 2002'de ise “Organik Tarımın Esasları 

ve Uygulamasına ilişkin yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. 2004 yılında “5262 sayılı organik 

tarım kanunu” kabul edilmiş ve böylece Gıda, Tarım ve Hayvanlık Bakanlığı’nın kontrol ve 

denetiminde organik üretimin kuralları belirginleşmiştir (03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı 

Resmi Gazete). Organik bitkisel üretimde; bu ürünlerin yetiştirilmesi için gerekli olan tohum, 

fide ve fidan gibi üretim materyallerinin de organik olması gerektiği "Organik Tarımın Esasları 

ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" ile belirtilmiştir (11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi 

Gazete). Fakat iç piyasada organik çoğaltma materyallerinin bulunmaması nedeni ile bu karar 

esnek bir şekilde uygulanmaktadır. Halen organik fide ve fidan üretimi konusunda bugüne 

kadar büyük bir gelişme olmamış, konuyla ilgili çalışmalar son dönemlerde yürütülmeye 

başlamıştır. 2004 yılında Adana koşullarında organik çilek fidesi yetiştirme olanakları 

araştırılmış; bazı geleneksel uygulamalar ile organik fide uygulamalarının verim ve kaliteye 

etkileri incelenmiştir (Iğdırlı ve Türemiş, 2008). Değerlendirilen koşullarda (çiftlik gübresi, 

tavuk gübresi, yeşil gübreleme ve bunların kombinasyonları) organik çilek fidesinin verim ve 

kalitesi kontrole göre artmış ve organik çilek fidesi yetiştirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Gaziantep’te 2007-2008 yıllarında sera koşullarında üretilen antepfıstığı fidanlarına uygulanan 

organik kaynaklı girdilerin (gidya, hümik asit, torf ve saman gb) en az kimyasallar kadar 

bitkinin fiziksel gelişimini olumlu etkilediği ifade edilmiştir (Demirkıran ve Cengiz, 2011). 

2015 yılında üretilen sertifikalı asma fidanı sayısı 4,981,436 adettir (GTHB, 2016). 

Ancak organik asma fidanı üretimi henüz mevcut değildir.  Konvansiyonel asma fidanı 

üretiminde randıman ve kaliteyi arttırmak için anaçla kalem arasındaki kallus bağlantısının çok 

iyi kurulması, köklenmenin normal düzeyde olması ve çimlendirme sonrası ortam koşullarının 

optimum düzeyde bulunması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için birtakım hormon 

uygulamaları yapılmaktadır. Ancak organik üretimde hormon uygulamalarının yasaklanmış 

olması nedeni ile bitki gelişimini teşvik edici bakterilerden (PGPR) yararlanılabileceği bu 

şekilde kök gelişiminin teşvik edilebildiği belirtilmiştir (Çakmakçı vd, 2007). Organik asma 

fidanı üretiminde; bitki gelişimini teşvik edici bakteri uygulamaları ile hem fidan randıman ve 

kalitesinin belirlenmesi hem de uygulamaların ekonomik faktörler açısından değerlendirilmesi 

ile elde edilen bilgi birikimi; organik tarımda fidan üretimine yönelik altyapının oluşturulması 

bakımından önemlidir. Bu doğrultuda yapılan bu çalışma ile Türkiye’de bağcılığın en yoğun 

olduğu Ege Bölgesinde; organik tüplü asma fidanı üretim uygulamaları ile geleneksel olarak 

üretilen tüplü asma fidanı üretim uygulamalarının ekonomik açıdan karşılaştırmasını yapmak 

amaçlanmıştır.  
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Materyal ve Yöntem 

 

Sera koşullarında 1103 Paulsen anacı üzerine aşılanmış Sultani Çekirdeksiz üzüm 

çeşidinin organik girdiler (PGPR+Mikoriza) kullanılarak hazırlanan yetiştirme ortamına ait 

tüplü “organik asma fidanı” üretim maliyetleri ile konvansiyonel olarak üretilen tüplü asma 

fidanı maliyetleri 2015 yılı fiyatları ile hesaplanmıştır. Bunun için gerekli olan veriler 2013-

2015 yıllarında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde tutulmuş olan 3 yıllık kayıtlardan elde 

edilmiştir. Üretim süreci tüm ayrıntılarıyla ortaya konularak hesaplamalar yapılmıştır. Üretim 

maliyeti hesaplamalarında alternatif maliyet unsuru dikkate alınmıştır. İnsan işgüçleri ile ilgili 

değerlendirmelerde bir işgücü 8 saat olarak alınmış ve işgüçleri erkek işgücüne  (EİG) 

dönüştürülmüştür (Erkuş, 1995). Çeşitli giderlerde masraflar toplamının %5’i, sermaye 

faizinde; masraflar toplamı+çeşitli giderlerin %10’u (Ziraat Bankasının bitkisel üretim kredi 

faizinin 6 aylık oranı) alınmıştır. Organik ve konvansiyonel asma fidanı üretim maliyetleri 

hesaplanırken; üretim masrafları, birim maliyetler ve fidan üretiminden elde edilen net kar 

birim alan üzerinden hesaplanmıştır. Buna göre; 1 dekardaki fidan sayıları aşılı arazi fidanı için 

13000 adet/da (9.5x80 cm), olarak üretildiğinden sera koşullarında üretilen tüplü fidan içinde 

13000 adet üzerinden hesaplamalar yapılmıştır. Organik ve konvansiyonel fidan üretim şekline 

göre elde edilen fidan sayıları açısından randıman hesaplanarak birim maliyetler saptanmıştır. 

Randıman dikilen tüplü fidanlardan tutmuş olanların yüzdesi ile hesaplanmıştır (tüplü fidan 

randımanı (%) =elde edilen tüplü asma fidanı adedi x 100 / tüpe dikilen toplam aşılı çelik adedi). 

Üretimde kullanılan girdilerin 2015 yılı üretim dönemindeki birim fiyatları dikkate alınmıştır. 

Fidan satış fiyatı 2015 yılı için konvansiyonel üretimde 3.5 TL/adet organik üretimde 4.5 

TL/adet olarak alınmıştır. 

Dekara üretim maliyeti belirlendikten sonra elde edilen fidan miktarına bölünerek fidan 

maliyeti bulunmuştur. Gayri safi üretim değerinden dekara yapılan toplam üretim masrafları 

düşülerek net kar hesaplanmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde sera koşullarında tüplü olarak üretilen organik 

ve konvansiyonel asma fidanı üretim maliyetlerine ilişkin dekara maliyet ve masraf kalemleri 

Çizelge 1’de verilmiştir. Burada görüldüğü gibi organik asma fidanı üretiminde maliyet 

konvansiyonel asma fidanı üretimine göre %10.92 daha yüksektir. Bunun nedeni organik asma 

fidanı üretimde fidanların seraya dikimi öncesinde organik girdi uygulaması için konvansiyonel 

üretime göre ek işçilik kullanılması, materyal masraflarının daha fazla olması ve sertifika 

bedelidir.  

Organik ve konvansiyonel asma fidanı üretiminde kullanılan işgüçlerine ait veriler ise 

Çizelge 2’de yer almaktadır. Organik asma fidanı üretiminde 117.08 EİG harcanırken 

konvansiyonel üretimde 106.58 EİG miktarına ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir.  

Her iki üretim şeklinde de genelde en fazla işgücü ihtiyacı; harç hazırlama, torba 

doldurma, torbaları serada yerleştirme gibi dikim öncesi hazırlığı (26.50 EİG) sırasında 

olmuştur. Ayrıca alıştırma yerine çıkarırken fidanların tasnifi ve ayıklanması (17 EİG), 

alıştırma işlemleri (13 EİG),  aşılama işlemleri (15.45 EİG) sırasında da işgücü ihtiyacı oldukça 
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yüksek olmuştur. Organik asma fidanı üretiminde mikoriza ve bakteri uygulama işlemlerine de 

7 EİG harcanmıştır. 

Materyal masrafları açısından fidan tipleri incelendiğinde ise; organik fidan üretiminde 

materyal harcamalarının, konvansiyonel üretime göre %11.70 daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Bunun nedeni organik fidan üretiminde uygulanan; bitki gelişimini teşvik eden 

bakteri (PGPR) ve mikoriza fiyatının, konvansiyonel üretimde kullanılan hormon fiyatından 

yüksek olması ve sertifikalandırma ücretidir. Her iki üretim şeklinde de çelik bedeli ile çam 

talaşı, çam kabuğu, perlit, torf, çiftlik gübresi gibi harç materyali için yapılan masraf en fazla 

harcama kalemini oluşturmuştur. Ayrıca aşı kaleminin de materyal masrafları içerisindeki payı 

yüksek olmuştur. Yapılan çalışmada fidan randımanları dikkate alınarak elde edilen fidan 

sayısına göre fidan maliyetleri incelendiğinde; organik asma fidanı (2.18 TL/adet) üretiminde 

randımanın yüksek olması nedeniyle fidan maliyetinin konvansiyonel (2.16 TL/adet)  üretime 

yakın olduğu belirlenmiştir. (Çizelge 3). Türkiye’de ortalama olarak; randıman tüplü fidan 

üretiminde %35-85 arasında değişmektedir. Bu çalışmada da sera koşullarındaki tüplü fidan 

üretimi 3 yıllık fidan randımanı; organik üretimde %67 olurken konvansiyonel üretimde %61 

olmuştur.  

Net kar açısından fidan tipleri değerlendirildiğinde; organik asma fidanı üretiminin  elde 

edilen fidan sayısı nedeniyle öne çıktığı belirlenmiştir. Organik asma fidanı üretimi henüz 

Türkiye’de mevcut değildir. Bu nedenle piyasa fiyatı oluşmamıştır. Ancak diğer ürünlere ait 

organik fide, fidan fiyatları konvansiyonele göre %30 daha yüksek satılabilmektedir. Bu 

nedenle organik asma fidanı satış fiyatı 4.5 TL/adet olarak kabul edilmiş ve buna göre elde 

edilen gayri safi üretim değerinden toplam üretim masrafları çıkarıldığında net kar 20417 TL 

olarak hesaplanmıştır.  Konvansiyonel asma fidanı üretiminde ise piyasa rayiç fiyatı olan 3.5 

TL/adet satış fiyatından dekara elde edilen net kar 10734 TL’dir.  

 

Sonuç 

 

Fidan üretiminde maliyeti etkileyen en önemli faktör fidan randımanıdır. Organik 

üretimde verimin düşeceği yaygın bir kanı olsa da fidan üretiminde kullanılan girdilerin fidan 

kalitesi ve randımanı üzerine yapmış oldukları olumlu etkiden dolayı konvansiyonel üretime 

göre randıman yüksek olmuştur. Iskarta fidan miktarındaki azalma giderlerin fidan başına 

düşen miktarlarını da azaltmıştır. Bu nedenle fidanlık işletmelerinde hem daha kaliteli üretim 

materyali elde etme hem de daha yüksek satış fiyatı ile daha yüksek gelir elde etme anlamında 

organik asma fidanı üretimine başlanılmalı, yaygınlaştırılması yönünde teşvikler ve çalışmalar 

yapılmalıdır. 
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ÇİZELGELER 

 

Çizelge 1: Organik ve konvansiyonel tüplü asma fidanı üretiminde dekara maliyet (TL/da) 

Table 1: Production cost of organic and convensional potted grapevine sapling per decare (TL/da) 

 

 

MALİYET UNSURLARI Masraf Tutarı Masraf Oranı Grup Masraf Oranı Genel 

A- İŞÇİLİK GİDERLERİ Organik Konvansiyonel Organik Konvansiyonel Organik Konvansiyonel 

 Amerikan Asma Çeliklerinin Hazırlanması 371.25 371.25 5.77 6.33 1.95 2.17 

 Aşılı Asma Çeliklerinin Hazırlanması 103.4 103.4 1.61 1.76 0.54 0.60 

Aşılama İşlemleri 849.75 849.75 13.20 14.50 4.47 4.96 

 Dikim Öncesi Hazırlığı 1457.5 1457.5 22.63 24.86 7.66 8.50 

Seraya Dikim 357.5 165 5.55 2.81 1.88 0.96 

 Bakım İşleri 1650 1265 25.62 21.58 8.68 7.38 

Alıştırma 1595 1595 24.77 27.21 8.39 9.30 

 Kontroller etiketleme 55 55 0.85 0.94 0.29 0.32 

TOPLAM  A 6439.4 5861.9 100.00 100.00 33.86 34.19 

B- MATERYAL GİDERLERİ             

Çelik bedeli 3900 3900 38.08 42.54 20.51 22.75 

Aşı kalemi 1300 1300 12.69 14.18 6.84 7.58 

Kırmızı Parafin 240 240 2.34 2.62 1.26 1.40 

Beyaz Parafin 195 195 1.90 2.13 1.03 1.14 

Çam talaşı 1200 1200 11.72 13.09 6.31 7.00 

Çam kabuğu 180 180 1.76 1.96 0.95 1.05 

Perlit 202.5 202.5 1.98 2.21 1.06 1.18 

Torf 500 500 4.88 5.45 2.63 2.92 

Çiftlik gübresi 355 355 3.47 3.87 1.87 2.07 

Bahçe toprağı 55 55 0.54 0.60 0.29 0.32 

Torba 500 500 4.88 5.45 2.63 2.92 

Bakteri (PGPR) 35 - 0.34 - 0.18 - 

İlaç bedeli 17.5 4.6 0.17 0.05 0.09 0.03 

Mikoriza 45 - 0.44 - 0.24 - 

Hormon - 20 - 0.22 0.00 0.12 

Elektrik  481.4 481.4 4.70 5.25 2.53 2.81 

Su 30 30 0.29 0.33 0.16 0.17 

Aşı bıçağı ve Takoz 5 5 0.05 0.05 0.03 0.03 

Sertifika ücreti 1000  9.76 - 5.26 - 

TOPLAM  B 10241.4 9168.5 100.00 100.00 53.86 53.48 

GENEL TOPLAM  A+B 16680.8 15030.4     87.72 87.67 

http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BUGEM.pdf
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C- ORTAK GİDERLER             

Diğer Giderler (%5) 834.04 751.52 35.72 35.55 4.39 4.38 

Sermayenin Faizi (%10) 900.76 811.64 38.57 38.39 4.74 4.73 

İdari ve Genel Giderler Payı % 3 500.42 450.91 21.43 21.33 2.63 2.63 

Sera Kirası 100 100 4.28 4.73 0.53 0.58 

TOPLAM  C 2335.23 2114.07 100.00 100.00 12.28 12.33 

YAPILAN MASRAFLAR TOPLAMI A+B+C 19016.03 17144.47     100.00 100.00 

 

Çizelge 2: Organik ve konvansiyonel tüplü asma fidanı üretiminde işgücü kullanımı (Dekar) 

Table 2: Use of the labor force for producing organic and conventional potted grapevine sapling 

Fidan Tipi İşgücü  (EİG) 

Organik Asma Fidanı 117.08 

Konvansiyonel Asma Fidanı 106.58 

 

Çizelge 3: Organik ve konvansiyonel tüplü asma fidan üretim maliyetleri ve elde edilen net kar (dekar) 

Table 3: Production cost and net income of organic and conventional potted grapevine sapling (decare) 

Fidan Türü 
Randıman 

Elde 

edilen 

fidan 

sayısı 

Toplam 

Masraf 

(TL) 

Fidan 

Maliyeti 

Fidan 

satış 

fiyatı 

(TL/adet) 

BUD Net kar 

(%) 

Organik Asma Fidanı 67 8710 19016.03 2.18 4.5 39195 21105.41 

Konvansiyonel Asma Fidanı 61 7930 17144.47 2.16 3.5 27755 11411.02 
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Özet 

 

 Üzüm dünyada oldukça geniş alana yayılan meyve türlerinden biridir. Türkiye 468.792 

hektar bağ alanı ile İspanya, Fransa, Çin, İtalya ve Güney Afrika’dan sonra 6. sırada 

gelmektedir. FAO, 2013 yılı verilerine göre Türkiye üzüm üretiminde de Çin, İtalya, ABD, 

İspanya ve Fransa’dan sonra 6. sıradadır. Türkiye sofralık üzüm üretiminde ekolojik açıdan 

yakaladığı avantajı dışsatıma yansıtamamaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler 

açısından dış satım gelirlerinin arttırılması ve dış ticarette sağlıklı bir yapının kurulması büyük 

önem taşımaktadır. Bu çalışmada sofralık üzüm dış pazarındaki gelişmelerle birlikte, 

Türkiye’de sofralık üzüm dışsatımına yönelik olarak uygulanan politikalar incelenmiştir. Dış 

pazarda talep edilen çeşitler ve rakip ülkelerin durumuna yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. 

Bunun için ikincil veri kaynaklarından yararlanılmış ve 2010-2015 yılları arasındaki veriler 

kullanılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Sofralık üzüm, dışsatım, dış pazar, dışsatım politikaları 

 

BASIC APPROACHES AND TARGETS ORIENTED TO THE TABLE GRAPE 

EXPORTS İN TURKEY 

 

Abstract 

 

 Grape is one of the fairly wide area of fruit species in the world. Turkey with 468 792 

hectares of vineyards ranks sixth after Spain, France, China, Italy and South Africa. According 

to 2013 FAO data, the grape production ranks sixth after China, Italy, USA, Spain and France. 

Turkey has captured the ecological advantages of table grape production to export not reflect. 

Increasing the income from foreign sales in developing countries such as Turkey and the 

establishment of a healthy foreign trade structure is of great importance. The developments in 

the international markets for table grapes and table grapes policies applied for foreign sales in 

Turkey were investigated in  this study. Varieties as claimed in foreign markets and were made 

assessment of the situation of the competitor countries. Secondary data sources were used for 

this and these data were used.between the years 2010-2015. 

 

Key words: Table grape, foreign exchange, foreign market, foreign exchange policies  
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1. GİRİŞ 

  Sıcak-ılıman iklim kuşağı bitkisi olan asma, 34˚- 49˚ kuzey ve güney enlemleri arasında 

kolaylıkla üretilebilirken 50. enlem derecesinden sonra sera ve benzeri ortamlarda 

üretilebilmektedir (Winkler et al., 1974). Asmanın tarihi çok eskilere (M.Ö. 8500-4000) 

dayanmakta olup, tarihte Asurluların ve Hititlerin bağcılığa verdikleri önem ve Babil’in, ünlü 

asma bahçeleri herkes tarafından bilinmektedir (Fidan ve Yavaş, 1989).  

 Dünyada 7.155.187 hektar alanda 77.181.220 ton yaş üzüm üretilmiştir (FAO, 2013). 

Türkiye 468.792 hektar alanı ile İspanya, Fransa, Çin, İtalya ve G. Afrika’dan sonra 6. sırada 

gelmektedir. Üzüm üretiminde ise Çin, İtalya, ABD, İspanya ve Fransa’dan sonra 4.252.800 

ton ile yine 6. sıradadır. Üzümler, ticari olarak değerlendirme şekillerine göre kurutmalık, 

sofralık, şıralık ve şaraplık olarak gruplandırılmaktadır. Dünyada üretilen üzümün % 71’i 

şaraplık, % 27’si sofralık ve % 2’si kurutmalık olarak değerlendirilmektedir (Anonim, 2015). 

Türkiye’de ise üretilen üzümün % 37’si çekirdekli ve çekirdeksiz kurutmalık, % 52’si sofralık 

( 2.211.489 ton), % 11’i de şaraplık olarak değerlendirilmektedir (TÜİK, 2014).  

 Bu çalışmada Türkiye’nin dışsatımını arttırmaya yönelik öneriler geliştirilmiştir. Bu 

amaçla sofralık üzüm dış pazarındaki gelişmeler ve Türkiye’de sofralık üzüm dışsatımına 

yönelik uygulanan politikalar incelenmiştir. Dış pazarda talep edilen çeşitler ve rakip ülkelerin 

durumuna yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

2.  MATERYAL VE YÖNTEM 

 Çalışmada bazı araştırmalar, raporlar ile yurt içi ve dışında yayınlanmış konu ile ilgili 

çeşitli kayıt ve istatistiklerden yararlanılmıştır. 2010-2015 dönemine ilişkin veriler yardımıyla 

Türkiye ve dünyadaki sofralık üzüm üretim ve dışsatımına ilişkin gelişmeler ortaya 

konulmuştur. Türkiye’de sofralık üzüm üretim ve dışsatımına yönelik uygulanan politikalar 

incelenerek dış pazarı arttırmaya yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

3.  ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

3.1 Dünyada Belli Başlı Ülkelerde Sofralık Üzüm Üretimi 

 

 Dünya sofralık üzüm üretimi yaklaşık 21 milyon tondur. Dünyanın önemli sofralık 

üzüm üretici ülkeleri Çizelge 1’de görülmektedir. Buna göre Çin, Hindistan ve Türkiye ilk üç 

sırada yer almaktadır. 2005 yılından bu yana Çin’deki üretim artışından kaynaklı olarak dünya 

sofralık üzüm üretiminde sürekli bir artış söz konusudur. Güney yarım küresi ülkelerinden 

Güney Afrika ve Peru’da sofralık üzüm üretimini arttıran ülkelerdir. 2015/2016 üretim 

sezonunda; Çin’in üretimi % 10 artarak 9,6 milyon tona ulaşmıştır ve artma eğilimi devam 

etmektedir. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kuraklık yaşanmasına rağmen 2014 yılına göre 

üzüm üretim miktarı 29.000 ton artarak 984.000 ton olmuştur. Şili’de bazı üretim bölgelerinde 

yaşanan selden dolayı üretim bir önceki yıla göre az miktarda olsa düşerek 925.000 ton olarak 

gerçekleşmiştir. AB’deki üretim İspanya’daki üretim artışına bağlı olarak 49.000 ton artarak 

1,7 milyon ton olmuştur. Türkiye’nin sofralık üzüm üretimi, ilkbahar mevsiminde yaşanan 

dolu, don ve bunu izleyen yağışlardan dolayı %14,7 azalarak 2 milyon ton olmuştur (USDA, 

2015). 
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Çizelge 1: Dünya Sofralık Üzüm Üretimi (1000 ton) 

 

Ülkeler Yıllar  

2010/11 2011/1

2 

2012/1

3 

2013/1

4 

2014/1

5 

2015/1

6 

Çin 6.200 6.600 7.400 8.085 8800 9600 

Hindistan 1.235 2.221 2.483 2.500 2.500 2500 

Türkiye 2.150 2.20 2.200 2.200 2350 2005 

Avrupa Birliği 2.090 1.898 1.724 1816 1.634 1683 

Brezilya 1495 1515 1440 1437 1451 1460 

Şili 1.215 1.175 1.195 1.055 929 925 

ABD 865 857 874 1.013 955 984 

Peru 297 365 398 500 500 510 

Güney Afrika 245 286 262 252 291 294 

Güney Kore 269 278 260 260 260 260 

Diğer 855 823 929 859 921 851 

Toplam 16.916 18.217 19.164 19.977 20.592 21.072 
 

Kaynak: USDA Report, 2015 

3.2. Dünyada Belli Başlı Ülkelerde Sofralık Üzüm Dışsatımı, Dışalımı ve Tercih Edilen 

Üzüm Çeşitleri  

Dünya sofralık üzüm dışsatımı 2,7 milyon ton civarındadır (Çizelge 2). Şili dünya sofralık üzüm 

dışsatımında 740.000 tonluk dış satımı ile lider ülke olma konumunu devam ettirmektedir. 

ABD, Peru, G. Afrika ve Türkiye diğer önemli dışsatımcı ülkelerdir. Peru’nun dışsatımı Avrupa 

Birliği ve Çin’den gelen talebe bağlı olarak artış göstermektedir. 

Çizelge 2: Dünya Sofralık Üzüm Dış Satım Miktarı (1000 ton) 

 

Dış Satım 

Yapan  

Ülkeler 

Yıllar  

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Şili 854 812 856 732 750 740 

ABD 327 346 357 416 389 390 

G. Afrika 203 246 235 226 264 266 

Peru 121 149 177 267 280 295 

Türkiye 236 241 209 204 260 179 

Hong Kong 109 124 105 164 172 175 

Meksika 171 138 168 150 152 163 

Çin 88 106 123 104 130 165 

AB 128 134 150 152 102 105 

Hindistan 72 114 151 142 74 100 

Diğer 149 139 142 130 138 141 

Toplam 2458 2548 2673 2687 2711 2719 
 

Kaynak: USDA Report, 2015 
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 Sofralık üzüm dışalımında AB ülkeleri ilk sırada yer almaktadır (Çizelge 3). AB ülkeleri 

içerisinde de Hollanda, Almanya ve İngiltere en büyük alıcılardır. Hollanda, aynı zamanda re-

export amacıyla sofralık üzüm dışalımında önemli ülkeler arasına girmektedir. Sofralık üzümde 

dünyanın önemli üretici ve dışsatımcı ülkesi olan ABD kendi üretim döneminin farklılığından 

kaynaklanan nedenle aynı zamanda sofralık üzüm dış alımcısı bir ülkedir. Bunu Rusya, Çin, 

Hong Kong ile Kanada izlemektedir. 

 

Çizelge 3: Dünya Sofralık Üzüm Dış Alım Miktarı (1000 ton) 

 

Ülkeler Yıllar  

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

AB 552 581 560 577 603 600 

ABD 580 533 567 519 547 540 

Rusya 408 393 389 349 301 250 

Çin 118 150 159 231 226 250 

Hong Kong 143 163 144 210 215 220 

Kanada 189 173 176 182 177 178 

Tayland 35 63 85 87 89 90 

G.Kore 45 53 55 60 66 63 

Meksika 61 75 59 77 69 68 

Kazakistan 20 55 80 28 67 73 

Diğer 246 276 275 286 284 278 

Toplam 2396 2514 2549 2607 2644 2609 
 

Kaynak: USDA Report, 2015 

 Ülkelere göre tercih edilen üzüm çeşitleri farklılık gösterebilmektedir. Thompson 

Seedless İngiltere’de en çok tercih edilen çeşittir. Diğer ülkelerde daha olgun ve sarı renkli 

Thompson Seedless çeşidi tercih edilirken, İskandinav ülkeleri ve İngiltere’de yeşil renkli olanı 

tercih edilmektedir. Bunun dışında hafif kırmızı renkli Flame Seedless çeşidi de genelde 

İngiltere’de çok tercih edilen bir çeşittir. Siyah çekirdekli bir çeşit olan Ribier; Kuzey Avrupa 

Ülkelerinde tercih edilen bir çeşittir. Siyah çekirdekli çeşitler İskandinav ülkeleri, Hollanda gibi 

Kuzey Avrupalı tüketicilerin alışkın olduğu çeşitlerdir. Erkenci çeşitlerden Perlette ve iri taneli 

beyaz çekirdeksiz bir çeşit olan Superior Seedless’de tercih edilen çeşitlerdendir. Thompson 

Seedless çeşidinin fiyatı diğer çekirdekli çeşitlerin fiyatından daha düşüktür. Kuzey Avrupa 

ülkelerinde ve ABD’de de çekirdeksiz çeşitlere eğilim daha yüksektir. Fransa’da koyu renkli 

ve iri taneli çekirdekli çeşitlerin oldukça önemli bir pazarı bulunmaktadır. Renkli üzümlerin 

sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle Almanya, Hollanda, Avusturya, Rusya Federasyonu 

ve Doğu Avrupa ülkelerinde de bu yöndeki bir eğilim her geçen gün artmaktadır. 
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3.3  Türkiye’nin Dışsatımını Yaptığı Üzüm Çeşitleri ve Dışsatım Yapılan Ülkeler 

 

 Türkiye’de alan, üretim ve dışsatım açısından en önemli çeşit Sultani Çekirdeksizdir. 

2014 yılında dışsatımı yapılan üzüm çeşitleri içerisinde Sultani Çekirdeksizin oranı %71,6’dır  

(TÜİK, 2014). Bu çeşit dışında; Ergin çekirdeksizi, Uslu, Superior Seedless, Perlette, Razakı 

(Mevlana) gibi üzüm çeşitlerinin de dışsatımı gerçekleştirilmiştir. Çizelge 4’de 2014 yılında 

dışsatımları gerçekleştirilen çeşitlere yer verilmiştir. Bu çeşitler genelde yerel çeşitler olup 

sofralık üzüm açısından istenilen kalite ve standartları yakalayamamıştır (Koçtürk and 

Engindeniz, 2009). Talebe göre üretilen çeşitlerin planlanması gerekmektedir. 

 

Çizelge 4: Türkiye'nin Dışsatıma Yönelik Üzüm Çeşitleri (2014) 

Üzüm Çeşitleri Miktar 

(Ton) 

% Değer 

(1000 $) 

% Birim 

Fiyat 

($/Ton) 

Sultani Çekirdeksiz 

Üzümü 

186.465,47 71,64 140.337,00 69,05 753 

Razakı 3.815,84 1,47 3.826,95 1,88 1003 

Tarsus Beyazı 180 0,07 171,85 0,08 955 

Müşküle 167,48 0,06  21,15 0,06 723 

Kardinal 471,16 0,18 368,45 0,18 782 

Perlette 4.365,16 1,68 3.336,73 1,64 764 

Superior (Super) 

Çekirdeksiz 

10.001,99 3,84 6.810,20 3,35 681 

Antep Karası 144,93 0,06 136,49 0,07 942 

Hatun Parmağı 1849,33 0,71 1407,48 0,69 761 

Yalova İncisi 27,15 0,01 14,93 0,01 550 

Ergin Çekirdeksiz 

Üzümü 

21.258,36 8,17 19.182,11 9,44 902 

Uslu Üzümü 15731,91 6,04 12614,66 6,21 802 

Red Globe 15,91 0,01 47,73 0,02 3000 

Diğer 15.789,98 6,07 14.855,39 7,32 921 

Toplam 260.284,67 100,00 203.231,12 100,00 781 
 

Kaynak: TUİK, 2014 

 Türkiye sofralık üzüm dışsatımının büyük çoğunluğunu Rusya Federasyonuna 

yapmaktadır. Önceki yıllarda daha yüksek olan AB pazarının payı %10’un altına düşmüştür. 

AB ülkeleri içerisinde Almanya, Hollanda, İngiltere ve Avusturya Türkiye’nin dışsatım yaptığı 

önemli ülkelerdir. Son 10 yıl içerisinde Türkiye’den Rusya Federasyonu ve Ukrayna’ya yapılan 

dışsatımda büyük artışlar yaşanırken AB ülkelerinin payında ise bir azalma söz konusudur. 

AB'ne üye ülkeler Ortak Tarım Politikası çerçevesinde (EC) 2789/1999 no’lu komisyon tüzüğü 

ile  sofralık üzüm pazarlama standartlarını belirlemişlerdir. Standartlara uymayan ürünlerin 

birlik içinde pazarlanması yasaktır (Anonymous, 1999). 
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3.4 Türkiye’de Sofralık Üzüm Üretim ve Dışsatımına Yönelik Uygulanan Politikalar, 

Hedefler 

 

 Sofralık üzüm dünya pazarında; en büyük alıcı AB ülkeleri olup bunu ABD ve Rusya 

Federasyonu izlemektedir. AB içerisinde ise 2014 yılı verilerine göre en çok dışalımı, Almanya, 

İngiltere ve Fransa yapmıştır.  

Türkiye sofralık üzüm dış satımının %62’sini Rusya Federasyonu’na yapmaktadır (Çizelge 5). 

Ancak 2015 yılında Rusya Federasyonu ile yaşanan siyasal kriz nedeniyle Rusya tarafından dış 

alımına ambargo konulan tarım ürünleri içerisinde sofralık üzümde yer almaktadır. Dolayısıyla 

mevcut durum çözümlenmediği takdirde Türkiye sofralık üzüm dış satımında sorunlar 

yaşayabilecektir. Bu nedenle Türkiye yeni pazar arayışlarına yönelmek durumundadır. Çizelge 

5’den de görüldüğü gibi Türkiye, sofralık üzümü; AB ülkelerine daha yüksek fiyattan 

pazarlayabilmektedir. Dolayısıyla Türkiye gelecekte AB’deki pazar payını arttırmayı 

hedeflemelidir. 

 

Çizelge 5: Türkiye Sofralık Üzüm Dışsatımının Ülkelere Göre Dağılımı (2014) 

Ülkeler Miktar 

(kg) 

% Tutar 

($) 

% Birim 

Fiyat 

($/Ton) 

Rusya Federasyonu 1 2.376.221 62,38 128.957.402 63,45 794 

Ukrayna 18.504.623 7,11 12.324.216 6,06 666 

Almanya 12.651.298 4,86 12.228.940 6,02 967 

Avusturya 974,675 0,37 1.037.132 0,51 1064 

Belçika 203,045 0,08 245,579 0,12 1209 

İngiltere 1.786.559 0,69 2.097.799 1,03 11 4 

Hollanda 2.270.929 0,87 1.997.101 0,98 879 

Suudi Arabistan 5.505.457 2,12 3.676.375 1,81 668 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 

3.422.592 1,31 2.507.903 1,23 733 

Diğer 52.589.269 20,2 38.158.672 18,78 726 

Toplam 260.284.668 100 203.231.119 100 781 
 

Kaynak: TUİK, 2014 

 

Dünyada en önemli pazar olan AB’de, dışalım Kasım sonu-Aralık başı gibi Güney 

Afrika ve Şili’den başlamakta ve Mart sonu-Nisan başına kadar bu ülkelerden yapılan dışalım 

devam etmektedir. Mayıs ayında Peru ve Brezilya ürünleri pazara girmekte, bunu Mısır ve 

Hindistan izlemektedir. Temmuz sonunda İspanya ve İtalya ürünleri başlamakta ve bu dönemde 

birlik dışından yapılan dışalımda bir azalma görülmektedir (USDA Report, 2015).  Türkiye bu 

dönemde (Ağustos-Aralık)  AB dışından dışalımın yapıldığı bir ülkedir. AB’de Ortak piyasa 

düzeni kapsamındaki bazı tarım ürünlerinin dışalımında “giriş fiyatı” (Entry Price) uygulaması 

mevcuttur. Sofralık üzümde bu kapsamda bir üründür. Buna göre, dışalım sırasında, ürünün 

“giriş fiyatı”na ve dönemine bağlı olarak farklı gümrük oranları uygulanmaktadır. 1 Ocak-14 

Temmuz arasında %11,5; 15-20 Temmuz arasında %14,1; 21 Temmuz-31 Ekim arasında 
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%14,1-17,6; 1-20 Kasım arasında %11,5-14,4; 21 Kasım-31 Aralık arasında %11,5 oranında 

gümrük bedeli alınmaktadır (Anonim, 2015). Buna benzer uygulamalardan dışsatımcıların 

olumsuz etkilenmelerini önlemeye yönelik olarak dışsatımda geri ödeme uygulamasına 

gidilmelidir. Buna yönelik uygulamalar yıllar içerinde zaman zaman uygulanmıştır. 2015 

yılında “tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin” alınan komisyon kararı ile 140 

TL/ton iade gerçekleşmiştir. (14.02.2015 tarih ve 29267 sayılı R.G). 

 Üretimin, kalite ve miktar açısından talebe göre düzenlenmesini sağlamak, üretim 

maliyetlerini düşürmek ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak, özellikle su, toprak ve peyzaj 

kalitesini koruyacak ve biyoçeşitliliği muhafaza edecek üretim uygulamalarının, tekniklerinin 

ve çevreyle dost atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla üretici 

örgütleri kurulmuştur (EC, 2003). AB ülkelerinde, meyve-sebze üreticilerinin yasal açıdan bir 

kuruluşa üye olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak herhangi bir örgüte üye olmayan 

üreticiler bazı desteklerden yararlanamamaktadırlar (Eraktan vd., 2002). Üretici örgütleri; 

pazardan ürünlerin geri çekilmesinde, ürünlerin çevreyi dikkate alan çevre dostu yöntemlere 

göre üretilmesinde ve pazarlanmasında rol oynamaktadırlar (Eraktan vd., 2002). Üretici 

örgütlerinin, ürünün saklanması, korunması ve pazarlanması ile ilgili teknik yapıya da sahip 

olmaları gerekmektedir. Üretici örgütlerinin resmi olarak tanınabilmesi için ilk kriter asgari üye 

sayısı ve asgari pazarlanabilen ürün miktarına ulaşmalarıdır. Meyve ve sebze ürünleri için en 

az 20 üretici bulunması ve bu üreticilerin o bölgedeki üretimin asgari %15’ini 

gerçekleştirmeleri istenmektedir (Atış ve Artukoğlu, 2005). 

 Türkiye’de AB Ortak Tarım Politikasında olduğu gibi tarımsal ürünler ve üreticiler için 

geliştirilen yardım ve destek araçlarına yönelik sağlıklı bir piyasa düzenlemesi henüz mevcut 

değildir. 2789/1999/EC sayılı Sofralık üzüm için pazarlama standartlarını belirleyen 22 Aralık 

1999 tarihli Komisyon Tüzüğüne göre revize edilen TS 101 Sofralık Üzüm Standardının Dış 

Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (2004/32) yürürlüğe girmiştir 

(13.06.2004 tarih ve 25491 sayılı R.G.). Türkiye’de yaş meyve ve sebze alt sektörü ile ilgili en 

göze çarpan düzenleme 4367 sayılı Yaş Meyve ve Sebze Ticaretini Düzenleyen ve Toptancı 

Hallerine ilişkin yasadır.  Bu yasa ile mallarını belediye sınırları veya yakınlarında 

perakende olarak pazarlayanlara, mallarını toptancı halden satın aldıklarını belgeleme 

zorunluluğu getirilmiştir. Toptancı Hallerde satışların; üreticiler, üretici birlikleri, 

komisyoncular ile kendi namına ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticareti 

ile uğraşan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabileceği hükümlerine yer verilmiştir 

(Demirbaş, 2001).  

 Türkiye’de, dışsatımda pazarlama kolaylığı sağlamak ve iç tüketimde de toplum sağlığı 

için üretimde sertifikalı modellerin yaygınlaştırılması önemlidir (Söylemezoğlu, 2015 vd.). 

 Son dönemlerde yapılan önemli düzenlemeler olarak; Üretici Birlikleri Kanunu, İyi 

Tarım Uygulamaları Yönetmeliği ve Organik Tarım Yasasını saymak mümkündür. Bu yasa ile 

üretimi talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak 

kaydıyla pazarda geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek, ürünlerin ulusal ve 

uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı önlemler almak üzere tarım üreticilerinin ürün 

veya ürün grubu bazında bir araya gelmeleri amaçlanmıştır. Birlikler; ürün veya ürün grubu 

bazında faaliyet gösteren ve tüzüklerinde belirlenen miktardaki tarımsal üretimi bu kuruluşlar 

aracılığıyla pazarlamayı taahhüt eden, en az 16 tarım üreticisinin bir araya gelmesiyle, asgari 

ilçe düzeyinde kurulabilecektir. Birliğin toplam üretim kapasitesinin ürün bazında, Bakanlık 
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tarafından yönetmelikle belirlenecek asgari düzeyin altında olmaması gerekmektedir 

(06.07.2004 tarih ve 25514 sayılı R.G). Bitkisel üretim konularında üretici birliği kurmak 

isteyen üreticilerin toplam asgari üretim miktarlarının, ilçedeki toplam üretimin %10’unu 

karşılaması gerekmektedir. İlçedeki üretim ilin toplam üretiminin %50’sini aşması durumunda 

kapasite koşulu asgari %5 olarak uygulanmaktadır. Ancak Tarımsal Üretici Birlikleri Yasasında 

finansal kaynak olarak gösterilen; aidat, yurtiçi ve yurtdışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar 

ile bu birliklerin verilen görevleri yerine getirmesi de kolay görünmemektedir. Gerekli finansal 

alt yapının aidat ve bağışlarla değil, TOBB, TİM ve TZOB yasalarında olduğu gibi zorunlu 

kesintiler yoluyla sağlanması birlikleri güçlü duruma getirebilecektir Ayrıca üretici birliklerinin 

aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı alma yetkileri de 

bulunmaktadır (06.07.2004 tarih ve 25514 sayılı R.G).  

 7 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan; İyi Tarım 

Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik ile de çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir 

tarımsal üretimin yapılması doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve 

sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu yönetmelik; iyi tarım 

uygulamalarının genel kuralları, kontrol ve sertifikasyon sistemi ile komitenin, il 

müdürlüklerinin, üreticilerin, üretici örgütlerinin, girişimcilerin, kontrol ve sertifikasyon 

kuruluşlarının, kontrolörlerin, sertifikerlerin ve iç kontrolörlerin görev ve sorumlulukları ile 

denetim esaslarını kapsamaktadır. 

 Bunun dışında meyve ve sebze sektörünü geliştirmek açısından yapılan bir diğer politika 

uygulaması da, iyi tarım uygulamaları, organik tarım ürünleri, kontrollü örtü altı tarımı ve diğer 

üretim şekillerini kapsayan kredilere sübvansiyonlu faiz oranı uygulamasıdır. 2015 yılı 

itibariyle Çiftçi Kayıt Sistemine dahil üreticilere; 70 TL/da organik tarım, 50 TL/da iyi tarım 

uygulamaları desteği verilmesine ilişkin karar 8 Nisan 2015 tarih ve 29330 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Bağcılığa uygun coğrafi bölgelerin belirlenmesini, bağ alanları ile asma ve üzümden elde edilen 

ürünlerin çeşit ve miktarlarının tespitini, planlanmasını, kaliteli ve sağlıklı ürün yetiştirme ile 

işlemeye yönelik önlemlerin, sertifikalı asma fidanı üretimini ve bu fidanlarla modern bağ 

tesisinin teşvik edilmesini, üretici, işleyici ve ticaretini yapanları kayıt altına alınarak veri 

tabanının oluşturulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan bağcılık yönetmeliği de 30.12.2006 

tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

 Tarımsal üretimde teknoloji kullanımının teşvik edilmesine yönelik olarak 07 Ocak 

2007 tarihli ve 26396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/11483 sayılı karar ile üretim 

maliyetlerini etkileyen mazot ve kimyevi gübre için çiftçilere destekleme ödemesi yapılması 

uygulaması getirilmiştir. 2015 yılı itibariyle Çiftçi Kayıt Sistemine dahil üreticilere; 4,85 TL/da 

mazot, 6,6 TL/da gübre desteği ve 2,5 TL/da toprak analizi desteği verilmiştir. Ayrıca sertifikalı 

fidanla bağ tesisine de 280 TL/da verilmiştir (08.04.2015 tarih ve 29320 sayılı R.G).   

 

4.  SONUÇ 

 

Türkiye sofralık üzüm üretiminde önemli bir ülke olmakla beraber dışsatım açısından 

üretimdeki potansiyelini değerlendirememektedir. Dış satımda nerdeyse tek bir çeşitle (Sultani 

Çekirdeksiz) yer almakta bu çeşit de istenilen kalitede üretilememektedir. Günümüzde kaliteli, 

güvenilir ürünlere olan talebin artması nedeni ile üretimde ve pazarlama aşamasında yapılacak 
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planlama ve iyileştirmeler büyük önem taşımaktadır. Bunun için de amaca yönelik şekilde 

dünya standartlarına uygun üretimin yapılması gerekmektedir. İstenilen kalite ve standartlarda 

üzüm üretebilmek, üründe çeşitliliğe gidebilmek için üretim, ürün işleme ve pazarlama 

aşamalarındaki birtakım sorumlulukların üretici ve dışsatımcı tarafından üstlenilmesi 

gerekmektedir. Özellikle dış pazarda Türkiye’yi en çok zorlayan konulardan biri olan ilaç 

kalıntısına ilişkin izlenebilirlik sistemi önem taşımaktadır. Dolayısıyla üretimde başlayan ve 

dışsatımla devam eden süreçte, üretimde kalitenin arttırılıp dünyada kabul gören Superior 

Seedless (Sugraone), Flame Seedless, Crimson Seedless, gibi çekirdeksiz çeşitler ve Red Globe 

gibi gösterişli çeşitlerin uygun ekolojilerde üretimi arttırılmalıdır. Gerek Türkiye’de yapılan 

ıslah çalışmaları ile geliştirilen gerekse introdüksiyon yoluyla yurt dışından getirilecek yeni 

çeşitlerle uluslararası pazarlarda arayışlar sürdürülmelidir. Mevcut pazarları korumada ya da 

yeni pazarlar bulmada açılımlar sağlanabilmesi için, mevcut Sultani Çekirdeksiz üzüm 

çeşidinde kalite iyileştirilmesi yapılmalıdır. Erkenci çeşitlerle AB pazarına üzüm dışsatımı 

hedeflenmelidir. Son olarak da iyi tarım uygulamaları ile üründe belli bir kalite güvencesi ve 

pazarlamada izlenebilirlik yaygınlaştırılmalıdır. İzlenebilirlik konusu uzman tarım 

danışmanları eliyle desteklenmeli ve bu şekilde Türkiye'nin üzüm pazarlamasında en önde 

gelen sorunu olan pestisit kalıntısıyla da baş edilme yolunda bir adım atılmış olmalıdır.   
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ÖZET  

 

Bu çalışmada; Türkiye’de sofralık üzüm üretim ve dış satımı için 1982-2013 yıllarına ait yıllık 

verilerle gelecek 5 yıla ilişkin öngörülerde bulunulmuştur. Sofralık üzüm üretimine ilişkin 

öngörülerin yapılmasında; “Box-Jenkins ARIMA Modeli” kullanılmıştır. ARIMA (2,1,2) 

modeli en iyi model olarak bulunmuştur. Türkiye sofralık üzüm dışsatım miktarlarına ilişkin 

öngörü yapılırken ise çift üstel düzeltme ‘double exponential smoothing’ yönteminden 

yararlanılmıştır. Öngörü sonuçlarına göre Türkiye sofralık üzüm üretim ve dışsatımında artış 

olması beklenmektedir. Ancak bilinçsiz kimyasal kullanımı sonucu karşılaşılan kimyasal ilaç 

kalıntıları ve Rusya ile yaşanan kriz pazar payının artışını kısıtlamaktadır. Bu nedenle 

izlenebilir üretim sistemlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sofralık üzüm, üretim, dış satım, öngörü, ARIMA, çift üstel düzeltme 

 

PROJECTIONS AND EVALUATIONS FOR TABLE GRAPE PRODUCTION AND 

EXPORT IN TURKEY  

 

ABSTRACT  

 

In this study has been made forecasts for table grape production an export in Turkey for the 

next five years with annual data on 1982-2013 years. A time series modeling approach (Box-

Jenkins’ ARIMA model) has been used to forecast table grape production in Turkey. The order 

of the best ARIMA model was found to be (2,1,2). Double exponential smoothing’ method has 

been used for forecasting the amount of table grape export in Turkey. The forecast results have 

shown that the annual table grape production and export in Turkey will continuously grow. 

However, the result of unconscious use of chemical production and the crisis with Russia in 

Turkey's export markets is restricting the growth of the market share. Therefore, the 

establishment of production systems must be traceable and dissemination. 

 

Key words: Table grape, production, export, forecasting, ARIMA, Double exponential 

smoothing  
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1.GİRİŞ  

 

Üzüm dünyada oldukça geniş alana yayılan meyve türlerinden biridir. Dünyada 

7.155.187 hektar alanda 77.181.220 üzüm üretilmektedir (FAO, 2014). Türkiye 468.792 hektar 

bağ alanı ile İspanya, Fransa, Çin, İtalya ve Güney Afrika’dan sonra 6. sırada gelmektedir. 

Üzüm üretiminde ise Çin, İtalya, ABD, İspanya ve Fransa’dan sonra 4.252.800 ton ile 6 

sıradadır. Türkiye’de Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri ile yıllık yağışın 1000 mm. üzerinde 

olduğu Doğu Karadeniz sahil şeridi dışında kalan tüm bölgelerinde bağcılık yapılabilmektedir 

(Çelik vd.,1998). 

 Üzümler, ticari olarak değerlendirme şekillerine göre kurutmalık, sofralık, şıralık ve 

şaraplık olarak gruplandırılmaktadır. Dünyada üretilen üzümün %71’i şaraplık, %27’si sofralık 

ve %2’si kurutmalık olarak değerlendirilmektedir (Anonim, 2015). Türkiye’de ise üretilen 

üzümün %37’si çekirdekli ve çekirdeksiz kurutmalık, %52’si sofralık, %11’i de şaraplık olarak 

değerlendirilmektedir (TÜİK, 2014). Son yirmi yılda, değişen dünya koşullarıyla birlikte, 

sofralık üzüm üretiminde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 1991-1995 döneminde dünyada 

ortalama 11,8 milyon ton sofralık üzüm üretimi gerçekleştirilirken son yıllarda bu rakam 20,5 

milyon tona ulaşmıştır. 

Ekonomik ve siyasal gelişmelerin ulusal ve uluslararası pazarları etkilemesi nedeniyle 

sektörler açısından geleceğe ilişkin planlamaların yapılabilmesi için öngörülerde bulunmak 

oldukça önemlidir. Böylelikle makro politikaların oluşturulmasından işletmelerin yatırım 

tercihlerinin yapılmasına kadar ekonominin her bölümünde öngörüleri kullanmak mümkündür. 

Değişik ürünlerde bu tür çalışmalar yapılmıştır. 

Koç ve Tonkaz (2010) çalışmalarında, GAP bölgesinde çeltik üretimi, üretimin gelişim 

seyri incelenmiştir. Kullanılan veriler 1991–2009 dönemine aittir. Uzun dönem eğilim 

analizinde ARIMA (1,0,1) modeli kullanılmıştır. Bölge’de 2009 itibariyle 25724 ton olan çeltik 

üretiminin giderek azalma eğiliminde olacağı tahmin edilmektedir. Yapılan analizlerde, 

üretimin 2015 yılında 17032 tona, 2020 yılında 14467 tona ve 2025 yılında ise 13474 tona kadar 

gerileyeceği tahmin edilmiştir. 

Özer ve Semerci (2011) çalışmalarında, ayçiçeği için 1988–2009 yılları arasındaki dönem 

irdelenerek zaman serisi ve karesel tipi fonksiyon kullanılarak yapılan çalışmada, Türkiye’nin 

ayçiçeği ekim alanı, üretim miktarı ve verim değerleri incelenerek, olası tahminlerde 

bulunulmuştur. Eğilim analizleri sonucunda, 2011 yılı için Türkiye’nin ayçiçeği ekim alanı, 

üretim miktarı ve verim değerinde artış olacağı öngörüsünde bulunulmuştur. 2011 yılında 

ayçiçeği ekim alanlarının 600 000 ha’ı aşabileceği, ayçiçeği üretimin miktarının 1200000 tona 

yaklaşacağı ve ayçiçeği ortalama verim değerinin 190 kg/da’ı geçebileceği öngörülmüştür. 

Çelik (2012), Türkiye’de kırmızı et üretimini 1936-2011 dönemine ait yıllık verileri 

kullanarak Box-Jenkins tekniği ile analiz etmiştir. Bütünleştirilmiş Hareketli Ortalama ((0,1,1) 

ARIMA) en uygun model olarak belirlemiştir. 2012–2020 yılları için öngörüleri elde etmiş ve 

ileriye yönelik toplam kırmızı et üretiminin yıllık ortalama artış hızının binde 8 olacağını 

belirtmiştir. 

Çelik (2013), çalışmasında;1936–2011 yıllarına ait sert kabuklu meyvelerin türlerine göre 

(antepfıstığı, ceviz, fındık, badem ve kestane) üretim miktarları Box Jenkins yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Veriler durağan hale getirildikten sonra bu veri kümesine uyan model, antepfıstığı 

üretiminde Bütünleştirilmiş Otoregresif (ARIMA(2,1,0)), ceviz üretiminde Bütünleştirilmiş 
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Otoregresif (ARIMA(1,1,0)), fındık ve badem üretimi Bütünleştirilmiş Hareketli Ortalama 

(ARIMA(0,1,1)) ve kestane üretimi Bütünleştirilmiş Mevsimsel Otoregresif Hareketli 

Ortalama ARIMA(0,1, 0)(0, 0,1) 9 modeli olarak belirlenmiştir. Elde edilen modeller 

kullanılarak sert kabuklu meyvelerin 2012–2020 dönemi için öngörüleri yapılmıştır. Yapılan 

öngörüler sonucunda sert kabuklu meyvelerin üretim miktarında artış olacağı tahmin edilmiştir. 

Özer ve İlkdoğan (2013), çalışmalarında, dünya pamuk fiyatlarını Box Jenkins metodu 

ile incelemişlerdir. Ocak 2004 ve Haziran 2012 dönemini kapsayan 102 aylık dünya pamuk 

fiyatlarını kullanarak, ARIMA (1,1,1) (1,0,1) 12 mevsimsel modeli en uygun model 

belirlemişlerdir. Yapılan öngörü modeline göre 2012-2013 sezonunda dünya pamuk fiyat 

ortalaması 1.49 dolar ve 2013-2014 sezonunda 1.57 dolar ve 2013-2014 sezonunda ise 1.55 

dolar düzeyinde gerçekleşeceğini tahmin etmişlerdir. 

Muhammad and Abdullah (2013),  1970-2009 yılı verilerini kullanarak Malezyadaki 

çeltik üretimine ilişkin beş farklı zaman serisi modeli kullanmışlar ve üstel düzelteme yöntemini 

kullanarak gelecek beş yıl için tahminde bulunmuşlardır.  

Aydoğan ve ark., (2015), 1994 yılından günümüze kadar Türkiye kuru fasulye üretim 

alanları, üretim miktarları, ihracat, ithalat miktarları, yurt içi kullanım miktarları zaman serisi 

oluşturmuş ve gelecek dönemler için arz talep dengesini Zaman Serisi Analizlerinden biri olan 

“Çift Üstel Düzeltme Yöntemi” ile tahmin etmişlerdir. Gelecek beş yıllık dönemde (2015-

2019), kuru fasulye üretim alanları, üretim miktarı ve ihracatında azalma, ithalat ve yurt içi 

kullanım miktarlarında ise artış olacağını öngörmüşlerdir.  

Bu çalışmada zaman serisi verilerinden yararlanılarak sofralık üzüm üretim ve dış satım 

yapısına ilişkin politikaların oluşturulmasında kullanılmak üzere ileriye yönelik öngörülerde 

bulunmak amaçlanmıştır. 1982-2013 yıllarına ait veriler kullanılmıştır.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

 

2.1 Materyal 

 

 Çalışmada kullanılan Türkiye sofralık üzüm üretim ve dış satım miktarına ilişkin veriler 

1982-2013 yıllarına ait olup TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı) kayıtlarından temin 

edilmiştir. Bunun dışında konu ile ilgili yurt içinde ve dışında yayınlamış rapor ve 

istatistiklerden de yararlanılmıştır. 

 

2.2 Yöntem  

 

Türkiye sofralık üzüm üretimine ilişkin öngörülerin yapılmasında Mevsimsel olmayan 

“Box-Jenkins Modeli’’ ve Türkiye sofralık üzüm dışsatımına ilişkin öngörülerin yapılmasında 

ise‘‘Double Exponential Smoothing Modeli’’ kullanılmıştır.  

Çalışmada öncelikle incelenen değişkenler için sahip olunan verilerin normal dağılım 

gösterip göstermediği Kolmogorov Smirnov testi ile belirlenmiştir. Normal dağılım 

göstermeyen verilere dönüşüm uygulanarak, normalleştirilmiştir. İncelenen değişkenlere ait 

zaman serisi verilerinin normallik kontrolleri yapıldıktan sonra,  otoregresyon ve kısmi 

otoregresyon grafikleri ve ilgili istatistik testler (Dickey Fuller vb.) yardımıyla durağanlıkları 

incelenmiştir. Durağan olmayan seriler fark alma işlemi yapılarak durağan hale getirilmiştir.  
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Durağan olmayan bir zaman serisini durağan hale getirmek için genellikle serinin 1 veya 

2 defa farkı alınır ve d ile gösterilir. Durağan olmayıp farkı alınarak durağan hale getirilmiş 

serilere uygulanan modellere entegre modeller denir (Box-Jenkins 1976). Bu entegre modeller 

belirli sayıda farkı alınmış serilere uygulanan AR ve MA modellerinin birleşimidir. Eğer AR 

modelinin derecesi p, MA modelin derecesi q ve serinin de d kez farkı alınmışsa bu modele 

(p,d, q) dereceden otoregresif entegre hareketli ortalama modeli denir ve ARIMA (p, d, q) 

şeklinde gösterilir (Box and Jenkins, 1976). 

Burada p otoregresyon (AR) modelinin derecesi, d fark alma işlemi sayısı ve q hareketli 

ortalama (MA) modelinin derecesidir. Mevsimsel olmayan Box-Jenkins modellerine ait 

eşitlikler aşağıda verilmiştir: genel olarak ARIMA modelinin gösterimi  

 

𝑍𝑡 = ∅1𝑍𝑡−1 + ∅2𝑍𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑝𝑍𝑡−𝑝 + 𝜕𝑡 − ∅1𝜕𝑡−1 − ∅2𝜕𝑡−2 − ⋯ ∅𝑞𝜕𝑡−𝑞 

şeklindedir.  

Bu eşitlikte; ARMA(p,q) eşitliğinde Xt ‘nin yerine bunların farkı olan ∆𝑡  𝑥𝑡=𝑧𝑡 ikame 

edilerek elde edilmiştir. Burada ∆; fark alma operatörü, d; fark alma derecesi 𝑧𝑡; farkı alınmış 

seridir. ∅1,∅2, ∅𝑝 modelin parametreleridir. Bu parametreler t dönemine (bugünkü döneme) ait 

gözlem  değeri zt   ile   geçmiş    dönem   gözlem değerleri  Xt, Xt-1, Xt-2, Xt-p  arasındaki  ilişkiyi 

gösteren ilişki katsayılarıdır. P; modelin derecesini göstermektedir. 𝜕𝑡;  bağımsız bir süreç 

oluşturan normal dağılmış hata değişkenidir.  

Uygun modelin seçildiğinden emin olmak için, modellerdeki katsayıların önemlilik testi 

sonuçlarına ve tahmin serisi ile orijinal serinin birbirine olan uyumuna bakılmıştır. Ayrıca, 

Akaike Bilgi Kriteri (AIC) değerine bakılarak denetim işlemleri tamamlanmış ve öngörü 

değerleri hesaplanmıştır. Akaike Bilgi Kriteri (AIC) değeri aşağıdaki formül yardımıyla 

belirlenmiştir:  

AIC=Tlnσϵ 2 +2M 

Eşitlikte, AIC Akaike Bilgi Kriteri değerini, M modelin parametre sayısını ifade 

etmektedir. 

Sofralık üzüm dış satımına ilişkin öngörüde bulunulurken; verilerin son dönemlerine daha 

fazla ağırlık vermek istenildiğinden, dinamik zaman serisi metotlarından biri olan “Çift Üstel 

Düzeltme Metodu” kullanılmıştır. Bu yöntemde hem trend ortaya konulmakta hem de üstel 

düzeltme yapılmaktadır. Bu yöntemde aşağıdaki eşitlikler kullanılmaktadır. 

 
Eşitliklerde At; t döneminde seriye ait üstel olarak düzeltilmiş ortalamayı, CTt; t dönemindeki 

mevcut trendi, Tt; t döneminde üstel olarak düzeltilmiş trendi, Ŷt+1; gelecek dönem için tahmini, 

ɑ; 0 ile 1 arasında değişen ortalamaya ait düzeltme faktörünü, β; 0 ile 1 arasında değişen trend 

için düzeltme faktörünü ifade etmektedir.  
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3. BULGULAR  

 

3.1 Türkiye Sofralık Üzüm Üretim Miktarı Öngörüsü 

 

Çalışmada öncelikle 1982-2013 dönemine ilişkin yıllık zaman serisi grafiği çizilmiş ve 

Şekil 1’de

 
verilmiştir. İncelenen dönemde serinin artan bir trende sahip olduğu görülmektedir.  

 

 

Şekil 1: 1982-2013 yılları Türkiye sofralık üzüm üretimi (bin ton) 

 

Serinin normal dağılım kontrolü ve dönüştürme işlemleri yapıldıktan sonra durağan olup 

olmadığını belirleyebilmek için otokorelasyon (ACF) ve kısmi otokorelasyon (PACF) 

fonksiyonlarına bakılmıştır (Şekil 2) 

 

  
Şekil 2: Türkiye Sofralık Üzüm Üretim Miktarına ilişkin Otokorelasyon ve Kısmi 

Otokorelasyon Fonksiyonu 

 

Serinin durağan olmadığı sonucuna varılarak 1 fark alma işlemi sonrasında yeniden 

otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonlarına bakılmıştır (Şekil 3). Serinin 

durağanlaştığı belirlenmiştir. Model tahmin edilirken durağan hale dönüştürülen serinin hem 

ACF hem de PACF grafiklerinde ilişki miktarının azalışı yavaş yavaş olduğundan, otoregresif 

hareketli ortalama modeli kullanılmıştır. 
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Şekil 3: Türkiye Sofralık Üzüm Üretim Miktarına ilişkin Otokorelasyon ve Kısmi 

Otokorelasyon Fonksiyonu (1 fark alma işleminden sonra) 

 

Serinin birim kök içerip içermediği Dickey-Fuller (ADF) testi ile araştırılmıştır.  Dickey-

Fuller test istatistiğine göre serinin birinci farkı için ADF değeri -4.247960 mutlak değeri %1, 

%5, %10 anlamlılık seviyesinde kritik değerlerinden mutlak olarak büyük olması nedeniyle 

serinin birim kök içermediği yani durağan olduğu görülmektedir (Çizelge 1) 

 

Çizelge1: Dickey-Fuller (ADF) test sonuçları 

     

   t-İstatistiği 

  Olasılık 

değeri* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test istatistiği -4.247960  0.0025 

Düzey %1   -3.679322  

 %5   -2.967767  

 %10  -2.622989  

 

Sofralık üzüm üretim miktarı tahminine yönelik olarak ARIMA model uygulamasında 

(2,1,2) uygulaması en uygun model olarak seçilmiştir. Parametrelerin tahmininde EViews 

programı kullanılmış olup uygun model için elde edilen analiz sonuçları Çizelge 2’de 

verilmiştir. Buna göre modelinin parametre tahminlerinin anlamlılığını test etmek için 

hesaplanan olasılık değeri (p); α =0,05 anlamlılık düzeyinden küçük olduğundan parametre 

tahminlerinin anlamlı olduğuna karar verilmiştir.  

 

Çizelge 2: Parametrelerin tahmini 

Parametre Katsayı Std. Hata t-İstatistiği 

Olasılık 

değeri (p)   

     
     C 0.011074 0.008856 1.250427 0.2223 

AR(2) 

-

0.468614 0.116319 -4.028691 0.0004 

MA(2) 0.952513 0.023151 41.14429 0.0000 

     
     R-squared 0.481230     Mean dependent var 0.014689 
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Adjusted R-squared 0.441325     S.D. dependent var 0.050211 

S.E. of regression 0.037530     Akaike info criterion -3.629663 

Sum squared resid 0.036621     Schwarz criterion -3.488219 

Log likelihood 55.63011     F-statistic 12.05930 

Durbin-Watson stat 1.921478     Prob(F-statistic) 0.000197 

     
Tahmin değerleri Çizelge 3’de verilmiştir. Gelecek dönemlerde de Türkiye sofralık 

üzüm üretimindeki artışın devam etmesi beklenilmektedir. Ancak iklimsel olaylarda 

yaşanılabilecek olumsuzluklardan dolayı verimde meydana gelen azalmalardan dolayı yıllar 

içerisinde üretimde azalmalar görülebilecektir. Türkiye’nin 2014 yılında 2200 bin ton olarak 

gerçekleşen sofralık üzüm üretim miktarı 2015 yılında yaşanan dolu ve bunu takiben yaşanan 

yağışlardan dolayı %13 azalarak 1,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (USDA, 2015). 

 

Çizelge 3: Türkiye sofralık üzüm üretim miktarına ilişkin öngörü değerleri (ton) 

ARIMA 

(2,1,2) 
Tahmini 

En 
En Yüksek 

Düşük 

2014 2.218.758 1.799.617 2.735.458 

2015 2.398.502 1.764.534 3.260.243 

2016 2.469.335 1.708.598 3.568.782 

2017 2.446.752 1.607.904 3.723.145 

2018 2.605.134 1.619.124 4.191.602 

 

3.2 Türkiye Sofralık Üzüm Dış Satım Miktarı Öngörüsü 

 

 Çalışmada öncelikle 1982-2013 dönemine ilişkin Türkiye sofralık üzüm dış satım 

miktarının yıllık zaman serisi grafiği çizilmiş ve Şekil 4’de verilmiştir. Burada sofralık üzüm 

dış satım miktarı serisinde artış trendi görülmektedir. Serinin normal dağılım kontrolü ve 

dönüştürme işlemleri yapıldıktan sonra analize uygun hale getirilmiştir. 

 

 
Şekil 4: 1982-2013 yılları Türkiye sofralık üzüm dış satım miktarı (ton) 

 

Türkiye sofralık üzüm dış satımına ilişkin yapılan tahminde çift üstel düzeltme yöntemi 

kullanılmıştır. Türkiye sofralık üzüm dış satım miktarının incelenen 5 yıllık (2014-2018) 
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süreçte artması beklenilmektedir (Şekil 5). Buna göre sofralık üzüm dış satımına ilişkin 5 yıllık 

tahmini, en düşük ve en yüksek değerleri Çizelge 4’de verilmiştir.  

Türkiye sofralık üzüm dış satımında Rusya’nın payı %60 civarında olup 2015 yılında 

Rusya ile yaşanan siyasal krizden dolayı mevcut durum devam ederse sofralık üzüm 

dışsatımında sorunlar yaşanabilecektir.  

 

 
 

Şekil 5: Türkiye Sofralık Üzüm Dışsatım Miktarı Tahmin ve Sınır Değerleri 

 

Çizelge 4: Türkiye sofralık üzüm dış satım miktarı öngörüsü (Ton) 

Yıllar Tahmini En Düşük En Yüksek 

2014 227.473 136.509 379.053 

2015 248.491 121.750  507.154  

2016 271.444 107.125  687.797  

2017 296.517 93.700  938.340  

2018 323.907 81.707  1.284.044  

 

 

4. SONUÇLAR  

 

Gelecek dönemlere ilişkin uygun politika araçlarının geliştirilmesinde kullanılmak üzere 

öngörülerde bulunmak son derece önemlidir. Bu çerçevede Türkiye sofralık üzüm üretim ve dış 

satım miktarına ilişkin 2014-2018 dönemi için öngörülerde bulunulmuş ve incelenen dönem 

için Türkiye sofralık üzüm üretim ve dış satımındaki artışların devam edeceği sonucuna 

varılmıştır. Sofralık üzüm üretim miktarında zaman zaman iklimsel olumsuzlardan kaynaklı 

bazı yıllarda azalmalar olsa bile verimdeki artıştan dolayı sofralık üzüm üretim miktarında 

azalma beklenilmemektedir. Ancak 2015 yılında Rusya ile yaşanılan siyasal krizden dolayı 

Türkiye’nin sofralık üzüm dışsatımında sorunlar yaşanılabilecektir. Bu durum aşılamazsa dış 

satım miktarında azalmalar söz konusu olabilecektir. Türkiye sofralık üzüm dışsatımında Rusya 

Federasyonunun payı %60’dır. Dolayısıyla yeni pazar arayışlarına gitmek faydalı olacaktır. 

Ancak Türkiye’nin sofralık üzüm dış pazarında neredeyse tek bir çeşitle (Sultani Çekirdeksiz) 

yer alması ve kimyasal ilaç kalıntı sorunları da pazar payı artışını kısıtlamaktadır. Türkiye’de 
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sofralık üzüm dış pazar payını genişletebilmek için, pazarın kalıntı konusundaki isteklerini 

karşılayan izlenebilir üretim sisteminin kurması gerekmektedir. 
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ÖZET 

 

Türkiye coğrafi açıdan, uygun toprak ve iklim koşullarına sahip olmasından dolayı 

kaliteli ve farklı şaraplık üzüm çeşitlerinin üretilebileceği bir ülkedir. Ancak şaraplık üzüm 

üretimi yıllar içerisinde ihmal edilmiştir. Türkiye’de üretilen üzümün, sadece  %2,5-3’lük 

bölümü şaraplık olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada; Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) 

şarap pazarındaki rekabet gücünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 2000-2014 

dönemine ilişkin makro ekonomik veriler kullanılmış ve analizlerde “Açıklanmış 

Karşılaştırmalı Üstünlükler” (AKÜ) indeksinden yararlanılmıştır. AKÜ-Balassa indeksi ile 

ilgili bulgulara bakıldığında Türkiye’nin Avrupa Birliği pazarındaki şarap dış satımında, 

Almanya’ya karşı rekabet gücünün bulunduğu sonucuna varılmıştır. Belçika, Hollanda, Fransa, 

İtalya, İspanya gibi diğer ülkelerin karşısında ise rekabet gücünün kalmadığı belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Şaraplık üzüm,Rekabet gücü,AKÜ-Balassa indeksi,Türkiye, Avrupa 

Birliği 

 

COMPETITIVENESS OF TURKEY IN THE EUROPEAN UNION WINE MARKET 

 

ABSTRACT 

 

Geographically, Turkey has the most suitable soil and climatic conditions for growing 

quality and different wine grape varieties. However wine grape growing has been neglected for 

many years. It is estimated that 2,5-3% of grape production devoted to making wine. The aim 

of this study is to determine Turkey’s comparative advantage and international competitiveness 

in the EU wine market. In this study macro-economic data were used for the period 2000-2014. 

The analysis is based on Balassa’s (1965) “Revealed Comparative Advantage (RCA) index. 

The analysis based on Balassa’s indices shows that Turkey has a comparative advantage 

oriented to German wine market. Turkey has accordingly got the revealed comparative 

disadvantages against other countries (Belgium, Holland, France, Spain, Italy). 

Key Words: Wine grape, Competitiveness, RCA- Balassa indice, Turkey, European Union 
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1. Giriş 

Dünya bağcılığında 468.792 hektarlık bağ alanı ile İspanya, Fransa, Çin, İtalya ve 

Güney Afrika’dan sonra 6. sırada bulunan Türkiye; 4.011.409 ton üzüm üretimi ile 77.181.122 

tonluk dünya üzüm üretimi içerisinde; Çin, İtalya, ABD, İspanya ve Fransa’nın ardından 6. 

sırada (%5,20) yer almaktadır [1]. Dünyada üretilen üzümün %71’i şaraplık, %27’si sofralık ve 

%2’si kurutmalık olarak değerlendirilmektedir [2]. Türkiye’de ise üretilen üzümün %37’si 

çekirdekli ve çekirdeksiz kurutmalık, %52’si sofralık, %11’ide şaraplık olarak 

değerlendirilmektedir [3]. Şaraplık üzümler, kıraç alanlarda kullanılmayan tarım arazilerinde 

üretilebilmekte ve diğer tarım ürünlerine oranla daha yüksek fiyatla satılabilmektedir. 

Üzümlerin şaraba işlenmesi sırasında birçok iş kolu devreye girmektedir. Dolayısıyla ülkeye 

kazandırdığı katma değer, birçok tarım ürününe göre daha yüksek olmaktadır. Emek yoğun bir 

tarımsal faaliyet olan şaraplık üzüm üretimi istihdam açısından da ekonomiye önemli katkılar 

sağlamaktadır.  

Dünya şarap üretiminde, tüketiminde, dış satım ve dış alımında AB lider konumdadır. 

AB içerisinde ise Fransa, İtalya ve İspanya lider ülkelerdir [1]. Dünya şarap dış satımında AB 

ülkelerinin payı %71,1’dir. Türkiye’nin 3.466 ton olan şarap dış satımı ve bu dış satımdan elde 

ettiği 7.360.000 $’lık gelir dünyadaki bağcılıkla uğraşan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yok 

denecek kadar azdır [1]. 

Dış pazarda 1 milyon ton dolayında  şarap dış satımı yapılmakta olup değeri 29 milyar 

$’dır [1]. Türkiye şaraplık üzüm üretim miktarının düşük olması nedeniyle; dış pazarda ve aynı 

zamanda AB pazarında da söz sahibi değildir. Şaraplık üzüm üretimi; Türkiye’de yıllar 

içerisinde ihmal edilirken, özellikle Avrupa ülkelerinin yerel ve bölgesel anlamdaki tarımsal ve 

dolayısıyla da ekonomik kalkınmalarında önemli rol oynamıştır. AB ülkelerinde, Ortak Tarım 

Politikası (OTP) çerçevesinde, bağcılık ve şarap sektörü en çok önemsenen ve korunan 

sektörlerden birisi olarak ele alınmaktadır [4]. 1493/1999/EC sayılı AB tüzüğü ile oluşturulan 

şarap ortak piyasa düzeni ile Birlik pazarında arz ve talep arasında daha iyi bir denge oluşturmak 

ve sektörün daha rekabetçi olmasına olanak sağlamak hedeflenmiştir. Türkiye’nin de AB’ne 

üyeliği gerçekleştiği durumda mevcut alanlar sınırlandırılabilecek ve şaraplık üzüm üreticileri 

yönünde haksız rekabet olabilecektir.  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin kaliteli şaraplık 

çeşitlerinin Avrupa Birliği pazarında yer alan üye ülkeler karşısındaki pazar payı açısından 

mevcut rekabet gücünü belirlemek ve gelecek için bir potansiyelinin olup olmadığını ortaya 

koymaktır. Bu amaca yönelik olarak rakip AB ülkeleri ile Türkiye’nin şarap dış satımını yaptığı 

ülkeler açısından rekabet gücünün düzeyi ölçülmüştür. 

 

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada Türkiye’nin şarap dış satımını yaptığı ülkelerden; Almanya, Belçika, 

Hollanda ile AB şarap pazarında söz sahibi olan ülkelerden; Fransa, İtalya, İspanya çalışma 

kapsamına alınmıştır.  

Türkiye’nin, belirlenen ülkeler karşısında Avrupa Birliği pazarındaki rekabet gücü 

açısından değerlendirmeler yapılırken; Açıklanabilir Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) 

indeksinden yararlanılmış ve 2000-2014 yıllarına ait veriler kullanılmıştır. “Bir ülkenin mal 

bazındaki dış satımının yapısı, o ülkenin karşılaştırmalı avantajını, dış alımının yapısı ise 
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dezavantajını yansıtır” varsayımından hareketle oluşturulan AKÜ indekslerinden ilki, Balassa 

tarafından önerilen AKÜ-Balassa indeksidir. Bu indeks, mal gruplarının dış satım içindeki 

paylarının dış alım içindeki paylarına oranını göstermektedir ve net dış satım oranına göre 

aşağıda verilen formülle hesaplanmaktadır [5]. 

AKÜ-Balassa = ln {(Xi / X ) / (Mi / M)} * 100 

Burada, 

Xi: i mal grubunda karşılaştırılan ülkeye yapılan dış satım değeri  

X: Karşılaştırılan ülkeye yapılan toplam dış satım değeri  

Mi: i mal grubunda karşılaştırılan ülkeden yapılan dış alım değeri 

M: Karşılaştırılan ülkeden yapılan toplam dış alım değeri  

AKÜ-Balassa indeksinin sıfırdan büyük çıkması, ilgili mal ya da sektörde, oransal 

olarak, dış alımdan daha fazla dış satım yapılmakta olduğu anlamına gelmekte ve bu durum, 

söz konusu mal ya da sektörde ülkenin açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu 

şeklinde yorumlanmaktadır. Tersi durum ise, ilgili ülkenin açıklanmış karşılaştırmalı 

dezavantaja sahip olduğunu göstermektedir.  

 

3. Bulgular  

Açıklanabilir Karşılaştırmalı Üstünlükler İndeksi ile Türkiye’nin Avrupa Birliği 

Pazarındaki Rekabet Gücü 

Rekabet gücü; bir sektörün rakipler karşısında pazar payı elde etmesi ve bu payı karlı 

bir şekilde koruyabilmesi şeklinde tanımlanmaktadır [6, 7]. Türkiye ve rakip ülkelerin karlılığı 

konusunda karşılaştırmaya yönelik verilerin yetersizliği nedeniyle, rekabet gücü, pazar payına 

yönelik değişkenler yolu ile belirlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye’nin şarap dış satımını yaptığı 

ülkelerden Almanya, Belçika, Hollanda ile AB şarap pazarında söz sahibi olan ülkelerden 

Fransa, İtalya, İspanya karşısında rekabet gücünün düzeyi ölçülmüştür. Açıklanmış 

karşılaştırmalı üstünlükler (AKÜ) yaklaşımı, rekabet gücünü ölçmede oldukça sık kullanılan 

yöntemlerden biridir. Bir ülkenin mal ya da sektör bazındaki dış satım yapısının ülkenin 

karşılaştırmalı üstünlüklerini, dış alım yapısının ise karşılaştırmalı dezavantajlarını yansıttığı 

AKÜ yaklaşımına göre; bir malın ticaret dengesinin pozitif olması durumunda o ülkenin o 

malın/sektörün dış satımında karşılaştırmalı üstünlüğe, tersi durumda ise rekabet gücünden 

yoksunluğa sahip olduğu söylenebilir [8].   

Türkiye’nin AB şarap pazarındaki rekabet gücü düzeyini belirleyebilmek için öncelikli 

olarak seçilen ülkelere yapılan şarap dış satım değeri ile bu ülkelerle yapılan toplam dış satım 

değerlerine ait veriler elde edilmiştir [3]. İncelenen dönemde Türkiye’nin AB ülkelerine yönelik 

dış satımının artış gösterdiği belirlenmiştir. Türkiye’nin AB ülkelerine yaptığı toplam dış satım 

değerine bakıldığında en fazla dış satım değerinin Almanya’dan elde edildiği görülmektedir. 

Türkiye’nin AB’ne şarap dış satımında ise Belçika ilk sırada yer almaktadır. İncelenen dönem 

içerisinde bu ülkelere yapılan toplam dış satım değerinde artış söz konusu iken şarap dış 

satımında ise bir gelişmenin olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 1).  

 

 

 

 



Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 144-149 2016 

DOI: 10.17100/nevbiltek.210980  

 

Çizelge 1: Karşılaştırılan Ülkelerle Türkiye’nin Şarap Dış Satımı ile Toplam Dış Satım 

Durumu (1000 $) 

 

 

Türkiye’nin seçilen AB ülkeleri ile incelenen dönem içerisinde toplam dış satımında 

olduğu gibi dış alımında da artış söz konusudur.  Şarap sektöründe Fransa’dan yapılan dış 

alımın artış gösterdiği görülmektedir. Türkiye; Fransa dışında İtalya ve İspanya’dan da şarap 

dış alımı gerçekleştirmiştir. Son 15 yıl içerisinde Türkiye’nin şarap dış alımında artış olduğu 

belirlenmiştir (Çizelge 2).  Dünyada ve AB içerisinde en büyük üretici ve dış satımcı olan 

Fransa’da hangi bölgede hangi üzümün yetişeceği, bağ kurma ve bakım yöntemleri, üretim 

şekilleri, verim gibi kalite şaraplık üzüm üretimlerine yönelik kriterler belirlenmiştir. Ayrıca 

bağ alanlarının bulunduğu bölgelerin iklim ve toprak yapıları ile şaraplık üzüm çeşitlerinin 

üretimlerine yönelik düzenlemeleri mevcuttur. 1935 yılında kurulan Kökenli Adlandırma 

Ulusal Enstitüsü “The National Institute of Appellations of Origin” tarafından üretilen şaraplık 

üzümlerin gerek doğaya bağlı faktörleri (üzüm türü, iklim, toprak özelliği, güneşlenme şekli 

vb.) gerekse insana bağlı faktörleri (bağa uygulanan kültürel işlemler, şaraba işleme şekilleri 

gibi) belirlenmiştir.  Kökeni kontrollü adlandırma “Appelation d’Origine Controlee” (AOC) 

olarak Fransa’da başlatılan; bu sınıflandırma sistemi üzümlerde ve şaraplarda kaliteyi garanti 

etmektedir. A.O.C sistemi kaliteli üretimi ve kaliteyi arayan tüketiciyi korumaktadır [9].  Fransa 

gibi İtalya ve İspanya’da da şaraplık üzüm üretimine ilişkin ülke koşullarına uygun sistemler 

geliştirilmiştir. Türkiye’nin de kendi koşullarına uygun olacak şekilde şaraplık üzüm 

çeşitlerinde bölgesel tanımlamalara gitmesi dış pazarda rekabet gücü yaratabilmesi açısından 

yararlı olacaktır.  

 

 

 

 

 

İhracat 

Almanya Belçika Hollanda Fransa İtalya İspanya 

Şarap Toplam  Şarap Toplam  Şarap Toplam  Şarap Toplam  Şarap Toplam  Şarap Toplam  

2000 2.094 5.179.844 1.352 647.073 95 874.182 1.162 1.656.968 - 1.789.307 - 712.889 

2001 1.696 5.366.945 1.104 688.261 70 892.416 620 1.895.290 316 2.342.186 - 950.362 

2002 1.726 5.868.813 - 693.347 69 1.055.637 1.017 2.134.575 - 2.375.692 2 1.125.072 

2003 2.164 7.484.931 - 885.564 85 1.525.929 497 2.826.141 - 3.193.242 - 1.789.497 

2004 2.235 8.745.282 - 1.183.181 66 2.138.004 283 3.668.418 11 4.648.475 29 2.619.784 

2005 2.535 9.455.050 1.828 1.292.264 59 2.469.582 228 3.805.760 - 5.616.755 - 3.010.857 

2006 1.368 9.686.235 1.851 1.381.104 70 2.539.246 151 4.604.349 - 6.752.346 - 3.720.458 

2007 1.279 11.993.232 1.223 1.735.798 87 3.018.878 668 5.974.462 - 7.480.060 8 4.579.995 

2008 1.178 12.951.755 2.136 2.122.434 136 3.143.835 136 6.617.511 - 7.818.988 - 4.047.267 

2009 1.129 9.793.006 2.028 1.795.682 23 2.127.297 130 6.211.415 - 5.888.958 - 2.818.470 

2010 739 11.479.066 1.700 1.960.441 70 2.461.371 100 6.054.499 4 6.505.277 - 3.536.205 

2011 1.036 13.950.825 2.120 2.451.030 25 3.243.080 127 6.805.821 - 7.851.480 - 3.917.559 

2012 978 13.126.298 2.258 2.359.776 35 3.247.515 54 6.199.068 9 6.373.080 - 3.717.345 

2013 1.336 13.702.577 2.281 2.573.804 6 3.538.043 135 6.376.704 3 6.718.355 - 4.334.196 

2014 1.370 15.147.423 2.018 2.939.108 13 3.458.689 66 6.464.243 23 7.141.071 - 4.749.584 
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Çizelge 2: Karşılaştırılan Ülkelerle Türkiye’nin Şarap Dış Alımı ile Toplam Dış Alım 

Durumu (1000 $) 

İthalat 

Almanya Belçika Hollanda Fransa İtalya İspanya 

Şarap Toplam  Şarap Toplam  Şarap Toplam  Şarap Toplam  Şarap Toplam  Şarap Toplam  

2000 1 7.198.209 -  1.660.618 29 1.584.461 212 3.531.818 44 4.332.788 2 1.678.456 

2001 1 5.335.443 41 984.547 - 1.041.587 41 2.283.939 21 3.484.129 22 1.066.141 

2002 -  7.041.532 23 1.150.015 - 1.311.278 68 3.052.706 25 4.096.968 4 1.419.213 

2003 15 9.452.964 - 1.523.584 - 1.656.670 51 4.164.120 46 5.471.537 -  2.003.745 

2004 9 12.515.655 - 1.991.728 - 1.908.145 328 6.201.348 649 6.858.739 86 3.254.675 

2005 -  13.633.888 - 2.241.112 - 2.151.585 875 5.887.817 771 7.566.262 147 3.555.106 

2006 42 14.768.220 - 2.476.928 - 2.160.110 1.111 7.239.953 787 8.649.577 201 3.832.589 

2007 24 17.539.955 - 2.868.671 - 2.655.039 1.357 7.849.709 581 9.751.280 56 4.342.994 

2008 84 18.687.197 - 3.150.747 - 3.056.340 1.328 9.022.015 1.239 10.682.037 154 4.548.182 

2009 103 14.096.963 - 2.371.516 - 2.543.073 1.205 7.091.795 608 7.594.645 45 3.776.917 

2010 91 17.549.112 - 3.213.606 - 3.156.000 2.347 8.176.600 1.308 10.139.888 168 4.840.062 

2011 67 22.985.567 - 3.959.279 - 4.004.955 3.061 9.229.558 2.020 13.449.861 136 6.196.452 

2012 134 21.400.186 - 3.690.309 - 3.660.635 4.321 8.589.894 2.354 13.344.468 182 6.023.625 

2013 213 24.182.422 - 3.843.376 - 3.363.585 4.409 8.079.840 2.739 12.884.864 89 6.417.719 

2014 550 22.369.476 - 3.863.892 - 3.517.164 8.031 8.122.571 3.798 12.055.972 386 6.075.843 

 

Çizelge 3’de AKÜ- Balassa’ya göre hesaplanan değerler görülmektedir. AKÜ-Balassa 

indeksi ile ilgili bulgulara bakıldığında Türkiye’nin Avrupa Birliği pazarında Almanya’ya şarap 

dış satımında rekabet gücünün bulunduğu anlaşılmaktadır. Diğer ülkeler karşısında Türkiye’nin 

bazı yıllarda rekabet gücüne sahip olduğu, son dönemlerde ise bu ülkeler karşısında hiçbir 

rekabet gücünün kalmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Karşılaştırılan ülkeden ilgili mala ilişkin dış 

alım olmaması durumunda indeks değeri tanımsız olmuştur. 

 

Çizelge 3: AB Şarap Dış Alımında Türkiye’nin Rekabet Gücü İndeksi (AKÜ-Balassa) 

Yıllar Almanya Belçika Hollanda Fransa İtalya  İspanya 

2000 798 tanımsız 178 246 tanımsız tanımsız 

2001 743 365 tanımsız 290 311 tanımsız 

2002 tanımsız tanımsız tanımsız 306 tanımsız -46 

2003 521 tanımsız tanımsız 266 tanımsız tanımsız 

2004 587 tanımsız tanımsız 38 -369 -87 

2005 tanımsız tanımsız tanımsız -91 tanımsız tanımsız 

2006 391 tanımsız tanımsız -154 tanımsız tanımsız 

2007 436 tanımsız tanımsız -44 tanımsız -200 

2008 301 tanımsız tanımsız -197 tanımsız tanımsız 

2009 276 tanımsız tanımsız -209 tanımsız tanımsız 

2010 252 tanımsız tanımsız -286 -535 tanımsız 

2011 324 tanımsız tanımsız -288 tanımsız tanımsız 

2012 248 tanımsız tanımsız -406 tanımsız tanımsız 

2013 240 tanımsız tanımsız -325 -617 tanımsız 

2014 130 tanımsız tanımsız -457 -458 tanımsız 
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4. Tartışma ve Sonuç 

Türkiye’nin geleneksel olarak şarap üreten ve dış satım yapan bir ülke olmaması 

nedeniyle uluslararası piyasalarda belirgin bir payı bulunmamaktadır. AB dış pazarında da 

Türkiye’nin sadece Almanya karşısında rekabet gücünün bulunduğu sonucuna varılmıştır. 

Almanya Türkiye’nin dış satımında önemli bir ülkedir. Şaraplık üzüm üretimi yıllar içerisinde 

ihmal edilmiş olsa da Türkiye, çok sayıda şaraplık üzüm çeşidi ve uygun ekolojisiyle rekabet 

potansiyeline sahip bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin; coğrafi konum, düşük ücret düzeyi ve 

üretim maliyetleri gibi rekabet faktörleri yönünden de önemli bir avantajı bulunmaktadır. Son 

yıllarda dış pazarda başlayan farklı çeşit arayışları ve bölgesel özellikler taşıyan şaraplara olan 

ilginin giderek artması da pazar payı yaratabilme açsından etkili olabilecektir. Bu açıdan 

bakıldığında kaliteli şarap üretimi için öne çıkan yerel çeşitler ile dış pazarda rekabet gücü 

yaratılabilecektir. Bu nedenle kaliteli yerel çeşitlerin üretiminin teşvik edilmesi gerekmektedir.  

Türkiye’de şaraplık üzüm üretimiyle ilgili mevcut koşular dikkate alındığında oluşturulacak 

politikalar ile Fransa’da uygulanan AOC veya İtalya’daki DOC (Denominazione di Origine 

Controllata) sistemleri kadar katı olmasa da kaliteye ilişkin belli standartları sağlayabilecek 

şekilde bölge çeşit sınıflandırılmalarına gidilebilmesi mümkündür. Toprak ve iklimsel 

özelliklerine göre belirlenen bölgeler için üretilebilecek şaraplık üzüm çeşitleri, asma dikim 

sıklığı, üretim yöntemleri, hasat sırasındaki kuru madde (şeker) ve asit miktarı, alınacak verim 

gibi detaylar bölgeler için ortaya konularak sınıflamalar yapılabilir. Bu çerçevede yerel çeşitler 

arasında yer alan Kalecik karası, Öküzgözü, Boğazkere, Karalahna, Narince, Emir kökeni 

kontrollü üretim açısından teşvik edilebilecek çeşitlerdir. Teşvik aşamasında üzüm çeşitlerinin 

kendi yöresinde kalmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.  
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI; 

BAĞCILIK İŞLETMELERİNDE İŞÇİLERİN KARŞILAŞTIKLARI RİSK VE 

KAZALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Şener UYSAL                   Selçuk KARABAT                  Yüksel SAVAŞ 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

ÖZET 

 İnsan kaynakları yönetimi, işletmede güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için 

iş güvenliği ile işçi sağlığına yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve koordinasyonundan 

sorumludur. Çalışma yaşamında sanayi ve hizmet sektöründe iş güvenliği ve işçi 

sağlığına ilişkin araştırmaları görmek mümkündür. Ancak 6 milyon çalışanın istihdam 

edildiği tarım sektöründe yer alan bağcılık  işletmelerinde,  iş  güvenliği  ve işçi  

sağlığına  yönelik  araştırmaların  fazla olduğu söylenemez. İş Sağlığı ve Güvenliğine 

İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre üzüm yetiştiriciliği, “tehlikeli” işyeri 

sınıfındadır. 

 Araştırmanın amacı, bağcılık işletmelerinde işçilerin karşılaştıkları risk ve 

kazaları belirlemek, riskleri azaltmak ve kazaları önlemek için alınması gereken 

tedbirlerin neler olduğunu tespit etmektir. Araştırma probleminin çözümü için gayeli 

olarak seçilen Manisa’nın Alaşehir ve Salihli ilçelerinde 72 işletme sahibi ve işçiyle 

görüşülmüş, anket yoluyla elde edilen bulgulara göre; işçilerin %67’si 15 yıl ve üzeri 

süredir bağcılık yapmasına rağmen %82’si mesleki hastalık ve kazaları önleme eğitimi 

almamıştır. Açık alanda çevresel riskler, zirai ilaç ve gübre ile tarım alet ve makineleri 

riskleriyle karşı karşıya olan bağcılık işçilerinin koruyucu donanım ve malzemeleri 

yeterince kullanmadığı tespit edilmiştir. İşletme büyüklüğü ile işçilerin çevresel risklere 

maruz kalması arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur. İşletme alanı 100 da üzeri olan 

işletmeler, daha küçük işletmelere göre daha az çevresel risklere sahiptir. Araştırmaya 

katılanların 130 kez kazaya maruz kaldığı ve kaza sebebinin ilk sırada tarım alet 

makineleri olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak insan kaynakları yöneticisi konumdaki 

işletme sahipleri, is güvenliği ve çalıştırdıkları işçilerin sağlığına yönelik tedbirleri 

almalıdır. Bağcılık işletmelerindeki risk ve kazaları önlemeye yönelik işçi eğitimleri 

yapılmalı, koruyucu donanım ve malzeme kullanımının birçok sorunu çözeceği gerçeği 

tarım işçilerine aktarılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, İşçi Sağlığı, Risk ve Kazalar, Bağcılık İşletmeleri, 

Manisa Tarım İşçiler
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TÜPLÜ ORGANİK ASMA FİDANI ÜRETİMİNDE MALİYET ANALİZİ 

 

 

Hülya UYSAL1                              Fadime ATEŞ 

 
1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı tüplü organik asma fidanı üretiminde fidan üretim maliyetini 

belirlemektedir. Organik bağ kurulurken üretim materyalinin de organik olması gereğinden 

yola çıkılarak; 2013-2015 yıllarında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü seralarında yerel 

kaynaklarla tüplü organik olarak üretilen 1103 Paulsen anacı üzerine aşılı Sultani Çekirdeksiz 

üzüm çeşidi fidanlarının üretim maliyetleri tespit edilmiştir. Dekara üretim masrafları 19016 

TL olarak hesaplanmıştır. Tüplü organik asma fidanı üretim maliyeti 2,18 TL/adet olarak 

belirlenirken; en yüksek gider kaleminin materyal harcamaları olduğu belirlenmiştir (%53,86).  

 

Anahtar Kelimeler: Bağcılık, Sultani Çekirdeksiz, Tüplü organik asma fidanı, Üretim 

maliyeti.  

 

COST ANALYSIS FOR THE PRODUCTION OF POTTED ORGANIC GRAPEVINE  

 

The aim of this study was to calculate production cost for potted organic Grapevine. 

This study was carried out Viticulture Research Institute greenhouses in Manisa between 2013 

and 2015. It was determined to production costs of potted organic Sultana Grapevine grafted 

on 1103 Paulsen Rootstock. Production costs were calculated for potted organic Grapevine as 

19016 TL. Per unit production cost for the potted vine was 2,18 TL. It was determined that the 

material expenses were the highest expenses in potted organic grapevine planting material 

(53,86%).  

 

Key Words: Viticulture, Sultana, Potted organic grapevine, Production cost, 
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JEOTERMAL VE BOR’UN BAĞLARDAKİ ETKİSİ 

 

Fulya KUŞTUTAN        

 

Üzüm, değerlendirme şekillerinin çeşitliliği, iç piyasa tüketimi ve ihracattaki payı ile 

ülkemiz tarımında önemli bir yeri olan, bu nedenle de büyük bir çiftçi kesiminin uğraş alanı 

ve doğrudan gelir kaynağını oluşturan değerli bir üründür. 

Dünyanın bağcılık için en elverişli kuşağı üzerinde yer alan ülkemiz, asmanın gen 

merkezlerinin kesiştiği ve ilk kez kültüre alındığı coğrafyanın merkezindeki konumundan 

dolayı, çok eski ve köklü bir bağcılık kültürü ile zengin bir asma gen potansiyeline sahiptir 

(Çelik, 1998). Dünya bağcılığında önemli bir yere sahip olan ülkemiz bağcılığı, kapsadığı 

alan ve ülke ekonomisine sağladığı gelir bakımından önemli tarım kollarımızdan birisidir. 

Türkiye 2013 yılı istatistiklerine göre 468.792 ha bağ alanı ve 4.011.409 ton üzüm üretimi ile 

dünyanın önemli bağcı ülkeleri arasındadır (Alanda 5., üretimde 6. sırada). Üzüm üretiminin 

% 52,8’i sofralık, % 36,4’ü kurutmalık ve % 10,8’i şıralık-şaraplık çeşitlerden oluşmaktadır 

(Anonim a, 2015). 

Ege Bölgesi (özellikle Manisa ve çevresi) diğer bölgelerle karşılaştırıldığında, toplam 

alanın % 27.99’unu, üretimin % 45.35’ini oluşturarak birinci sırada yer almaktadır. Elde 

edilen istatiksel verilere göre; Alaşehir’de 19.860 hektarlık alanda bağcılık yapılmakta olup, 

buna karşılık 492.121 ton yaş üzüm üretilmektedir (Anonim b, 2015). 

Tarım bölgeleri düzeyinde, bağ alanı sıralamasında Ege Bölgesinin birinci sırada 

olduğu görülmektedir. Ülkemiz bağ alanlarının % 33’üne sahip olan Ege Bölgesi, üretimin % 

43,3’ünü karşılamaktadır. Bağ alanlarında özellikle tuzluluk ve bor toksisitesi çok sık 

karşılaşılan sorunlardır (Sönmez, 2003). 

Bor (B) ismi borun tuzu olan borakstan türetilmiştir. ABD, Şili, Arjantin, Peru, 

Bolivya, İtalya, Rusya ve Türkiye’de yüksek miktarda bor maden rezervleri bulunmaktadır. 

Türkiye’deki bor madenleri ki bunlar Dünya rezervlerinin % 63’ü, dünyanın en büyük bor 

bileşiği tedarikçisi olarak bilinen Eti Maden tarafından işletilmektedir. Türkiye rezervlerinin 

% 37’si Bigadiç, % 34’ü Emet, % 28’i Kırka ve % 1’i Kestelek bölgesinde bulunmaktadır.           

Bor, yeryüzünde toprak, kayalar ve suda yaygın olarak bulunan bir elementtir. 

Toprağın bor içeriği genelde ortalama 10-20 ppm olmakla birlikte deniz suyunda 0,5-9,6 ppm, 

tatlı sularda ise 0,01-1,50 ppm aralığındadır. Yüksek konsantrasyonda ve ekonomik 

boyutlardaki bor yatakları, borun oksijen ile bağlanmış bileşikleri olarak daha çok 

Türkiye’nin kurak, volkanik ve hidrotermal aktivitesinin yüksek olduğu bölgelerde 

bulunmaktadır. 

Yerkabuğunun yaygın elementlerinden biri olan bor insan, hayvan ve bitki için önemli 

bir elementtir. Yeterli görülen derişim aralığının üstündeki değerlerde ise bor zehir etkisi 

göstermektedir. Bor insan ve hayvan dokularında düşük konsantrasyonlarda bulunur. Hayvan 

hücresinde bulunan miktarı yaklaşık 1 mg B/L kadardır. İçme suyu 1 mg B/L den fazla bor 

miktarını nadiren içerir ve genelde 0,1 mg B/L den az bor bulundurur.  
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Çeşitli bor madenlerinden ya da endüstrilerden, yıkama sularından ve sulama 

sularından yüksek derişimde bor, toprağa ve yeraltı sularına karışmaktadır. Yüksek 

derişimdeki bor insan sağlığını tehdit etmektedir.  

Bu nedenle sularda ve çeşitli yiyeceklerdeki bor miktarının tayini önemlidir. Sularda 

az miktarda bor bitki gelişimi için son derece önemli iken üzüm, portakal ve limon gibi bazı 

bitkilerde toprakta ve yeraltı suyundaki zehirleyici derişimi 1 mg/l gibi düşük değerler 

alabilmektedir. 

 Bor toksisitesi, dünyanın hemen her yerinde kurak ve yarı kurak bölgelerin tarım 

topraklarında bitki yetiştiriciliğini sınırlayan bir beslenme sorunudur (Cartwright et al., 1986).  

B toksisitesi topraklarda doğal olarak oluşabildiği gibi, özellikle yüksek B içeren suların 

(Nable et al., 1997), ya da kompost gübrelerinin kullanılması sonucunda veya linyit kömürü 

kullanan termik santrallerin civarında yetiştiricilik yapılması durumunda yaygın olarak ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca tuzlu ve sodik topraklarda B seviyeleri bitkilere toksik olabilecek 

seviyelere çıkabilmektedir (Bergmann, 1992; Marschner, 1995; Güneş vd., 2002).  

Bitkilerin B alımının, borik asit (H3BO3) formunda pasif absorpsiyon yoluyla 

olduğunu ve bitkiler tarafından alınan B’un, hücre duvarlarında ve sitoplazma içerisinde çok 

hızlı bir şekilde B kompleksi oluşturduğunun tahmin edildiğini; bununla birlikte bitkide B 

komplekslerinin oluşumunun, hücre duvarlarındaki borik asit konsantrasyonunu azaltmasının 

bitkinin çözeltiden B alımını artırdığını ve çözeltiden alınan serbest borik asidin 

konsantrasyonundan dolayı bitki dokularındaki B konsantrasyonunun aşırı miktarda 

artmaktadır (Hu and Brown, 1997). 

Bitkilerin B alımına, öncelikli olarak B’un alındığı ortamın B konsantrasyonu ve 

bunun yanı sıra bitkilerin transpirasyon kapasiteleri de etkili olmaktadır (Marschner, 1995). 

Bitkilerin B alım kapasiteleri aynı toprakta yetişen bitki türlerine göre farklılık göstermekte ve 

genellikle bitkilerin B gereksinimleri türlerinin tipik farklılıklarını da yansıtabilmektedir. Hu 

and Brown (1997), bitki türlerinin B alımındaki ayrımlılıkların; membran geçirgenliğindeki 

farklılıklardan, kök içinde ve kök dışında B kompleksinin oluşum miktarı ve B kompleksi 

oluşumunu belirleyen organik bileşiklerin miktarından ve şuan tanımlanamayan bazı 

mekanizmalardan kaynaklanmaktadır.  

Mikro elementler arasında ametal olan tek bitki besin maddesi B’un yüksek bitkiler 

için bitki besin maddesi olarak mutlak gerekliliği yaklaşık 84 yıl önce (Warington, 1923) 

tarafından belirlenmiş olmasına karşın bitki bünyesindeki fonksiyonları hala tam olarak 

anlaşılmış değildir. Bitkilerin topraktan B alımını etkileyen en önemli etmenleri; toprağın 

bitkiye yarayışlı B kapsamı, toprak pH’sı, topraktaki değişebilir iyonların tipi, topraktaki 

minerallerin miktarı ve tipi, toprağın organik madde kapsamı, toprağın ıslanması ve kuruması, 

toprak / su oranı olarak sıralamak mümkündür (Goldberg, 1997; Keren et al., 1985).   

Bağcılık açısından borun toksik etkisi, noksanlığına göre daha sık rastlanılan bir 

durum olarak belirtilmektedir. Asma, diğer meyve türlerine göre daha fazla bora ihtiyaç 

duyan bir bitki olmasına rağmen, aynı zamanda bor fazlalığına karşı duyarlı bitkiler arasında 

yer almaktadır. Bağ topraklarında bor fazlalığına, daha çok sulama suyu ve alt toprak 

katmanlarının borca zengin oluşu neden olmaktadır. (Çelik vd., 1998).   
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Günümüzde bor bir zenginlik olduğu kadar çevre kirliliğine neden olan, içme, 

kullanma ve tarımsal sulama suları için bir kirletici; tarım toprakları için mevcut bir tehlike 

oluşturmaktadır. 

Özellikle jeotermal sularda yasal sınırların üzerinde bulunan bor, çevre ve tarım için 

tehlike olma özelliğini sürdürmektedir. 

Sulama suyu olarak jeotermal suların kullanımı, yüksek bor içeriği nedeniyle çevreye 

olumsuz etkide bulunmaktadır. Jeotermal suların yeraltı suları ile karışımları sonucu, tarımsal 

alanlar etkilenerek bor kirliliği ortaya çıkar. Gediz ovasında yeraltı suyundaki bor miktarı son 

yıllarda yüküm süren kuraklık ve aşırı yeraltı suyu ile kullanımı artmıştır.  

Çevre kirliliğinin önlenmesi adına atık sulardaki borun giderilmesi önem taşır. Borca 

zengin atık sular iyon değiştiriciler kullanılarak temizlenir. Kimyasal çöktürme, fiziksel 

adsorpsiyon, çözücü ektraksiyon, buharlaştırma-kristalizasyon bor konsantrasyonuna bağlı 

olarak kullanılan yöntemlerdir. 

Jeotermal enerji, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, 

sıcaklıkları sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan ve 

çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve 

gazlar içerebilen sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir.  

Ayrıca herhangi bir akışkan içermemesine rağmen bazı teknik yöntemlerle ısısından 

yararlanılan, yerin derinliklerindeki ‘Sıcak Kuru Kayalar’ da jeotermal enerji kaynağı olarak 

nitelendirilmektedir. 

Jeotermal enerji dünyada farklı alanlarda kullanılabilen, yerkürenin derinliklerindeki 

magmanın ısısının kullanımına dayalı alternatif bir enerji kaynağıdır. Bu enerji türü dünyada 

elektrik üretiminden, balık üretimine kadar değişebilen geniş bir yelpaze kullanım alanı 

bulunmaktadır. Alp Orojenezine bağlı olarak gelişmiş farklı tektonik kuşakların etkisiyle 

ülkenin farklı bölgelerinde zengin jeotermal enerji potansiyeli bulunmakta ve bu potansiyelin 

bir kısmı farklı uygulamalarla kullanılmaktadır.  

Jeotermal uygulamalar, çok büyük miktardaki akışkanın taşınmasını gerektirdiğinden, 

yüzey ve yeraltı suları ile ilgili sorunlar dikkate alınmalıdır. Bütün kuyu ve soğutma suyu 

atıklarının re-enjeksiyon olmaksızın çevreye atımı, yerel ve bölgesel yüzey sularını etkiler. 

Akışkan atımının kimyasal kompozisyonu, rezervuarın jeokimyasına ve santralin işletme 

koşullarına bağlıdır. Rezervuar kimyası her saha için farklıdır.  

Jeotermal akışkanlar lityum (Li), bor (B), arsenik (As), flor (F), hidrojen sülfür (H2S), 

civa (Hg), kurşun (Pb), çinko (Zn) ve amonyak (NH3) gibi kimyasal kirleticiler ile birlikte 

büyük miktarlarda karbonat (CO3), silika (SiO2), sülfat (SO4) ve klorür (Cl) içerirler. Akışkan 

yüzeye doğru çıkarken, kuyu içerisinde çözünmüş CO2 gaz fazına geçerek sıvı fazı terk eder. 

Bu sırada üretim kuyusu içerisinde kalsiyum karbonat (CaCO3) çökelmesi oluşur. Bu durum 

yüksek yoğuşmayan gaz içeren sahalarda önemli problemdir. Re-enjeksiyon sırasında görülen 

problem ise akışkan sıcaklığının düşmesinden dolayı oluşan silika (SiO2) çökelmesidir. 

Jeotermal akışkanın bir nehre ya da göle deşarj edildiği durumlarda ise bu kirleticiler; su 

canlıları, bitki ve/veya insan sağlığına zarar verecek potansiyele sahiptir.  

Sonuç olarak, jeotermal atık sular hem sulama suyunda hem de bu su ile sulanan 

topraklarda olumsuz etkiler oluşturmakta dolayısıyla bu alanlarda tarımı yapılan bitkilere 

özellikle de bora çok duyarlı olan asma vb. bitkilere zarar vermektedir.  
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ORGANİK TARIMIN ÖNEMİ 

 

Fulya KUŞTUTAN 

 

 

Ürün yetiştirilmesi, toplanması, hasat, kesim, işleme, ambalajlama, etiketleme, 

muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer işlemlerde 

kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmadan yapılan tarım “Organik Tarım” olarak 

tanımlanır. 

Organik (ekolojik) tarım, belirli kural ve gereklilikler çerçevesinde yapılan ve doğayı 

sömürmeyen sürdürülebilir tarım yöntemidir. 

 Organik tarım tanımlamalarının çoğunda bu sürdürülebilirlik kavramı ön plana 

çıkmaktadır. Sürdürülebilir tarım kavramı genel olarak yalnızca doğal kaynakların uzun 

vadede korunması ve verimliliklerinin garanti altına alınması ile kalmamakta; ekonomik, 

sosyal ve ekolojik açıdan dengeli tarım sistemini ifade etmektedir (Francis ve Youngberg, 

1990). Diğer taraftan, organik tarımda çiftlik tüm unsurlarıyla (çiftçi, toprak, organik 

materyaller, iklim, bitkiler, hayvanlar vd.) birlikte, bir bütünü oluşturmak için etkileşim 

halinde olan ve yaşayan bir organizma olarak görülmektedir (Lampkin, 1990). Bu yüzden 

organik tarımı, üretimde kullanımı yasaklanan veya izin verilen girdiler ile tanımlamak 

yerine; üretime “bütünsel” (holistic) bir yaklaşım olarak görmek gerekmektedir. 

 Ancak, uygulamada organik tarımı diğer sürdürülebilir tarım sistemlerinden 

(alternatif, biyodinamik, yeniden üretken, düşük dış girdili vd.) ayırmada, organik olmayan 

(inorganik) gübreler ve sentetik tarım ilaçlarının kullanımından kaçınma unsuru 

kullanılmaktadır. Özellikle pazarlama sistemi açısından, organik tarımı diğer sistemlerinden 

ayırt eden en önemli faktörler arasında yasal standartlar, kontrol ve sertifikasyon işlemleri 

sayılabilir (Tate, 1994; Lampkin, 1996; Demiryürek, 2000). 

Organik tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi 

yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas 

olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını 

yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin 

direncini artırma, doğal düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı 

bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün 

kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir. 

Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü 

ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir.  

Ekosistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya 

yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermektedir. 

Günümüzde insanın sağlığı ile oynamamak ve organik ürün yetiştirmek için tarımda 

gereken önem ve çalışmalar yapılıyor olması gerekiyor. Ayrıca tarımsal alanda organik tarımı 

teşvikler ile desteklendiği görülüyor. Yurt dışından ucuz ithal edilen hormonlu gıdalar ve 

organik olmayan ürünlerin insan sağlığını ne kadar çok tehdit ettiğini biliyoruz. 

Son yıllarda gerek tarımsal ilaçların, gerekse gübrelerin bilinçsizce kullanımı bitkisel 

üretimde artışın yanında kalitesiz ve insan sağlığını tehdit edecek ürünlerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Toprağın derinlerine sızan fosfor ve nitrat, tatlı su kaynaklarına ulaşmakta bu 

http://bilgia.com/tag/organik-tarim/
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da insan, evcil hayvan ve yaban hayatı açısından ciddi problemlere yol açmaktadır. Ayrıca 

kimyasal tarım ilaçları toprakta birikmekte, bitki sağlığını olumsuz yönde etkileyerek ekolojik 

dengeyi bozmaktadır. 

Özellikle 1960’lı yıllarda başlatılan ve adına kısaca “Yeşil Devrim” denilen tarımsal 

üretim teknikleri ile verimde % 100’e varan artışlar sağlanmıştır. Üretimdeki bu patlama, 

yüzyılın en önemli teknolojik başarılarından biri olarak kabul edilmektedir. Ancak, geleneksel 

üretim teknikleri ekosistemin hızlı bir şekilde bozulmasına neden olduğu için, 

sürdürülemeyecek bir gelişmenin de eşiğine gelinmiştir (Ak, 2004).  

Günümüzde bu uygulamalar doğal dengenin bozulmasına olan etkileri ve besin zinciri 

yoluyla insanın yanı sıra tüm canlılara ulaşabilen yaşamsal tehlike yaratma özellikleri ile 

sanayi ya da kentsel kirlilikler kadar dikkat çekmeye başlamıştır (Turhan, 2005). 

Ortaya çıkan olumsuzluklar sonucunda, tarımda doğanın dengesini bozmadan ürün 

kalitesini yükseltmek ve güvenilir, sağlıklı gıdalar üretmek gerekliliği anlaşılmıştır. Bu 

amaçla yapılan çalışmalar neticesinde “Organik Tarım” ortaya çıkmıştır. Küresel kirliliğin 

artmasıyla birlikte gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde organik tarıma yönelik bir takım 

düzenlemeler yapılmakta ve organik tarım üretimi artmaktadır (İpek ve Yaşar Çil, 2010). 

 

Dünya’da Organik Tarım  

Organik tarım, ilk kez Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde başlamış ve 

daha sonra diğer ülkelere yayılmıştır. Organik tarıma olan ilginin artması ise çevre ve sağlık 

ile ilgili endişelerin artması ve sosyo-ekonomik koşulların gelişmesi gibi faktörlerden 

kaynaklanmaktadır.  

Organik tarım ve gıda ürünlerine tüketici talebinin artması sonucu organik tarımı 

benimseyen çiftçi sayısı da doğal olarak artmıştır. Bu talebin büyümesi aynı zamanda 

uluslararası ticareti de geliştirmiştir. Kendi ülkelerinde organik ürünler için iç pazar ve talep 

olmadığı halde bazı ülkeler, Avrupa’da yetişmeyen ve talep edilen organik ürünleri üretmeye 

ve ihraç etmeye başlamışlardır.  

   

Organik tarım neredeyse dünyadaki tüm ülkelerde yapılmakta ve organik üretim 

alanları giderek artmaktadır. Organik Tarım Araştırma Enstitüsü (FİBL)’nün en son Küresel 

Organik Tarım İstatistikleri’ne göre 2009 yılında dünyada 160 ülkede yaklaşık 37.2 milyon 

hektar organik tarım alanı bulunmaktadır. Bu alanlar, dünyadaki toplam tarım alanlarının 

yalnızca % 0.9’unu oluşturmaktadır. Bu alanın büyük kısmı Avustralya (12.0 milyon hektar), 

Arjantin (4.40 milyon hektar), ABD (1.95 milyon hektar), Çin (1.85 milyon hektar), Brezilya 

(1.77 milyon hektar), İspanya (1.33 milyon hektar) ve Hindistan (1.18 milyon hektar)’da 

bulunmaktadır. (Willer ve Klicher, 2011).   

 

Türkiye’de Organik Tarım 

Türkiye’de Organik Bitkisel Üretim Türkiye’de organik tarım faaliyetleri 1986 

yılında, Avrupa’daki gelişmelerden farklı şekilde, ithalatçı firmaların istekleri doğrultusunda 

ve ihracata yönelik olarak, Ege Bölgesi’nden kuru üzüm ve kuru incir ihracatıyla başlamıştır 

(Bakırcı, 2005).    

Ege Bölgesi, Türkiye’de organik tarımın ilk olarak başladığı yöre olmakla birlikte, 

halen organik üretim ve ihracatının önemli kalemlerin başında gelen kuru üzüm ve kuru 
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incirin üretim merkezi olması nedenleriyle organik tarımda en önemli bölge konumundadır. 

Ülkemizde organik tarım, geleneksel ihraç ürünlerimizden kuru üzüm ve kuru incir ihracatı ile 

başlamış ve daha sonraki yıllarda hızla gelişme göstererek 2013 yılı verilerine göre 

hammadde bazında 213 ürüne ulaşmıştır. Ürün sayısı, bu hammaddelerden elde edilen 

işlenmiş ürünlerle birlikte düzenli bir artış göstermektedir. Başlangıçta organik tarımın 

gelişmesine yardımcı olan kuru ve kurutulmuş meyveler ile organik pamuk pazarında Türkiye 

halen lider ülkeler arasında yer almaktadır. Son yıllarda destek politikaları ve sivil toplum 

kuruluşlarının çabalarıyla iç pazarda Ekolojik ürünlere olan ilgi de artış göstermektedir. Bu 

anlamlı artışa organik semt pazarları önemli bir katkı sağlamıştır (Anonim, 2015).  

Organik üreticilerinin % 39’u, organik üretim alanlarının % 29’u Ege bölgesinde yer 

almaktadır. İller bazındaki organik işletme sayılarına bakıldığında 2.775 üreticiyle Aydın’ın 

ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İkinci sırada ise 1.085 üreticiyle Manisa, üçüncü sırada ise 

947 üreticiyle İzmir gelmektedir. Üretim alanı olarak ele alındığında 14.345,22 hektar alanla 

en büyük organik üretim alanı Aydın’da bulunmaktadır İhracatımızın yapıldığı ülke sayısı ise 

32 olup, AB ülkeleri en önemli ihraç pazarlarımızı oluşturmaktadır. AB ülkeleri dışında, 

Kuzey Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada ve Japonya’da ülkemiz için çok önemli pazarlardır. 

Türkiye’de organik ürün ihracat değerlerinin 2014 yılı ETO verilerine göre 350-400 milyon 

USD civarında olduğu belirtilmektedir  (Anonim, 2015).         

Ülkemizdeki organik üretim, yurtdışından gelen taleplerin artması, üniversite, 

araştırma kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (STK), yerli tüketicilerin ve kamuoyunun 

konuya ilgi göstermesi, iç pazarın oluşumu vd. gelişmeler sonucu hızla artmaktadır (Aksoy ve 

Altındişli, 1999; Kenanoğlu ve Karahan, 2002; Demiryürek ve ark., 2008). Türkiye’de 

organik tarım son 20 yıllık dönemde hızla gelişmiştir.  

Bu artışların üretici sayısı ve alandaki artışlardan kaynaklandığı söylenebilir. 

Özellikle, 2008 ile 2010 yılları arasında organik üretim alanı 3.5 kat ve organik üretim yapan 

üretici sayısı ise neredeyse 2 kat artmıştır. Bu yıldaki aşırı artış göz ardı edilse bile, 1990 ve 

2010 dönemde yetiştirilen organik üretim çeşidi 27 kat, organik üretici sayısı 134 kat ve 

organik üretim alanı 370 kat artmıştır. Bu gelişmeler sonucu Türkiye AB’ne organik ürün 

ihraç eden önemli ülkeler arasına girmiştir.   

Organik Tarımın Amacı Nedir? 

Hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmak, 

İnsana ve çevreye dost üretim sistemlerini geliştirerek uygulamaya koymak, 

Üretimde ürün miktarının artması değil, temiz ve kaliteli gıda üretimin sürekliliğini 

sağlamaktır. 

Organik Tarımın Faydaları Nelerdir? 

Kaybolan doğal denge yeniden sağlanabilir, 

Kontrollü, sertifikalı ve insan sağlığına zararsız ürünler üretilir, 

Toprak verimliliği artar, 

Toprak, su kaynakları ve havayı kirletmeden çevre, bitki hayvan ve insan sağlığı korunur, 

En önemlisi ise ürün kalitesi artar. 

Organik tarımın geçmişi 20. yüzyıla dayanmaktadır. Zira çevre bilinci ve ozon tabakasındaki 

incelme ve dünya geleceğinin tehlikeye girmesi gibi konular gündeme gelmiştir. 

 Neden Organik Tarım Yapmalı? 

 Gelecek nesilleri korumak,  
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 Kimyasalların insanlar, çevre ve hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak,  

 Toprak verimliliğini ekolojik koşulları göz önüne alarak doğal yollarla uzun dönem için 

sağlamak,  

Toprak ve genetik kaynak erozyonunu önlemek,  

Su miktar ve kalitesini korumak,  

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve enerji tasarrufu yapmak,  

Üretici ve tarımsal işletmelerde çalışan insanların sağlığını korumak,  

Küçük çiftçilerin güvenliğini üretim döngüsü veya gelir düzeylerini arttırarak sağlamak,  

Ekonomiyi desteklemek,  

Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek.         

Organik Ürünler İle Organik Olmayan Ürünler Arasındaki Temel Farklar 

Organik Ürünler 

Renklendirici kimyasal madde kullanılmadığı için, marketlerde yer alan ürünlerden daha 

farklı (doğal) renktedir.  

Ürün doğal koşullar altında yetiştirildiği için dalında erken olgunlaşıp körpeliğini 

kaybedebilir. 

Eşit büyüklükte ve göz alıcı olmayabilir. 

Soğuk hava depolarında bekletilmeden ve dondurulmadan sevk edildiği için taşıma esnasında 

zarar görebilir. 

Genetik organizması değiştirilmediğinden sertliği ve dayanıklılığı daha az olabilir. 

Her aşaması kontrollü üretildiğinden ürün sağlıklıdır. 

Diğer gıdalara göre daha lezzetlidir. 

Doğal kokusu ve tadı vardır. 

Genellikle ürünler mevsimine uygun olarak yetiştirilir. Hiçbir katkı maddesi kimyasal 

kullanılmaz.  

Diğer gıdalardan daha fazla C vitamini, kalsiyum, demir ve ayrıca krom gibi mineral, enzim, 

mikro besleyiciler ve kanserle savaşan antioksidanlar içerir. 

Organik Olmayan Ürünler 

Genetiği değiştirilerek sert kabuklu ve nakliyeye dayanıklı hale getirilebilir. Taşımacılık 

esnasında zarar görmez. 

Kimyasallar kullanılarak olgunlaştırılır. 

Güzel gözükmesi için genetik manipülasyonlarla renklendirilmiştir. 

Aynı büyüklükte ve şekilde olmaları gelişim düzenleyici kimyasallar ile sağlanabilir. 

Üzerinde kimyasal ilaç kalıntısı (yıkansa da çıkmayabilen) bulunabilir. 

Sağlığınızı tehdit eden organizmalar içerebilir. 

Soğuk hava depolarında dondurularak haftalar sonra satışa sunulabilir. 

Yılın her mevsimi her ürün (mevsim dışında ışık, ısı ve kimyasal maddeler kullanılarak) 

üretilmektedir. 

Lezzeti ve kokusu farklıdır. 

Organik Tarım Yöntemleri? 

1. Tohum Seçimi: Ekilecek tohumun genetiği değiştirilmemiş, biyolojik özellikte, organik 

tarım yöntemiyle üretilmiş olması gerekir. Melez veya hibrit tohumlar organik tarımda 

kullanılabilir. 
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2. Fideler: Kullanılacak fideler organik tarım yöntemiyle elde edilmiş tohumlardan veya ana 

fidelerden elde edilmelidir. 

3. Bitki Besleme ve Toprak Islahı: 

Toprağın verimini artırmak için kullanılacak ıslah maddeleri: ahır gübresi, kümes atıkları, 

kompost, tarım kireci, organik atıklar, pit ve torflar, perlit, fosfat ve potas kayası gibi 

maddelerdir. 

4. Zararlılarla Mücadele: 

Bitki zararlıları ve mantarların verdiği zararı azaltmak için bitkisel yağlar, bordo bulamacı, 

odun külü, arap sabunu, kaya unu, tütün suyu, sarımsak suyu, kekik suyu, acı biber suyu, 

ısırgan otu suyu, domates, patates yaprakları, beyaz kil, kükürt, bakır, kireç ve süt gibi doğal 

maddeler kullanılır. Ayrıca ışık ve renk tuzakları kullanılarak böcekler bitkilerden 

uzaklaştırılır. 

5. Sulama: 

Sanayi ve şehir atık suları, drenaj suları kullanılamaz. 

Salma sulama kullanılamaz. 

Karık sulamaya sadece zorunlu hallerde izin verilir. 

Yağmurlama ve damla sulama yöntemi kullanılır. 

6. Hasat: 

Hasatta kullanılacak makinelerin temiz olması, organik ürünle temas edecek kısımları 

yıkanması gerekir. 

El ile yapılacak hasatlarda eldiven kullanılmalı, ürünü toplarken tahta, hasır, kağıt, karton gibi 

maddelerden yapılmış kutu ve sandıklar ile pamuk ve kendirden yapılmış bez gibi organik 

kaplar kullanılmalıdır. 

7. Depolanması ve Satışı: 

Organik ürünler konvansiyonel ürünlerle ayrı depolanmalıdır. 

Karbondioksit gazı tankı dışında kimyasal kullanılmaz. 

Organik ürünler kimyasal maddelerle yıkanmaz. 

Otoyol kenarlarında açıkta bekletilemez ve ambalajsız satılamaz. 

Organik Tarımda Verimi Artırmak İçin Neler Yapılmalı? 

Ekim Nöbeti: Belli bir rotasyon çerçevesinde her yıl farklı bitkiler ekilerek toprağın 

dinlendirilmesi gerekir. Yorulan toprakta marul, ıspanak gibi toprağı yormayan bitkiler veya 

baklagiller gibi toprağa katkı sağlayan bitkiler ekilmelidir. 

Toprak Seçimi: Humuslu, tınlı, suyu rahat emen geçirgen toprak tercih edilir. 

Toprağın İşlenmesi: Pulluk gibi toprağı derinden kazan tarım aletleri azot bakterilerine zarar 

verdiği için ortalama 5 yılda bir kullanılmalıdır. 

Dayanıklı, sağlıklı tohum ve bitki çeşitleri seçilmelidir. 

Korunaklı Arazi: Aşırı rüzgar almayan, erozyon riski olmayan bir arazi tercih edilmelidir. 

Kardeş Bitkiler: Birbirini koruyan bitkilerin birlikte ekilmelidir. Örneğin, kadife çiçeği 

birçok sebzenin kökünü nematot zararlılarından korur. 

Bitki yerine toprak gübrelenmelidir. 

Yabani ot kontrolünde doğru ekim ve sulama yöntemleri kullanılmalıdır. 

Hastalık ve zararlılarla mücadele yerine çıkış sebepleri araştırılmalı ve çözülmelidir. 

Yararlı böceklerden ve kuş, kurbağa gibi zararlı böcekleri yok eden canlılardan 

faydalanılmalıdır. 
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Malçlama gibi toprağın verimini artıran uygulamalar yapılmalıdır. 

Sulamada kullanılan suyun pH değeri toprağın pH değerine göre belirlenmelidir ve gerek 

görülüyorsa kireç-kükürt uygulaması yapılmalıdır      

Zengin biyolojik çeşitlilik, göreceli olarak temiz ekolojik alanlar, hastalık ve zararlılara 

dayanıklı bitki çeşitleri ve düşük kimyasal girdi kullanım düzeyi gelişmekte olan ülkelerde 

olduğu gibi ülkemizde de organik tarımın gelişmesi için başlıca avantajlar arasında yer 

almaktadır.  

Ülkemiz ekolojisi, coğrafi ve topografik yapısı, çeşitli iklim özellikleri nedeniyle birçok ürünü 

(bazı tropik meyveler hariç) yetiştirmeye imkan tanıyan büyük bir potansiyele sahiptir. 

Üstelik Türkiye’nin tarımsal üretim sistemi çok geniş bir alana yayılmıştır ve sanayileşmiş 

ülkelerle karşılaştırıldığında tarımda birim alana kimyasal girdi kullanım oranı çok düşüktür.  

Bu yüzden, ülkemiz tarım alanlarında yoğun kimyasal kirlilik bulunmamaktadır. Özellikle 

Türkiye’nin organik tarıma geçişi, diğer sanayileşmiş bölgelere oranla daha kolaydır. Bu 

durumda Türkiye, birçok gelişmiş ülkenin sorunu olan yoğun kimyasal girdili tarımın 

yarattığı çevre sorunlarından sakınabilecektir. 
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MİKORİZA MANTARLARI VE TARIMSAL AÇIDAN ÖNEMİ 

 

Oğuzhan SOLTEKİN 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

Kelime olarak Yunanca’da mantar-kök (mykes-rhiza) anlamına gelen mikoriza terimi (Palta 

ve ark., 2010), ilk olarak 1885 yılında A.B. Frank isimli bir Alman orman patoloğu tarafından 

mantar-ağaç ortaklığını tanımlamada kullanılmıştır. O tarihten sonra yeryüzünde çok sayıda 

bitkinin mantarlarla simbiyotik bir ortaklık oluşturdukları öğrenilmiştir. Herhangi bir cinse 

bağlı bitki türlerinin % 95'inin karakteristik olarak mikoriza oluşturdukları tahmin edilmektedir. 

Dört yüz milyon yıl öncesine ait fosillerde dahi mikorizal yaşam arkeologlar tarafından tespit 

edilmiş ve günümüzde de popüler olarak dikkat çeken bu yaşam tarzı, eski çağlardan buyana 

bitki-mantar arasında devam etmiştir (Dura, 2010).  

Doğadaki bitki türlerinin %95’ten fazlasının kök yapıları mikoriza mantarları ile simbiyotik 

bir yaşam içerisindedirler (Daniels, 1981; Bagyaraj, 1991; Ortas, 1996; Ortas, 1997 ve Ortas ve 

ark., 1999). Bu simbiyotik yasam gereği bitki mikorizaya enerji kaynağı olarak karbonlu bileşik 

olan karbonhidrat vermekte, buna karşılık mantar da bitkinin gereksinim duyduğu mineral besin 

elementleri ve su alımını sağlamaktadır (Smith ve Read, 1997). Konukçu bitki ile mikoriza 

arasındaki bu simbiyotik ilişki ekosistemdeki besin döngüsü yanında, bitki topluluklarının 

canlılığının devamını sağlamaktadır (Jeffries ve Dodd, 1991; Ortas, 1997). Bazı bitki türlerinin 

kök yapısının çok zayıf ve kalın köklü olması sonucu topraktan yeterli düzeyde 

yararlanamadıkları saptanmıştır. Dolayısıyla bu bitki kökleri toprakla yeterince teması 

sağlayamamakta ve mevcut absorbe edilmiş olan bitki besin elementlerini yeterli düzeyde 

alamamaktadırlar. Özellikle bu tür bitkiler için mikorizaların çok daha büyük bir önem taşıdığı 

düşünülmektedir. 

 

Kök Yapılarına Etkileri Bakımından Mikorizalar 

Mikoriza sporları yapı, bitkilerdeki infeksiyon şekilleri ve kök içindeki morfolojik ve 

fizyolojik yapıları itibariyle taksonomik yönden büyük farklılıklar göstermektedirler 

(Sieverding, 1991; Smith ve Read, 1997). Buna karşın kök yapısına etkileri bakımından Endo 

mikoriza ve Ekto mikoriza olmak üzere iki büyük gruba ayrılırlar.  

Ekto-mikoriza daha çok yüksek yapılı orman ağaçlarının kök yapılarında bulunmakta olup, 

kök içindeki genel görünümü ve mikorizanın hifleri korteksteki hücreler arası boşlukları 

doldurması ve doldurulan ortamdaki "harting net" olarak adlandırılan hifler oluşturması ile 

bilinmektedirler (Harley and Smith, 1983). Kökün dış yüzeyinde oluşan hifler ise topraktaki 

besin elementlerinin alımını sağlamaktadırlar (Jeffries ve Dodd, 1991).  

Endo-mikoriza ise ekto-mikorizanın aksine kortekste hem hücreler arası boşlukta hem de 

hücre içi boşluklarda oluşmaktadır (Sieverding,1991; Harley and Smith, 1983; Smith ve Read, 

1997). Fungus kortekste geliştiği için ortamda lipidce zengin oval görünümlü yapılar 

oluşturulmaktadır ki bunlar "vesikül" olarak adlandırılır. Vesiküllerin dışarıdan alınan besin 

elementlerini depo ettiği ve ihtiyaca göre içeriye aktardığı tahmin edilmektedir (Bagyaraj ve 

Manjunath, 1981; Marschner, 1995). Ayrıca hücre içlerinde ağaçların kök yapılarındaki 

dallanmayı andıran yapılar oluşmaktadırki bu da "arbüskül" olarak adlandırılır (Marschner, 

1995 ve Mossea, 1981). Mikorizanın arbüsküller sayesinde dışarıdan aldığı besin elementlerini 
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bitki dokularına aktardığı düşünülmektedir. Endo-mikorizanın birçok türü olmasına rağmen en 

yaygın olanları vesiküler ve arbüsküler oluşturmalarından dolayı bu grup mikoriza artık 

arbüsküler mikoriza (AM) olarak bilinmektedir (Simpson ve Daft, 1990; Ortas ve ark., 1999; 

Korkmaz, 2005). Arbüskül oluşturan mikorizal mantar türlerinin hepsinin vesikül 

oluşturmamaları nedeniyle arbüsküler mikoriza deyimi daha çok kullanılmaktadır. Dünyadaki 

çoğu toprakların ve bitki topluluklarının arbüsküler türü mikoriza ile infekte olmaları sebebiyle 

günümüzde konu ile ilgili bilim adamları bu mikorizaları arbüskül mikoriza (AM) olarak 

adlandırmaktadırlar.  

 

Mikoriza Ekolojisi ve Fizyolojisi 

Genel olarak mikoriza sporları, birlikte simbiyotik olarak yaşadıkları bitkilerin isteklerine 

paralel istekler içerisinde bulunmaktadırlar. Mikoriza mantarlarının spor hifleri konukçu 

bitkinin kökleri ile birleşmesi sonucu infeksiyon gerçekleşmekte ve bunu takiben spor oluşumu 

meydana gelmektedir. Bitki türüne ve yoğunluğuna göre 1 kg toprakta 10-20 bin kadar spor 

bulunmaktadır.   

Mikoriza sporları yaşamlarını sürdürebilmesi için belirli kriterlerin uygun şartlar altında 

olması gerekmektedir. Örneğin yapılan birçok araştırmaya göre mikoriza sporlarının hayatta 

kalabilmeleri için optimum sıcaklığın 30°C olması gerektiği belirtilmiştir (Schenck ve 

Schroder, 1974).  Bunun dışında düşük ve yüksek sıcaklıklarda mikoriza sporlarının 

etkinliğinin azaldığı ifade edilirken mikoriza ile sıcaklık arasındaki ilişkinin bölgeler arasında 

farklılık gösterdiği de tespit edilmiştir (Bagyaraj, 1991). 

Arbusküler mikoriza mantarları yalnızca bitki kökleri kullanılarak çoğaltılabilmektedirler. 

Bu amaçla saksı kültüründe elde edilen toprak, spor ve kökler inokülüm ortamı olarak 

kullanılabilmektedir. Buna karşın tarla toprakları çoğu zaman yeterli etkinlikte ve kalitede 

mikoriza sporları bulundurmamaktadırlar (Morton, 1988, Walker, 1992). 

Mikoriza mantarları karbon kaynağını direkt olarak bitkinin fotosentez ürünlerinden 

aldıkları için, mikoriza oluşumu ve etkinliği tamamen fotosentez ve karbonhidratların kök 

bölgesine aktarılmasına bağlıdır. İyi bir kök kolonizasyonu için 12 saat veya daha fazla saatteki 

fotoperiyod miktarı büyük bir öneme sahiptir (Schenck ve Schroder, 1974). Ayrıca ışığın 

mikoriza üzerine olan etkisi bitki türlerinin fotosentezle olan ilişkisine bağlıdır (Tinker, 1975). 

Mikorizanın değişik topraklarda değişik bitkiler üzerindeki etkisi de farklı olmaktadır. 

Mikorizanın gelişmesi toprak fiziksel özelliklerinden fazlası ile etkilendiğinden farklı toprak 

fiziksel özeliklerinde bitki gelişimi ve mikoriza etkisi de farklı olmaktadır. Yapılan 

araştırmalarda mikoriza sporlarının aşağı yukarı tüm toprak reaksiyonlarında çoğalabilmelerine 

rağmen pH 6-7 arasında maksimum spor gelişiminin olduğu görülmüştür (Siqueira ve ark., 

1984). 

 

Mikorizaların Faydaları 

Mikoriza bitki köklerini diğer patojenik organizmalara karşı koruduğu gibi çevre 

faktörlerinin yarattığı ağır metal toksisitesi ve tuzluluk gibi streslere karşı da bitkiyi korumakta 

ve bitkinin direncini arttırmaktadır (Harley ve Smith, 1983). Ayrıca mikorizal infeksiyon 

kirletilmiş toprakların bitki bünyesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmektedir (Mosse, 

1981). Mikoriza bitki hastalık ve zararlarına karşı da bitkiyi hem iyi besleyerek korur hem de 

direkt rizosferde diğer organizmalarla mücadele ederek etkin duruma gelir (Dehne ve 
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Schanbeck, 1979). Mikoriza bitkinin kuraklığa karşı dayanıklılığını da artırabilir, bu artış ya 

direkt hifler aracılığı ile veya mikorizanın bitki fizyolojisi ve morfolojisi üzerinde yaptığı 

değişikliklerden kaynaklanan kök büyümesi veya kılcal kök oluşumu ile ilgilidir (Davies ve 

ark., 1992). Çeşitli araştırmacılar bununla ilgili yaptıkları çalışmalar sonunda farklı bitkilerde 

farklı gelişme artışları olduğunu belirlemişlerdir.  

Bu kapsamda doğal bitki kökleri ile simbiyotik ilişki kurarak çoğalabilen sporların 

çoğaltılması ve tarımda kulanım olanaklarının araştırılması büyük öneme sahiptir. 
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BAĞ TESİSİ VE ÇEŞİT SEÇİMİNDE SICAKLIK FAKTÖRÜNÜN ÖNEMİ  

Turcan TEKER                                Akay ÜNAL  

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Bağcılık yeryüzünde en eski kültürlere sahip tarım kollarından biri olup, günümüzde 

de önemini korumakta ve iklimsel olarak elverişli 

dünya ülkelerinde en yaygın tarımsal üretim 

alanlarından birini oluşturmaktadır. 2014 yılı verilerine 

göre dünyada 7.155.187 ha bağ alanında, 77.181.122 

ton üzüm üretimi gerçekleşmiş olup, ülkemiz 467.092  

ha bağ alanı ve 4.175.356 ton üzüm üretimiyle 

dünyanın başta gelen ülkeleri arasında altıncı sırada 

yer almaktadır. Üretilen bu üzümün yaklaşık olarak % 

51’i sofralık, % 37’si kurutmalık, % 10’u da şarap 

üretiminde değerlendirilmektedir (TÜİK, 2016). 

Ülkemizin tarımsal üretimi içerisinde bağ alanlarının yaygınlaştırılması ve üzüm 

üretiminin arttırılması bağcılığa elverişli iklim koşullarına sahip bölgelerin tercih edilmesiyle 

gerçekleşmektedir. Bilindiği üzere asma çok yıllık bir bitki olup, ekonomik ömrü bakım 

şartlarına göre değişmekle birlikte 30-40 yıl civarındadır. Aslında her asmanın “doğru 

yetiştiricilik” anlayışıyla yetiştirildiğinde 50, 60 hatta 100 yaşına kadar yaşayabileceği fakat; 

kaliteli ve yüksek miktarda üzüm üretiminin gerçekleşmesi en fazla 30 – 40. yıla kadar 

mümkün olabileceği değişik kaynaklarda ifade edilmektedir. Bağın tesis edileceği yerin 

seçiminden fidan dikimine kadar pek çok konuda oldukça dikkatli davranmak ve tesisi 

tekniğine uygun olarak oluşturmak şarttır. Bu şekilde yapılan planlamalar sonucu kurulan 

bağların verimliliği yüksek ve ekonomik ömrü de uzun olacaktır. Aksi halde çok defa 

başlangıçta tesis aşamasında yapılan hataların 

sonradan düzeltilmesi mümkün olmamakta, kısa 

ömürlü ve verimsiz bağ alanları ortaya 

çıkmaktadır. Bağ tesisinde temel şart, yörenin 

iklim ve toprak faktörleri ile asmanın çok iyi 

uyum içinde olmasını sağlamaktır (Ünal ve ark., 

2002). Aynı zamanda bağ tesisinin 

oluşturulmasında, bağın kurulması düşünülen 

lokasyonun su temini, yaygın hastalık ve zararlı 

durumu gibi hususlar da kesinlikle göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

 

Bağ Tesis Yerinin Belirlenmesinde Sıcaklık 

Faktörünün Etkisi 

Kaliteli üzüm yetiştirmenin öncelikli koşullarından biri bağın tesis edileceği yerin 

doğru olarak seçilmesi ile mümkün olmaktadır. Özellikle değişken iklimsel olayların hakim 
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olduğu yerlerde doğru planlama yapılamadan bağ tesis etmek zamanla ciddi ürün kayıplarına 

neden olabilmektedir.  

 Asmaların iklim isteklerinde sıcaklık faktörü çok önemlidir. Bağın tesis edileceği 

yerin iklimsel olarak değerlendirilmesi yapıldığında o yere ait yıllık ortalama sıcaklığının 9 
0C’nin, en soğuk ay ortalamasının 0 0C’nin, yaz ayları ortalamasının 20 0C’nin, gelişme 

dönemine (Kuzey yarıküre için 1 Nisan – 31 Ekim) ait ortalamanın ise 13 0C’nin üzerinde 

olması gerektiği belirtilmektedir. Aynı zamanda Vogt ve Götz’e (1977) göre yıllık ortalama 

sıcaklığı 11 – 16 0C arasında olan yörelerin, bağcılık için en elverişli yöreler olduğu kabul 

edilmektedir (Çelik ve ark., 1998).   

 Herhangi bir yerin bağcılığa elverişliliğine karar verilmesinde bu bilgilerin dışında göz 

önünde bulundurulması gereken iki önemli unsur daha bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; 

Etkili Sıcaklık Toplamı (EST)’nın hesaplanması, ikincisi ise; vejetasyon (gelişme) döneminin 

uzunluğu’dur. Birbirleriyle yakın ilişkisi olan bu iki unsur; o yerin enlem derecesine, rakım 

durumuna (deniz seviyesinden yüksekliğine), büyük su kaynaklarına yakınlığına, bağın tesis 

edileceği meyilin baktığı yöne ve derecesine göre değişebilmektedir. Özellikle üzüm 

çeşitlerinin EST isteklerinin belirlenmesinde en duyarlı hesaplama yöntemi, tomurcukların 

kabarmaya başladığı tarihle, üzümlerin olgunlaşma tarihi arasındaki dönemde, günlük 

ortalama sıcaklıklarının 10 0C’nin üzerindeki değerlerin toplanmasıdır. Çelik ve ark. (1998), 

EST değerinin pratikte, aylık ortalama sıcaklıklardan hareket edilerek daha kolay bir 

hesaplamanın tercih edildiğini ifade etmektedirler. Bunun için gelişme döneminde aylık 

ortalama sıcaklığın  10 0C’nin üzerinde olduğu tam aylarda, aylık ortalama sıcaklıklardan 10 
0C çıkarılarak bulunan değerin, o ayın gün sayısıyla çarpılması sonucu bulunan yıllık EST 

değerleri ile, eksik aylara ait günlük etkili sıcaklıkların birlikte toplanması sonucu çeşitlerin 

EST isteklerinin bulunabileceğini bildirmektedirler. Örneğin; bunun için Temmuz ayına ait 

günlük ortalama sıcaklığın 24 0C olduğu bir ekoloji de, bu aya ait EST değeri (24-10) X 31 = 

434 gün-derece’dir. Bağcılığın ekonomik olarak bir getiri sağlayarak yapılabilmesi için 

gelişme döneminin 180 günün, EST değerinin ise 900 gün-derece (gd) üzerinde olması 

gerekmektedir. Buna göre EST değerlerine göre sınıflandırma yapıldığında; 900 – 1400 gd 

olan yerler soğuk, 1401 – 1700 gd olan yerler serin, 1701 – 1950 gd olan yerler ılıman, 1951 

– 2250 gd olan yerler sıcak-ılıman, 2251 gd ve üzeri olan yerler ise sıcak ekolojiler olarak 
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sınıflandırılmaktadır (Winkler ve ark., 1974). Etkili sıcaklık toplamının yanı sıra bağ 

kurulacak yörede vejetasyon süresince (Nisan – Ekim) günlük sıcaklık ortalamalarının 

toplamı 3000 – 4000 0C arasında olması gerekir. Donlu günlerin sayısı ve süresi de ayrıca 

bağcılık yapılacak yerin seçiminde önem arz eden parametrelerdendir. Çeşide göre 

değişmekle birlikte genel olarak kış aylarında sıcaklık, uzun süre –15 0C ile  –30 0C’lerin 

altında kalmamalıdır. 

  İklim verilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi için bağ tesisi edilecek yere ait 

meteorolojik kayıtların incelenmesi ve sıcaklık değerlerinin asmaların iklim isteklerine 

uygunluğunun belirlenmesi ayrıca sınırlayıcı minimum ve maksimum sıcaklıkları göz önünde 

bulundurulması, üreticilerin o ekolojiye uygun çeşitlerin yetiştirmesine olanak vermektedir. 

Bu kayıtlara ait sıcaklık değerlerinin yanında yağış, hava nemi, güneşlenme, don ve rüzgar 

hızı değerleri de birlikte incelenmelidir.  

 Meteorolojik kayıtlardan elde edilebilen güneşlenme değerleri, hava ve toprak 

sıcaklığı ile fotosentez üzerindeki etkisi nedeniyle önem taşımaktadır. Asma, tanelerinde 

yüksek oranda şeker biriktirdiği için, güneşi seven bir bitkidir. Gelişme dönemi boyunca en az 

1250 – 1300 saatlik güneşlenme istemektedir. Ekonomik anlamda bir bağcılık için bu değerin 

1500 – 1600 saatten az olmamasının gerekli olduğu ifade edilmektedir (Çelik ve ark., 1998). 

Ekolojiye Uygun Olan Çeşitler Tercih 

Edilmeli 

 Tesis edilecek bağda tercih edilecek 

çeşidin seçimi son derece önemlidir. Tesis 

edilmesi düşünülen yerin sıcaklık değerlerine 

uygun olmayan çeşitlerle tesis kurulumu, 

ilerleyen yıllarda üreticilerin o çeşitten elde 

etmeyi istedikleri ürün kalitesi ve miktarına 

ulaşmalarında zorluk yaşamalarına ve 

akabinde bağdaki mevcut çeşidin aşı ile 

değiştirme isteğine neden olacaktır. Fakat bu 

durum üreticilerimizin hem ekonomik 

anlamda hem de zaman ve iş gücü anlamında 

kayıplar yaşanmasına neden olması kaçınılmaz 

olacaktır.  

Dünyada temel olarak ekonomik anlamda Amerikan (Vitis labrusca) ve Avrupa (Vitis 

vinifera) üzümleri yetiştirilmektedir. Avrupa türleri Amerikan türlerine daha farklı özelliklere 

sahip olmaktadır. Amerikan türlerinin genel özelliklerinin ‘foxy’ olarak adlandırılan bir 

aromaya sahip, meyve etinin üzüm kabuğundan kolay ayrılan, Avrupa türlerine göre daha 

kuvvetli gelişen, filoksera ve hastalıklara karşı daha dayanıklı olan ve bu türden elde edilen 

çeşitlerin daha çok meyve suyu ve unlu mamüller gibi ürünlerde kullanıldığı belirtilmektedir. 

En önemli özelliklerinden biri ise mevcut sert iklim koşullarına daha toleranslı olmaları ile ön 

plana çıkmaktadırlar (Strik, 2011).  
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Avrupa üzümlerinin (Vitis vinifera L)’nin anavatanı ülkemizin kuzeydoğu bölgesini 

de içine alan, Karadeniz ve Hazar Denizi arasındaki alanlardır. Fakat kültür asmasının 

anavatanı içerisinde yer alan ülkemizde pek çok çeşit bulunmakla birlikte bunlardan çoğunun 

ekonomik değeri yoktur (Çelik ve ark., 1998) ya da yeteri kadar incelenmemiştir. Günümüzde 

milli koleksiyon parselinde 1453 çeşit bulunmakta ve her geçen gün bu sayı araştırmalar 

sayesinde artmaktadır. Ekonomik anlamda yetiştirilen üzüm çeşitleri ise yaklaşık 50 adet 

civarındadır. Avrupa türlerinin üzümünün karakteristiği, asmalarının gelişim durumu ve 

iklime adaptasyon kabiliyetleri Amerikan türlerine göre farklılık göstermektedir. Birbirini 

ayıran en önemli özellik ise ülkemizde yetişen üzümlerin hastalıklara ve zararlılara karşı daha 

az toleranslı olması ve soğuğa karşı daha dayanıksız olmasıdır (Strik, 2011).  

Ülkemizde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin yetiştirileceği yerlerin seçiminde özellikle 

bölgeye iyi adapte olmuş veya adapte olması mümkün ve ekonomik anlamda getiri 

sağlayacak yerler tercih edilmelidir. Yukarıda da bahsettiğim üzere EST ve vejetasyon 

gelişme süresi söz konusu çeşitlerin seçiminde etkili faktörlerdendir. Genel olarak sıcak 

bölgelerde erkenci, serin ve kuzey bölgelerde geççi çeşitlerin tercih edilmesi gerekmektedir 

(Çelik, 1988). Aksi takdirde uygun olmayan ve yetiştirilmesi düşünülen çeşit için gerekli 

toplam aylık sıcaklık değerlerine ulaşılamayan yerlerde, üzümlerinin düzgün olgunlaşması 

mümkün olmayacaktır. Bu durum farklı ekolojilerde aynı üzüm çeşidinin yetiştirilmesi 

üzerine yapılmış çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Örneğin yapılan çalışmalarda 

erkenci üzüm çeşidi olan Cardinal, EST bakımından sıcaklık isteğinin Manisa ilinde ortalama 

1444 gd, Ankara ilinde 1210 gd ve Akdeniz Bölgesinde ise 1339 gd olduğu belirlenmiştir 

(Çelik ve ark., 1988; Uzun, 1996).  

Sonuç olarak; kaliteli üzüm yetiştiriciliği için bağ tesis edilirken ekolojik faktörler 

içerisinde yer alan sıcaklık öncelikle ele alınması gereken değerlerden biridir. Özellikle hasat 

işleminin zamanında gerçekleştirilmesi, erkenci, orta, orta geççi ve geççi çeşitlerin 
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yetiştirilmesinde bahsedilen gerekli tüm sıcaklık değerlerinin elde edilmesi ve göz önünde 

bulundurulması kaçınılmaz bir gerçektir.  

Bağcılıkla uğraşan ve uğraşmayı düşünen üreticilerimizin bu konuda hassasiyet 

göstermesi ve çeşidin sıcaklık isteğine göre uygun yerlerin seçimi bağ tesisi planlamasında 

önemli bir aşamayı doğru şekilde sorunsuz olarak tamamlamalarına imkan verecektir.  
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BAĞLARDA GÜNCELLİĞİNİ KORUYAN BİR SORUN:  

SALKIMLARDA GÖRÜLEN UÇ KURUMASI 

Turcan TEKER  

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

 Ülkemizin bağcılık potansiyelinin oluşturulması ve dünyada çekirdeksiz kuru üzüm 

ihracatında söz sahibi olmasında Ege Bölgesi gerek bağ alanları gerekse üzüm üretimi açısından 

ülkemiz bağcılığı açısından çok önemli bir konumdadır. Bölgede hakim çeşit Sultani 

Çekirdeksiz olup üretim süreci içerisinde bir çok teknik ve ekonomik problemi de bünyesinde 

barındırmaktadır. Her yıl farklı boyutta görülmekle birlikte salkımlarda yaşanılan uç kuruması 

problemi de bunların başında gelmektedir. Bu problem 2016-2017 Çekirdeksiz Kuru Üzüm 

üretim sezonunda da yeniden yaşanmış ve İzmir Ticaret Borsası’nın yayınlamış olduğu 

Çekirdeksiz Kuru Üzüm Rekolte Tahmin Raporunda da Manisa iline bağlı bazı ilçelerde yoğun 

uç kurumaları görüldüğü ve rekolteye olumsuz etki yaptığı şeklinde yer almıştır (İzmir Ticaret 

Borsası, 2016). 

Genel hatlarıyla bakıldığında uç 

kuruması, salkım ucundaki tanelerde 

başlayan sonraki aşamalarda ise 

salkımdaki çoğu tanelerin kurumasına yol 

açabilecek bir sorun olarak 

tanımlanmaktadır. Dünya literatüründe 

bu durum kesin olarak fizyolojik 

bozukluk olarak belirlenen bir sorun  

şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Bonanda 

ve Keller, 2012; Bonanda, 2014; 

Bachteler ve ark., 2014). Fakat bu 

sorunun ortaya çıkış nedeni tam olarak 

belirlenememiştir. Birçok etkinin söz 

konusu olabileceği bildirilmekte olup, bu 

etkiler içerisinde aşırı yaprak alımı/aşırı 

ürün dengesizliği, toprakta potasyum (K), 

magnezyum (Mg) ve kalsiyum (Ca) gibi 

mineral maddelerin aşırı bulunmasından 

dolayı birbirinin topraktan alımını 

olumsuz etkilemesi ya da toprakta 

yetersiz bulunması, aşırı sulama veya 

kısıtlı sulama vb. gibi faktörler 

sıralanabilmektedir.  

Ülkemizde bu konuyla ilgili geçmişte yapılmış olan sadece gözlem ve anket verilerine dayalı 

bir çalışma bulunmaktadır. Söz konusu çalışmada, Ege Bölgesi çekirdeksiz üzüm bağlarında 

salkım ucu kuruma nedenlerini belirlemeye yönelik bir gözlem gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

gözlemde, salkımlarda meydana gelen uç kuruması sorunu yaşanan 12 ayrı bağda çiçeklenme 

turcan teker 

2016 

Uç kurumasından etkilenen ve etkilenmeye başlamış 

taneler  
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ve ben düşme dönemlerinde toprak ve yaprak örneklerinde mineral madde analizleri 

yapılmıştır. Gözlem sonucunda uç kurumasına birçok nedenin etkili olduğunu belirten 

araştırıcı, özellikle aşırı ürün yükü ve yaprak alımı sonucunda tanelerde pörsümenin 

görülebileceğini ifade etmiştir. Araştırıcı, uç kurumasına neden olan faktörlerin kesin hatlarıyla 

belirlenebilmesi için kontrollü şartlarda terbiye ve sulama gibi unsurların takip edilerek toprak, 

yaprak ve ürün analizleri ile birlikte daha detaylı çalışmalarla uç kurumasının nedenlerinin 

tespit edilmesinin gerekliliğini ifade etmiştir (Konuk,1991). Bu yüzden konuyla ilgili bilimsel 

çalışmaların yapılma gerekliliği zorunlu hale gelmiştir. Buna bağlı olarak konuyla ilgili 

çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Aynı zamanda bu proje ile salkım ucu kuruması ve 

buna neden olan diğer olası etkilerinin nedenlerini ortaya koyan ilk bilimsel çalışma olacak 

olması ülke bağcılığına bir katkı sağlayacaktır. Literatüre önemli katkı sağlayacak olmasının 

yanında, ortaya konan nedenlerin yarattığı sorunların çözümüne yönelik çalışmalar artarak 

gerçekleştirebilecektir.   

 

 

 

Peki Dünya’da Yaygın Mı ?  

 Salkımlarda görülen uç kuruması dünyada birçok bağ bölgelerinde de araştırma konusu 

haline gelmiştir. Dünya’da birçok araştırıcı bu konunun nedenleri ve çözümleri üzerine 

araştırmalar gerçekleştirmektedir. Araştırıcılar tarafından uç kurumasının Avusturya’da 

Zweigelt (Besser, 2010), Amerika’da Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Semillon ve Pinot 

Gris (Keller, 2008), İtalya’da Sauvignon Blanc ve Pinot Blanc (Riedel 2008), Çin’de Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Pinot Noir ve Sauvignon Blanc (Fang ve ark.,2011) gibi şaraplık üzümlerde 

yoğun olarak görüldüğü yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Şaraplık üzüm üreticilerinin 
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sorunu haline gelen bu durum üreticileri değişik oranlarda zarara uğratabilmektedir. Örneğin 

Amerika’nın bazı bölgelerinde elde edilen ürünün % 1–5’lik kısmı zaman zaman meydana 

gelen uç kurumasından etkilenirken, devamlı kurumanın meydana geldiği bölgelerde ise bu 

zarar % 50’lere ulaştığı bildirilmektedir (Krasnow ve ark., 2010).  

“Uç Kuruması Güneş Yanıklığından 

Kaynaklanmaz” 

 Uç kuruması salkımlarda meydana gelen güneş 

yanıklıkları sonucunda ortaya çıkmış bir sorun değildir. 

Uzun zamandır bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere 

dayanan bu tip tartışmalar maalesef üreticilerimizi ve bu 

işle uğraşan kişileri yanlış yönlendirmektedir.  

Örneğin çardak sistemlerinde yetiştiricilik yapılan 

üzümlerde güneş yanıklığı sorunu çok görülmez. Çünkü 

sistemin üst kısmında yer alan yapraklar güneş 

ışınlarının salkıma erişmesi bir bakıma engeller. Peki 

şimdi şunu sormak lazım. Şayet güneş ışınları tam 

anlamıyla salkıma zarar verecek etkide bulunmuyorsa 

tanelerde kurumalar neden gerçekleşebiliyor? İşte bu 

durum salkımlarda uç kurumasına işaret edebilmektedir. 

Çünkü sorun yüzeysel bir kurumadan çok,  uç kurumasına uğrayan tanenin içsel su kaybetmesi 

ile ilgilidir. Tanelerin su kaybına ilişkin belirtiler ben düşme ya da hasat döneminde başlamakta 

olup olgunluk sonrasında belirtiler daha da belirginleşerek tane koyu kahverengiye dönüşmekte 

ve tamamiyle kuruma meydana gelmektedir. Amerika’da yapılan çalışmada su stresi, aşırı 

sıcaklık ve ani sıcaklık düşüşünün yaşanmasının tanede meydana gelen kuruma üzerine bir etki 

yaratmadığı bildirilmektedir (Keller 2008). Aynı zamanda sulama faktöründen daha çok tane 

kapsamında mineral madde varlığının ve aşırı sıcaklıkların tane mezokarp hücrelerinin 

ölümünü hızlandırarak kurumaya sebebiyet verdiğini bildiren yayınlar da bilinmektedir 

(Bondada ve ark, 2013). Araştırma sonuçları arasında farklılıklar bulunabilmektedir. Bu durum 

yetiştiricilik yapılan ekoloji, toprak durumu ve üzüm çeşidine göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Farklılıklar sadece bu durumlarla sınırlı kalmamaktadır. Uç kuruması 

değişik zamanlarda şiddetli ya da hafif olarak da görülebilmektedir. Örneğin bu sene içinde 

aşırı derecede salkımlarda uç kuruması görülen bağlarda gelecek sene aynı sorun olmayabilir. 

Ya da uç kurumasının görüldüğü bilinen bir bağa ait bütün asmalarda bu sorun görülmeyebilir, 

hatta aynı asmaya ait bazı salkımlarda görülürken bazı salkımlarda hiç görülmediği bizim 

çalışmalarımızın sonucunda da ortaya çıkmaktadır.  

 Sonuç olarak bu konu üzerine bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Salkımlarda 

görülen uç kurumasının nedenlerine yönelik çalışmalar sonucunda sorunun çözümüne da 

yönelik çalışmaların yapılması kaçınılmaz olacaktır.  
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TARIMSAL ÜRETİM SÜRECİNDE GÜNEŞ YANIKLIĞININ ENGELLEMESİNDE 

KAOLİN KULLANIMININ ETKİSİ 

Turcan TEKER  

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

 Bildiğiniz gibi ülkemizde mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak günlerle karşı 

karşıya kaldık. Aslında uzmanlar bu sene içerisinde yaz aylarında görülmemiş sıcaklık 

yükselmelerinin olacağını daha geçtiğimiz kış aylarında dile getiriyordu. Daha geniş anlamda 

düşünmek için kendimizi zorladığımızda da dünya tarafından kabul edilen bir gerçek  “Küresel 

İklim Değişikliği” ileriki yıllarda ne yapmamız konusunda hatta buna karşın önlemler almamız 

konusunda bizleri sertçe uyarıyor.  

Bunu sizlere daha iyi anlatabilmek için birkaç örnek vermek isterim. Uzun zamandan beri 

bu kadar yıkıcı olmayan fakat son 2-3 yıldan beri yaşanan don olayları, bağları zarara uğratan 

sert dolu yağışları, Şubat ayı içerisinde havanın çok ısınması ama gelin görün ki Nisan ayında 

hava sıcaklıkların düşerek ‘İlkbahar Geç Donları’nın ani olarak tekrar yaşanması gibi tüm bu 

olumsuz meteorolojik olaylar aslında bizleri alınması gereken önlemler konusunda bizi sertçe 

uyarıyor. 

Son zamanlarda ülkemizin Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde daha çok hissedilen aşırı 

sıcaklıklara bağlı olarak,   meyve üzerinde güneş yanıklığının verdiği zarar bugünlerin en çok 

konuşulan konusu olmaya başladı.  

Güneş Yanıklığı Nasıl Oluşur ? 

Güneş yanıklığı genel olarak; aşırı sıcaklıkların başladığı zamanlarda meyvelerin direkt 

güneş ışığı ile temas etmesi sonucunda meydana gelmektedir. Bu sorun yüksek sıcaklık, ışık ve 

radyasyon gibi çevresel etmenler sonucunda, meyve yetiştiriciliğinde verim ve kalite 

kayıplarına neden olan fizyolojik bir bozukluktur. Yüksek sıcaklık ışık ve doğrudan güneş 

ışığına maruz kalmış elma, armut, üzüm, nar vb. gibi birçok meyve türü ile açıkta yetiştirilen 

biber, domates, kavun ve karpuz gibi bazı sebze türlerinde meydana gelen güneş yanıklığı 

sonucunda meyvenin yüzeyi yanmakta veya rengi değişmektedir (Yazıcı ve Kaynak 2007).  

 Güneş yanıklığında yaprakların ve salkımların etkilenmesinin birincil nedeni; aşırı yaprak 

alımıdır. Bu işlem genelde asma taç içi sıcaklığının ve neminin düşürülmesi (taç içi 

gölgelenmenin önlenmesi), salamuralık yaprak toplama ve vejetasyon döneminde yapılacak 

ilaçlamada hastalık ve zararlılarla mücadelenin daha etkin olabilmesi için yapılmaktadır. Ege 

Bölgesinde, Özcan ve ark. (2004) tarafından yapılan bir çalışma salkımları tamamen açıkta 

bırakacak şekilde yaprak alma uygulamalarında salkımların güneşten zarar gördüğünü işaret 

etmektedir. 

Bölgemiz zaman zaman yarı kurak bölgelerde görülen hava olaylarının etkisine maruz 

kalabilmektedir. Bu dönemlerde bağ yetiştiriciliğinin sulama olanaklarının yetersiz olduğu 

lokasyonlarda yapılması sonucunda, güneş yanıklığı zararı daha çok görülebilmektedir. Diğer 

tüm bitkilerde olduğu gibi asmaların da aşırı sıcaklıkların söz konusu olduğu yerlerde bitkisel 

aktiviteleri yavaşlamakta ve fotosentez hızı azalmaktadır.  
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Piyasada meyvelerde güneş yanıklığı etkilerini azaltmaya yönelik organik ve inorganik bazı 

preperatların olduğu bilinmektedir. Bu preperatlar içerisinde son yıllarda kaolin ön plana 

çıkmaktadır. Özellikle üreticilerin bu organik maddenin kullanımı hakkında kafalarında soru 

işaretlerinin olduğunu gözlemledim.  

 Gelin detaylıca bir bakalım…  

Kaolin Nedir ?  

• Beyaz, gözeneksiz, aşındırıcı olmayan,  

• İyi öğütülmüş aliminosilikat ( Al4Si4O10(OH)8 ) bileşimli,  

• Suda kolaylıkla dağılabilen, 

• Geniş bir pH aralığında kimyasal olarak inert olabilme özelliklerine sahip, 

• Tamamen organik, 

• Toksik bir etkisi olmayan, değişik işlemlerden geçirilmiş bir kil mineralidir. Yaprak ve 

meyveler üzerinde koruyucu bir kaplamadır. 

Bu organik maddenin Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından, çeşitl 

tarımsal ürünler üzerinde, güneş yanıklığından koruma ve böcek kontrolü üzerinde 

kullanılabilir olduğu belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Yine Amerika Birleşik Devletleri Organik Malzeme İnceleme Enstitüsü (OMRI) tarafından 

hazırlanan organik tarımda kullanılan ürünler listesinde kaolin de yer almaktadır. 

 Dünyada biyotik ve abiyotik stres koşullarına karşı kaolin kullanımı “Partikül Film 

Teknolojisi (Particle Film Technology) ” olarak da bilinmektedir  

Kaolin Formulasyonları 

Kaolinin iki formulasyonu bulunmaktadır.  

Bunlardan birincisi; eski formulasyon olarak bilinen M-96 (hidrofobik, suda çözünmeyen, 

toz halinde uygulanan ve işlenmemiş kil minerali) ikincisi ise günümüzde kullanılan M-97 

(hidrofilik özellikte, suda kolay halde çözünebilen, hastalık ve zararlılarla mücadelede ilaçlarla 

kolaylıkla karıştırılabilen, işlenmiş materyal)’dir  
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Tarımsal Üretimde Kaolinin Kullanım Alanları 

• Güneş ışınlarının zararı gibi çevresel streslerin azaltılması (Glenn ve ark, 2001; Yazıcı ve 

Kaynak 2007), 

• Sıcaklık streslerinin önlenmesi (Glenn ve ark., 2002), 

• Fotosentez için optimum fayda sağlanması (Jifon ve Syvertsen, 2003), 

• Dona karşı koruyucu etkisi (Glenn ve Puterka, 2005), 

• Böcek zararının azaltılması (Glenn ve Puterka, 2005). 

 Kaolin Kullanımının Avantajları 

Güneş ışığının, meyvelerin olgunlaşmasında olumlu etkileri bilinirken, aşırı ışık yoğunluğu 

ve farklı ışık dalga boyları, meyvelerin zarara uğramasına neden olmaktadır. Bu nedenle 

oluşabilecek yüksek sıcaklık ve şiddetli güneş ışınların neden olduğu birçok meyve türünde 

güneş yanıklığını azaltmak için kaolin uygulanabilmektedir. Çünkü kaolin bitkilerin yüzeyinde 

beyaz yansıtıcı bir yüzey oluşturarak fotosentetik aktif radyasyonu (PAR) daha az 

yansıtmaktadır. Fakat bitkiler için zararlı ışınlar olan ultraviyole radyasyon (UV) ve infrared 

radyasyon (IR)’un daha fazla yansıtması sonucunda, güneş yanıklığı zararını önleyerek 

bitkinin aşırı sıcaklıklardan korunduğu çalışmalarla ortaya konulmuştur (Melgarejo ve ark., 

2004; Glenn ve Puterka, 2005; Yazıcı ve Kaynak, 2007). Kullanılan kaolinin işlenme durumu 

da önemlidir. Yapılan bir çalışma, yüksek seviyede işlenmiş kaolinin (Surround WP)’nin UV 

ışınlarını yansıtma derecesi kalsiyum karbonat ve işlenmemiş kaoline göre çok daha fazla 

olduğunu, buna göre güneş yanıklıklarının ana sebebi olan IR ve UV ışınlarının geri 

yansıtılmasında kaolin mineralinin uygun bir şekilde işlenmiş olmasının ana etken olarak 

saptandığı ifade edilmiştir (Glenn ve Puterka 2005). 

Glenn ve ark., (2002), yaptıkları çalışma sonucunda kaolinin UV-A, UV-B ve UV-C 

ışınlarının geri yansıtdığını saptamış ve bu durumun meyvede ve yapraklarda oluşabilecek 

güneş yanıklığı zararını oldukça azalttığını tespit ettiklerini belirtmiştir. Aynı çalışmada meyve 

ve yaprak yüzeyinde kullanılan kaolin dozunun artması, UV ışınlarının yansıtılma oranını 

arttırmıştır.Çarpıcı sonuçlardan birininde kaolin uygulanan elma meyvesinin yüzey sıcaklığının 

kontrole oranla daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1). 

 

  

 

 

 

 

 

28,2
0
C 

48,2
0
C  

Şekil 1. Kaolin uygulanan (sol) ve uygulanmayan (sağ) elmaların sıcaklık değerleri  

(Glenn ve ark., 2002). 
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Burada önemli olan iki noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Birincisi kaolin uygulanan ile 

uygulanmayan elmalar arasındaki yüzey sıcaklık farkına, ikincisi ise güneş ışınlarının zarar 

oluşturacak meyve yüzeyinin kavisli durumunadır. Her iki durumda da kaolin kullanımı 

istediğimiz doğrultuda bir sıcaklık değeri düşüşüne neden olmaktadır.  

 Yapılan çalışmalar genelde meyve kabuğunda 

meydana gelen zararlanmlara yönelik 

olduğundan başka bir çalışmaya daha yer vermek 

isterim. Melgarejo ve ark., (2004) nar 

meyvesinde güneş yanıklığı zararını azaltmak 

amacıyla yaptıkları bir çalışma sonucunda kaolin 

uyguladıkları meyve ağaçlarında; meyve ve 

yaprak yüzey sıcaklıklarının ortalama 2,5 ile 4,9 
0C arasında bir azalmanın belirlendiğini ortaya 

koymuşlardır. Çalışmada güneş yanıklığının 

vermiş olduğu zarar  kontrolde % 21,9 iken, 

kaolin uygulanan kısımlarda zararın % 9,4’e kadar azaltıldığı (-% 12,5) belirtilmiştir  

Kaolin Fotosentezi Nasıl Etkiler ?  

Aslında bu konu biraz tartışmaya açık bir durum gibi görünüyor. Burada önemli olan 

parametre sıcaklık ortalamalarına bağlı olarak iklimin yıl boyunca nasıl seyir ettiği ile  ilgilidir. 

Göz önünde bulundurulması gereken husus ise; kaolin etkisinin değişen hava sıcaklıklarında 

farklılık göstermesidir. Amaç güneş yanıklığını önlemeye yönelik bir kaolin kullanımı ise, soğuk 

ve ılıman iklimlerde kullanılması çok doğru bir tercih olmsmaktadır. Çalışmalar sonucunda, 

kaolin (Surround Wp) uygulamasının yüksek sıcaklıklarda yapraklardaki fotosentez oranını 

yükseltmesine karşın (Jifon ve Syvertsen, 2003), normalden daha düşük hava sıcaklıklarda 

yapraktaki fotosentez oranını azalttığı (Grange ve ark., 2002; Wünsche ve ark., 2004; Aly, 2010) 

da bildirilmektedir. Bunu durumu daha da netleştirmek istersek, hava sıcaklıklarının yüksek 

olduğu yerlerde bitkiler strese girerek fotosentez hızını yavaşlatmakta ve terlemeden dolayı su 

kayıplarını en aza indirebilmek için stomalarını kapatabilmektedir. Bu durumun önlenmesi 

açısında bitki ve meyve yüzeyleri kaolin ile kaplandığında aşırı sıcaklıkların etkisi düşürülerek 

mevcut fotosentez hızını azaltmakta ve stomaların kapanmasını kısmen olsa da önlemektedir. 

Her zaman dediğim gibi sıcaklıkların düşük olduğu yerlerde ise bu tarz bir kullanıma gerek 

olmamasının yanında mevcut stomaların kapanmasına neden olabilecektir. 

Stomaların kapanmasıyla ilgili Glenn ve ark. (2003) elma çeşidinde yaptıkları bir 

araştırmada, kaolinin kullanılmasıyla; stoma iletkenliği ve fotosentezin arttıralabileceğini ifade 

etmişlerdir Ayrıca Glenn ve Puterka (2002), kaolin uygulamasında stoma yüzeylerinin 

kapanması söz konusu olmadığını belirtmişlerdir. Bu durum Şekil 2’de açıkça görülmektedir.  
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Shellie ve Glenn , (2008) yaptıkları çalışmada, farklı oranlarda sulama uygulamalarıyla 

Merlot üzüm çeşidinde kaolin uygulanmasının, üzüm tane ağırlıklarında artışlara neden 

olduğunu, aynı zamanda asma yapraklarında net stoma iletkenliğinin yükseldiği ve tane 

renklenmesinde olumlu gelişmelerin görüldüğünü ifade etmişlerdir. 

Ortada bilinen bir yanlışı düzeltmek amacıyla kaolin’nin direkt olarak bitkilerin fotosentez 

hızını azaltır ya da yükseltir demekten kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu saptama 

yapılırken, bölgenin iklimsel durumu, meydana gelebilecek aşırı sıcaklıkların ulaştığı değer ve 

süresine bağlı olarak göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

Oluşabilecek Dezavantajlar  

Kaolin kullanımında net olan bir şey var. Kaolin rahatlıkla kabuğu yenmeyen meyvelerde 

(nar, turunçgiller vb.) güneş yanıklığı zararının önlenmesinde kullanılabilmektedir. Meyve eti 

kabuk altında kalmakta ve kolaylıkla tüketilebilmektedir. Fakat üzüm gibi tane olarak 

yenilebilen meyvelerde bu maddenin kullanımı üzümün değerlendirme şekillerine göre 

değişebilmektedir. Dünyadaki çalışmalara bakıldığında kaolinle ile ilgili çalışmaların daha çok 

şaraplık üzümlerde yapıldığı görülmektedir. Özellikle de şarap yapım sürecinde tane 

kabuklarının maserasyon aşamasından sonra şıradan ayrılmasından dolayı üzüm kabuklarının 

üzerinde iz ya da leke bırakma durumu göz önünde bulundurulmamaktadır.  

 Sofralık üzümlerde kaolin kullanımında dikkatli olunmalıdır. Ben düşme sonrasında yapılacak 

uygulamalar hasat zamanında renkli çeşitlerin üzüm tanelerinin üzerinde beyaz leke bırakma 

riski bulunabilmektedir. Tanelerin saçma iriliği boyutuna (meyve tutumundan 10-15 gün sonra) 

geldiğinde uygulanması daha doğru olacaktır. Çünkü uygulama sonrasından hasada kadar olan 

dönemde tane boyutunun ve hacminin artacak olmasından dolayı kaolinin etki ettiği yüzeyi 

azalacak ve etkisini yitirebilecektir. 

 Kaolin tedarik eden firmalar yağmurlardan sonra tekrar uygulama yapılmasının gerekli 

olduğunu belirtmektedir. Yağmurla yıkanabilir bir madde olmasının yanında bazı durumlarda 

Kaolin 

Stomala

r 

Kutikula  

Şekil 2. Kaolin uygulanmış yaprakların mikroskobik görüntüsü   
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yine az da olsa beyaz bir leke bırakabilmektedir. Bu durum 

belki kurutmalık üzümler için sorun teşkil etmeyebilir. Yaş 

üzümlerin kurutulmasında kullanılan potasa eriyiği bu 

maddenin yıkanmasına neden olabilir. Göz önünde 

bulundurulması gereken hususlardan biri ise; hasat 

zamanında kesilen sofralık üzümlerin pazara çıkana kadar 

yıkanmayacak olmasından dolayı üzüm taneleri üzerinde az 

da olsa beyaz lekeler kalabilir. Fakat insan sağlığına herhangi 

bir zararının olmadığı değişik kaynaklarda bildirilmektedir.  

Dikkat edilmesi gereken bir nokta… 

Kaolinin uygulanmasında insan gücüyle çalışan pompalar 

yerine mutlaka motorlu pompalar kullanılmalıdır (Şekil 3). 

Aksi takdirde uygulandığı bölgede yüzey çapı büyük olmakta 

ve ortası boş kalmaktadır. Karışımın pülverize olarak 

atılması daha uygun olmaktadır.  

Kaolin kullanımını bu bilgilerin ışığında kişilerin tercihine bırakıyorum. Bağcılıkta kullanımı 

olmakla beraber diğer meyve türlerinde kullanımına nazaran çok yaygınlaştığını 

düşünmüyorum.  
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BAĞLARDA GÖRÜLEN ANA FUNGAL HASTALIKLAR VE MÜCADELE 

PROGRAMI 

 

Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ 

 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

Tarih öncesi çağlardan beri yetiştirilen üzüm, Türk halk kültüründe beslenme ihtiyacını 

karşılayan önemli bir sağlık kaynağı olmasının yanı sıra sözlü kültür geleneği içerisinde ayrı 

bir yere sahiptir. Halk edebiyatında, türkü, bilmece, atasözü, deyim, masal ve efsanelere konu 

olan üzüm, folklorumuzda da evlat sahibi olma, evlenme ve düğün âdetleri, bâde içme, saçı 

geleneği, halk inanışları ve halk hekimliğinde hem şifa verici hem de sembolik değerleriyle 

kullanılmıştır. 

Hayatımızın hemen hemen her aşamasında karşılaştığımız üzüme, Türk kültüründe 

mitolojik bir anlam verilmiştir. Üzüm, geçmişten günümüze kadar her safhada; güzelliğin, 

bereketin, aşkın ve sağlığın sembolü olarak yaşamaya devam etmektedir (Şenocak, 2007). 

Mitolojik ve ekonomik önemi olan üzümü sağlıklı, kaliteli ve verimli yetiştirebilmek 

için bağda sorun olan hastalıklarla mücadele de Milattan Önce (M.Ö.)’ ye dayanmaktadır. 

M.Ö. 1000 yılında kükürdün insektisit ve fungisit özelliğinin keşfedilmesi ile insanlık 

pestisitlerle tanışmıştır (Ağar ve ark., 1991).  

Bağ alanlarında önemli kayıplara yol açan bağ hastalıklarını bağda ölükol (Phomopsis 

viticola), bağ mildiyösü (Plasmapora viticola) ve bağ küllemesi (Erysiphe necator) olarak 

sıralamak gerekmektedir. Bağ alanlarında zirai mücadele uygulamaları da hastalıkların 

fenolojisi ve asmanın biyolojisine uygun olarak yukarıdaki sıralamaya göre 

gerçekleşmektedir. İlk uygulamamız bağda ölükol hastalığının kışlık mücadelesi ile 

başlamakta ve hastalığın yazlık uygulamaları ile birlikte diğer hastalıklara karşı 

gerçekleştirilen uygulamalarla devam etmektedir.   

 

BAĞDA ÖLÜKOL HASTALIĞI (PHOMOPSIS VITICOLA) 

Bağda ölükol hastalığı hemen hemen bağcılık yapılan tüm ülkelerde görülmektedir. 

Ülkemizde hastalığın ilk olarak Marmara Bölgesinde görüldüğü, Ege Bölgesinde hastalığın 

Karaca ve Eroğlu (1967) tarafından 1967 yılında sürgün kuruması (Dead-arm) olarak 

tanımlandığı bildirilmiştir. Doğu Amerika, Avusturalya, Fransa vb. ülkelerde hastalık 1907 

yıllında tanılanmış ve mücadelesi araştırılmıştır (Kaşkaloğlu ve ark., 1975). Hastalık ana 

gövde dışında asmanın tüm toprak üstü kısımlarında görülür. Hastalığın ilk belirtileri daha 

yeni oluşmakta olan sürgünlerde ortaya çıkmaktadır. Genel olarak gözlerin uyanmasından 

itibaren ilk 30 gün içinde belirtiler görülür. Ege Bölgesinde Mayıs ayı başlarında hastalık 

dikkati çekmeye başlar. Sürgünün ilk boğum aralarında 2-5 cm uzunluğunda koyu 

kahverengi-mor lekeler görülür. Bu lekelerin gelişmesi ve birbirleri ile birleşmesi sonucu 

sürgün dokusunun içine doğru ilerleyen yaralar oluşur. Sürgünün normal gelişmesine ayak 

uyduramayan hasta kısım zamanla çatlar, farklı derinliklerde yarıklar ve etrafında mantar 

dokunun oluşması ile hastalık için tipik olan ‘uyuz’ görünümü belirir. Şiddetli 

enfeksiyonlarda iletim demetlerine inmesi sonucu sürgün mevsim içinde kurur. Birçok ülkede 

bu belirtisi nedeniyle odun doku gövde hastalığı etmenleri içerisinde tanımlanmaktadırlar. 
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Sürgünler kurumasa dahi etmen kış ayları içinde de gelişmeye devam edebildiğinden ertesi yıl 

sürgünün ilk 3.-5. gözleri arası uyanmaz veya uyansa da zayıf gelişir daha sonra da kurur. 

Hasta olan sürgünler sonbahara doğru gittikçe beyazlaşır. Ölükol etmeni mevsim sonunda 

kabuk içinde gelişmeye devam ederek kabuk pigmetlerini tahrip ettiği için gerçekleşir. Rengi 

açılan yerlere dikkatle bakıldığında hastalık etmenin eşeysiz üreme organları küçük siyah 

kesecikler şeklinde dikkati çeker (Şekil 1). Genç yapraklar üzerinde yüzeye dağılmış koyu 

kahverengi, siyah toplu iğne başı büyüklüğünde lekeler ve etrafında açık renkli sarı halka 

görülür (Şekil 2). Hasta alanların yaprağın normal gelişimine ayak uyduramaması nedeniyle 

yaprakta yırtılmalar ve deformasyonlar görülür. Hastalıkla savaşta kültürel mücadeleye önem 

verilmelidir. 

  
Şekil 1. Ölükol nedeniyle sürgünlerdeki lekeler. 

  
Şekil 2. Ölükol nedeniyle yaprakta lekeler. 

 

Kültürel mücadele: Hasta çubukların çıkarılması, hasta çubukların kalem olarak 

kullanılmaması gereklidir. Bu aşıların sürme şansları çok düşüktür ve hastalığı bulaştırma 

tehlikesi ortaya çıkar. 

Kimyasal mücadele: 

Kış ilaçlaması; budamalardan sonra gözler uyanmadan 10-15 gün önce asmanın 

tamamını kaplayacak şekilde % 4’lük Bordo bulamacı ile yapılmalıdır. 

İlkbahar ilaçlamaları; 1.  ilaçlama: sürgünler 2-3 cm olduğunda, 

     2.  ilaçlama: sürgünler 8-10 cm olduğunda, 

     3.  ilaçlama: sürgünler 25-30 cm olduğunda yapılmalıdır. 

 

BAĞ MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI (PLASMOPARA VITICOLA) 

Kuzey Amerika orjinli bir hastalıktır ve 1875 yıllarında Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya 

taşınmıştır. Duyarlı olması ve etmenle ilk karşılaşması nedeniyle Avrupa asması (Vitis 

vinifera) üzerinde önemli verim kayıplarına yol açmıştır. Hastalık hızlı bir şekilde Kuzey 

Amerika’nın doğusundan, Avrupa’ya, Kuzey ve Güney Afrika’ya, Asya, Avusturalya’ya 
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yayılmıştır. Ülkemizde Ege Bölgesinde hastalık 1960-1965 yıllarında ilk kez bu kadar şiddetli 

ve yaygın şekilde görülmüştür. Hastalık kurak bölgelerde yapılan bağlarda görülmemektedir. 

Salgınlar (epidemiler) için yağmur önemli bir faktördür. En ciddi epidemiler, yağmurlu bir 

kışı takip eden yine yağmurlu bir ilkbahar ve 8-15 günde rüzgarla yağan yağmurun olduğu 

ılık yaz koşullarında görülür. Hastalığın önemi; kısa sürede geniş alanlara yayılabilmesi ve 

çok tahripkâr olmasından kaynaklanır. Mildiyö asmanın yapraklarını, salkımlarını ve 

sürgünlerini yakalar. Belirtilerin ortaya çıkabilmesi için sürgünlerin 25 cm boya ulaşması 

gerekir. Yaprakların üst yüzeyinde tipik yağ lekesi, alt yüzeyinde ise nemli havalarda beyaz 

bir misel örtüsü vardır. Yağ lekesi görülen kısımlar sarımtırak renktedir (Şekil 3). Lekeler 

büyüdükçe ortası kızaran yapraklar dökülür. Hastalık sürgünde lekeler oluşturur. Eğer 

şiddetliyse sürgünü kurutabilir. Hastalık, salkımı çiçek döneminde yakalamışsa, çiçekler 

mantarla (fungusla) örtülür. Renk kısa zamanda kahverengiye dönüşür ve çiçekler kuruyarak 

dökülür. Taneler küçükken hastalığa çok duyarlıdır. Hastalığa yakalanan taneler grimsi bir 

fungal örtü ile kaplanır (Şekil 4). Bu salkımların çoğu kez tamamı kurur. Ege Bölgesinde bağ 

mildiyösü ile mücadelede 1980 yılından buyana Tahmin ve Erken Uyarı projesi 

kapsamındadır ve kimyasal mücadeleye başlama zamanları, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüklerinin ilgili şubesinde çalışan uzman ziraat mühendisleri tarafından takip 

edilmektedir, çiftçiler ilaçlama zamanları konusunda uyarılmaktadır. Tahmin ve Erken Uyarı 

projesi kapsamında yer almayan bölgelerde ya da illerde kimyasal mücadele aşağıda 

açıklandığı şekilde gerçekleştirilmelidir. 

  
Şekil 3. Bağ mildiyösünün yaprakta oluşturduğu lekeler. 

  
Şekil 4. Bağ mildiyösü zararına uğramış salkımlar. 
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Kültürel mücadele: Hastalıklı sürgünler dipten kesilerek bağdan uzaklaştırılmalıdır. 

Asmaların altı temiz tutulmalıdır. Yere düşen hastalıklı yapraklar ve yabancı otlar imha 

edilmelidir. Bağ gereğinden fazla sulanmamalıdır. 

Kimyasal mücadele:  

1.  ilaçlama: Sürgünler 25–30 cm. boyunda iken yapılmalıdır.    

2.  ve diğer ilaçlamalar: İlaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır. 

Kullanılan ilacın etki süresinin bitiminde, şayet meteorolojik şartlar hastalığın çıkışına 

uygun olur ve ilaçlamaların devamına gerek görülürse 4. ve 5. ilaçlamalar da yapılır. Bu 

ilaçlamalar, ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır. Koşullar ortadan 

kalktığında ilaçlamalara son verilmelidir.  

 

BAĞ KÜLLEMESİ HASTALIĞI (ERYSIPHE NECATOR) 

1847’de Rev. J. Berkeley tarafından bağ küllemesi hastalığı Oidium tuckeri olarak 

tanımlanmış ve adlandırılmıştır. 1851’de hastalığın Amerika’dan Avrupa bağlarına bulaştığı 

bildirilmiştir. Avrupa bağlarının neredeyse tamamı bu hastalığa yakalandığı ve o yıllarda 

kükürt, kireç ve su karışımının bu hastalığa karşı çok etkili olduğu bildirilmiştir. 1854 yılında 

Fransa’da % 80 ürün kaybına yol açabilecek bir kapasiteye ulaşmıştır. Ülkemizde ise hastalık 

ilk kez 1851 yılında görülmüş ve hava yoluyla bulaştığı tahmin edilmektedir (Kazım, 1912). 

Külleme hastalığı asmanın yeşil olan tüm kısımlarında zararlı olmaktadır. İlk gelişme 

döneminde hastalık genç yapraklarda güç fark edilir. Bazen yaprakların üst yüzeyinde sarımsı 

ve parlak yağ lekesi şeklinde mildiyö lekesini andıran lekeler görülür (Şekil 5). 

 
Şekil 5. Bağ küllemesinin erken dönemde yaprakta mildiyöye benzer oluşturduğu yağ 

lekeleri.  

 Yapraklar yaşlandıkça parlaklığını kaybeder, kalınlaşır, gevrekleşir ve kenardan içeri 

doğru kıvrılır. İlk hastalık belirtileri sürgünler 25- 30 cm ulaştığında gözlemlenir. Hastalıkla 

bulaşık sürgünler ilerleyen dönemlerde kahverengileşir ve siyaha yakın bir renk alır (Şekil 6). 

 
Şekil 6. Bağ Küllemesi ile bulaşık sürgünlerde kahverengimsi kızıl renkte lekeler. 
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Kışın bu lekeler kırmızımsı kahverengi bir hal alır. Salkımlar hastalığa erken 

yakalanırsa taneler küçük kalır ve ‘demir tane’ olarak bilinen taneler oluşur (Şekil 7). Daha 

ileriki dönemde hastalığa yakalanan salkımlarda taneler sapı doğrultusunda çatlar. Taneler 

şeker içeriği %8 olana kadar yani ben düşme dönemine kadar hassastır. Gündüzleri sıcak, 

geceleri serin olan dönemler ve yağmursuz, bulutlu, kapalı günler hastalığı teşvik eder. 

Yağmur, etmenin sporlarını yıkadığından hastalığın yayılımını engeller. Hastalığın 

yayılmasını engellemek ve enfeksiyon şiddetini azaltabilmek için kültürel mücadeleye önem 

vermek gereklidir. 

2015 yılında 7 farklı Bölgede 8 İlde yürütülen bir proje kapsamında Bağ küllemesi 

hastalığının kimyasal mücadelesine yönelik farklı ilaçlama programları denenmiştir. 

Denemeler sonucunda elde edilen veriler altında Bağ küllemesi hastalığının kimyasal 

mücadelesinde aşağıda belirtildiği şekilde revizyon gerçekleştirilmiştir.  

   
Şekil 7. Bağ küllemesine erken dönemde yakalandığında oluşan demir taneler ve 

salkımdaki belirtisi. 

 

Kültürel mücadele: Budama sırasında hastalık belirtileri taşıyan çubuklar kesilerek 

bağdan uzaklaştırılmalıdır. Asmanın iyi bir şekilde havalanması ve güneş ışınlarının asmanın 

içlerine kadar nüfuz etmesi sağlanmalıdır. Aşırı sürgün gelişimini körükleyecek 

uygulamalardan (gereksiz sulama, yaprak gübreleri vb.) kaçınılmalıdır.  

Kimyasal mücadele: 

1.  İlaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 

2.  İlaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,   

3. İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi 

iriliğinde olduğu dönemde,  

4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, 

tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır. 

Bahsi geçen hastalıklarla mücadelede hem hızlı sonuç vermesi hem de uygulaması 

kolay olan kimyasal mücadele akla gelmektedir. Hastalıklarla savaşta tek bir mücadele 

yöntemi tercih edilmemeli, kültürel mücadele ve kimyasal mücadele birlikte bir bütün olarak 

düşünülmelidir. İyi bir mücadele için bağ hastalık ve zararlı yoğunluğunu iyi belirlemek, 

biyolojisi ve bitki fenolojisini takip etmek, doğru zamanda doğru ilaç kullanımıyla etkili bir 

mücadele etmek gereklidir. Böylece, hem sürdürülebilir tarım açısından ekolojinin bozulması 

önlenmekte hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.  
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EGE BÖLGESİ 

Bağlarda Görülen Ana Fungal Hastalıklara Ait İlaçlama Programı 

 

Fenolojik Dönem  

        
Uyku Dönemi Erken Dönem Erken 

Dönem 

Erken Dönem Çiçeklenme 

Öncesi 

Dönem 

İnce Koruk 

Dönemi  

Koruk 

Dönemi 

Mevsim 

Sonu 

 

*Ölükol 

 

 

Mildiyö 

 

*Bakır Sülfat 

% 

25+sönmemiş 

kireç  

*Kalsiyum 

Hidroksit + 

Bakır II Sülfat 

% 20 

(Kış 

ilaçlaması) 

*Metiram 

Kompleks % 

80  

*Propineb % 

70 

 

*Cymoxanil

%+ 

Mancozeb 

% 45 

*Iprovalicar

b % 5.5 + 

Propineb % 

61.3 

*Pyraclostrob

in %5 

+Metiram % 

55  

*Mancozeb % 

80  

*Azoxystrobi

n 200 

g/l+Difenocon

azole 125 g/l 

    

   *Pyraclostrobin 

%5+Metiram % 

55  

*Azoxystrobin 200 

g/l+Difenoconazole 

125 g/l 

*Mandipropamid 

% 5+Mancozeb 

% 60 

*Propineb  % 70 

*Metaxyl-M 

% 

4+Mancozeb 

% 64  

* Dithianon 

% 70 

*Cymoxanil % 

50 

*Chlorothalonil 

500 g/l 

*Benalaxyl-M 

%8 

+Mancozeb % 

65 

 

h
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Külleme 

 

 

  *Kükürt % 80 

*Pyraclostrobin 

%5+Metiram % 

55  

*Myclobutanil 245 

g/l  

*Azoxystrobin 200 

g/l+Difenoconazole 

125 g/l 

*Kresoxim 

methyl % 50 

*Kresoxim 

methyl 100 g/L 

+Boscalid 200 

g/L 

*Myclobutanil 

45 

g/l+Quinoxyfen 

45 g/l 

*Penconazole 

100 g/l 

*Trifloxystrobin 

% 50  

*Fluopyram 200 

g/l+ 

Tebuconazole 

200 g/l 

*Proquinazid 

200 g/l 

 

*Triadimenol 

250 g/l 

*Triflumizole 

% 30 

*Bupirimate  

250 g/l 

 

 *Her bir hastalık için döneminde önerilen aktif maddelerden yalnızca bir tercih edilmelidir. Konvensiyonel bağlar için örnek 

olması amacıyla  hazırlanmıştır. 
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1. GİRİŞ  

Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,6 milyara ulaşması beklenmektedir. Hızlı nüfus artışı 

ve demografik yapının değişmesi toplumların daha fazla ve güvenilir üretim yapmasını 

zorunlu kılmaktadır. Yeterli ve güvenilir gıda üretimi ve tüketimi, tüm toplumların öncelikli 

ve stratejik konularından biridir.  

Günümüz modern tarımında pestisitlerin (tarım ilacı) kullanılması kaçınılmazdır. 

Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması halinde, üretim miktarında % 60 ve hatta % 

100’lere varan ölçülerde kayıplar yaşanabilmektedir (Turabi, 2007). Pestisit kullanılırken, 

hem ürünün hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı korunması hem de insan ve çevreye 

olumsuz etkileri birlikte değerlendirilmelidir. Tarımsal savaşımda birçok yöntem 

uygulanmaktadır, fakat en etkili yöntem pestisitlerin kullanıldığı kimyasal savaşımdır. Çünkü 

kimyasal savaşım bilinçli ve kontrollü bir biçimde uygulandığında, diğer yöntemlere oranla 

daha yüksek etkililiktedir, daha hızlı sonuç verir, üretim maliyetlerini düşürür, kısa sürelerle 

tekrarlanabilir ve bitki gelişiminin isteğe uygun biçimde yönlendirilmesini sağlayabilir 

(Delen, 2001; Kaymak ve Serim, 2015).  

 

2. DÜNYADA PESTİSİT PAZARI 

Dünya pestisit pazarının büyüklüğünün yaklaşık 45 milyar dolar, Türkiye pazarının ise 

yaklaşık 600 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir (Anonim, 2014a). Pestisit tüketim 

miktarları bakımından Latin Amerika ülkeleri başı çekerken (Bahamalar 59.4 kg/ha, 

Kolombiya 15.3 kg/ha gibi), Japonya (13.1 kg/ha), Çin (2.9 kg/ha), Malezya (7.2 Kg/ha) ve 

Yeni Zelanda (9.5 kg/ha) yüksek pestisit kullanımı ile dikkat çeken ülkeler arasındadır 

(Kaymak ve Serim, 2015). Avrupa ülkelerinden de Hollanda ve İtalya yüksek pestisit 

kullanımlarıyla öne çıkan ülkelerdir. Türkiye’de ise pestisit tüketiminin 1.3 kg/ha olduğu 

tahmin edilmektedir (Burçak, 2014). Pestisit pazarları içerisinde Çin, Hindistan, Fransa, 

Almanya, ABD ve Japonya büyük pazarlar olarak bilinmektedir (Kaymak ve Serim, 2015). 

Türkiye ise pazar büyüklüğü bakımından ilk onda yer almasa da büyük hacimli pazarlar 

içerisinde en yüksek pozitif büyümesi ile öne çıkmaktadır. Türkiye'nin pestisit pazarındaki 

yıllık büyüme hızı % 14,4 olarak tespit edilmiştir. Gelecek yıllarda pestisit ve kimyasal 

pazarda en yüksek potansiyele sahip olacak 20 ülke içerisinde ülkemiz 0,17 pazar potansiyeli 

ile Çin (0,79), ABD (0,38), Hindistan (0,20) ve Azerbaycan’dan (0,18) sonra 5. sırada 

(Çizelge 1)  yer almaktadır (Chakravarty, 2014). Kimyasal pazarın her yıl genişlemesine karşı 

bilinçsiz ve kontrolsüz pestisit kullanımı önemli sorunları da beraberinde getirmektedir, 

zararlı organizmalarda pestisitlere duyarlılığın azalmasına, çevre kirliliğine, sağlık sorunlarına 

ve tarım ürünü ihracatının olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. 
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Çizelge 1. Önümüzdeki yıllarda en yüksek Pestisit ve Kimyasal Pazar potansiyeline sahip olacak en 

iyi 20 ülke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyada Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2013 yılı verilerine göre 7.155.186 ha 

alanda 77 milyon ton üzüm üretilmektedir. Dünya ülkeleri içerisinde; Çin 11,6 milyon ton 

üzüm üretimi ile ilk sırada yer almaktadır. Bu ülkeyi sırasıyla 8 milyon ton üretim ile İtalya, 

7,7 milyon ton üretim ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 7,4 Milyon ton üretim ile 

İspanya, 5,5 milyon ton üretim ile Fransa ve 4 milyon ton üretim ile Türkiye izlemektedir. 

Türkiye’nin 2014 yılı üzüm üretimi ise 4,2 milyon ton’dur (Anonim, 2016). 

Sultani Çekirdeksiz üzümü ile özdeşleşmiş olan Manisa ili, Türkiye üretiminin % 

91’ini karşılamakta ve birinci sırada yer almaktadır (Anonim, 2016). Sultani çekirdeksiz 

üzüm çeşidi hem kurutmalık hem de sofralık olarak en yoğun biçimde değerlendirilmekte ve 

büyük bir kısmı ihracata gönderilmektedir. 2014 yılında Manisa ili Alaşehir ilçesinde bulunan 

Gümrük Müdürlüğü vasıtası ile yaklaşık 251 bin ton taze üzüm Rusya Federasyonu, 

Almanya, Bulgaristan ve Hollanda’ya ihraç edilmiş ve yine aynı yıl yaklaşık 153 bin ton kuru 

üzüm ihracatı yapılmıştır (Anonim, 2014b). İhracatı ve ekonomimizi etkileyen en önemli 

nokta pestisit kalıntısı sorunudur. Yapılan tüm kimyasal mücadelede hedef sofralık veya 

kurutmalık amaçla yetiştirilen üzümü hastalık ve zararlılardan korumak veya zararlıların 

oluşturacağı hasarı minimuma indirmektir.  

 

 

Sıralama Ülkeler Pazar 

Potansiyel Oranı 

1. Çin 0.79 

2. ABD 0.38 

3. Hindistan 0.20 

4. Azerbaycan 0.18 

5. Türkiye 0.17 

6. Mısır 0.16 

7. Makedonya 0.15 

8. Moldovya 0.14 

9. Gana 0.14 

10. Almanya 0.12 

11. Ukrayna 0.12 

12. Fransa 0.11 

13. Malezya 0.11 

14. Slovakya 0.11 

15. Polonya 0.11 

16. Senegal 0.11 

17. Filipinler 0.10 

18. Fas 0.10 

19. İtalya 0.09 

20. Estonya 0.09 
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3. BAĞDA PESTİSİT KULLANIMI 

Bağda sorun olan ana hastalıklar; Bağ küllemesi (Erysiphe necator), Bağ mildiyösü 

(Plasmapora viticola), Bağda ölükol (Phomopsis viticola), Kurşuni küf (Botrytis cinerea)’ 

dür. Ana zararlılar; Salkım güvesi (Lobesia botrana), Bağ Thripsleri (Thrips tabaci, 

Frankliniella occidentali, Drepanothrips reuteri), Bağda iki noktalı kırmızı örümcek 

(Tetranychus urticae) ve Bağda unlu bit (Planococcus citri)’dir. Bağda sıklıkla mücadelesi 

yapılan yabancı otları; Kanyaş (Sorghum halepense), Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon), 

Sirken (Chenopodium album), Demir dikeni (Tribulus terrestrist) olarak sıralamak 

gerekmektedir. Bağda en yoğun mücadele hastalık ve zararlılara karşı gerçekleştirilmektedir. 

Özellikle, Ege Bölgesinde Bağ küllemesi ile mücadelede sezon içerisinde 10-12 fungisit 

uygulaması gerçekleştirildiği bilinmektedir.  

Ülkemizde bağ alanlarından alınan üzüm örneklerinde en sık rastlanan pestisit grubu 

insektisitler olup ikinci sırada fungisitler yer almaktadır. 84’ü fungisit, 88’ i insektisit ve 29 

âdeti de herbisit olarak ülkemizin bağcılığında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış yaklaşık 

olarak 200 civarında aktif madde bulunmaktadır.  

 Manisa ilinde farklı bağlardan alınan 45 üzüm örneğinde kalıntı analizleri 

gerçekleştirilmiş ve 7 aktif madde (Acephate, Bromopropylate, Chlorpyrifos-ethyl, 

Chlorpyrifos-methyl, Cypermethrin, Deltamethrin, Diazinon) Türk Gıda Kodeksi değerlerinin 

üzerinde MRL (Maksimum Kalıntı Limiti) bulunmuştur (Turgut et al., 2011).   

Türkiye’de 1996-2000 yılları arasında gerçekleştirilen kalıntı düzeylerinin tespiti survey 

projesi kapsamında, 80 adet yaş üzüm örneği dithiocarbamatlı pestisitler yönünden 

incelenmiş, tolerans üstü değer bulunamamıştır. Gene bu üzüm örnekleri vinclozolin, 

procymidon, bromoproplate, trichlorfon, diazinon, methyl paration, malathion, chlorpyrifos-

ethil, ethion insektisitleri yönünden incelenmiş olup 12 adet örnekte limit üzerinde değer 

bulunmuştur (Güngör ve ark., 2002).  

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde “Tarımsal Ürünlerde 

Ülkesel Maksimum Kalıntı Limitlerinin Araştırılması” isimli proje hazırlanmış ve DPT 

tarafından desteklenmiştir. Bu proje ile ülkesel koşullarda bazı ürünlerde maksimum kalıntı 

limitlerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu proje kapsamında 2005-2006 yıllarında çoklu 

pestisit kalıntı analiz metodu geliştirilmiş, ülkemizde yetiştirilen ürünler majör ve minör ürün 

olarak sınıflandırılmış, tarımsal ürünlerin ülkesel günlük tüketim miktarlarının ortaya konması 

ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 2007 yılında kalıntı izleme programı oluşturularak bazı meyve 

ve sebzelerde pestisit kalıntılarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Bu 

çalışmalar domates, biber, patlıcan, marul, hıyar, şeftali, çilek, yaş ve kuru üzüm ve kayısı 

olmak üzere toplam 10 üründe 30 aktif maddenin izlenmesi şeklinde yapılmış, çalışmada 

yaklaşık 1300 sonuç değerlendirilmiştir. Yaş ve kuru üzümde Türk Gıda Kodeksi Limitleri 

chlorpyrifos-ethyl, lambda-cyhalothrin ve pyrimethanil için sırasıyla 0,5 mg/kg, 0,2 mg/kg ve 

5 mg/kg olarak belirlenmiştir (Burcak ve ark., 2015). 

Avrupa’da üzüm ve şaraplardan alınan örneklerde MRL’nin üzerinde bulunma sıklığına 

göre; chlorpyrifos>vinclozin>fenarimol>metalaxyl>penconazole>mancozeb olarak 

sıralanmıştır (Cabras et al., 1997a, b; Garcia et al.,1994; Navarro et al., 1999). Mancozeb ve 

Metlaxyl-M, Bağ mildiyösüne karşı tek aktif madde ya da karışım halinde ruhsatlıdır; 

Metalaxyl ve türevlerinin buhar etkisi bulunmaktadır. Uygulama görmüş omcaların 

yakınındaki uygulama görmemiş omçalarda mildiyö hastalığına karşı etkin şekilde korunabilir 
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ve kalıntı sorununa neden olabilir. Buhar fazıyla yayılabilen bir fungisittir. Hem tedavi edici 

hem de uzun süre kalıcı özelliktedir. Bu tür fungisitleri kullanırken dikkatli olmak gerekir ve 

hasatta yakın dönemde kullanılmaması tavsiye edilir.   

Chlorpyrifos-ethyl, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (USEPA) 

tarafından 2000 yılında evde kullanımı yasaklanmış, ancak tarım, ev, bahçe ve çim 

alanlarındaki böcek ve eklem bacaklılarla mücadele amacıyla kullanılmaya devam edilmiştir 

(Iyer ve ark 2008). EPA  (U.S. Environmental Protection Agency) gözetiminde 1998-2009 

yılları arasında yapılan toksikolojik çalışmalar sonucunda, Chlorpyrifos-ethyl aktif 

maddesinin memelilerde sinir sistemi üzerine olan toksik etkisinin toplum sağlığını 

etkileyebilecek düzeye ulaştığı belirlenmiştir. EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) 

tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Chlorpyrifos-ethyl aktif maddesi için önceden 

belirlenmiş MRL değerleri yeniden ele alınmış ve yeni MRL değerleri 9 Haziran 2015 

tarihinde Avrupa Birliği (AB) komisyonuna rapor olarak sunulmuştur. AB komisyonu, 

Chlorpyrifos-ethyl aktif maddesi için özellikle Elma, Armut, Şeftali, Sofralık Üzüm, Patates, 

Biber, Baş Lahana, Şeker Pancarı vb. birçok üründe 0,5 mg/kg olan MRL değerini 0,01 

mg/kg olarak belirlemiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 31 Mayıs 2016 

tarihi ile Chlorpyrifos-ethyl aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin satışının 

sonlandırılması kararı alınmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, AB uyum sürecine 

paralel olarak 2011’den 2017 yılı sonuna kadar tam 181 etken maddenin kullanımının 

yasaklanması kararı alınmıştır. 

 

4. SONUÇ  

Türkiye’nin tarımsal yapısı, kırsal bölgelerde yaşayan geniş aileler ile çok küçük yapıda 

çiftliklerden oluştuğu için Avrupa ülkelerinden farklıdır. Bu nedenle zirai mücadele işlemleri 

bireysel, kontrolsüz ve bilinçsiz uygulamalar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bağlarda kışın 

asmalar uyanmadan önce başlayan kimyasal mücadele belirli aralıklarla hasattan 15 gün 

öncesine kadar devam etmekte, bazen tek etkili madde bazen birden fazla etkili madde içeren 

ilaçlama programları uygulanmaktadır. Bir uygulamada fazla sayıda etkili madde kullanımı, 

kalıntı sorunu yanında çok sayıda aktif madde içeren analiz sonuçlarına neden olmakta ve AB 

ülkelerine ihracatı sınırlandıran önemli bir problem haline gelmektedir. 

 

Üzümde meydana gelen pestisit kalıntısının kaynağını;  

 

 Bilinçsizce bitki koruma ürünü tercihi ve kontrolsüz kullanımı;  

 Üretici firma tarafından önerilen ilaçlama tavsiyesine uygun olarak hareket edilmemesi 

örneğin ilacın etiketinde ifade edilen uygulama zamanı aralıklarına dikkat edilmemesi, 

 Önerilen dozda ve fenoloji ile zararlının biyolojisine uygun kullanılmaması,  

 Bekleme süresine (son ilaçlama tarihi ile hasat arasında geçmesi gereken süre) 

uyulmaması,  

 Farklı pestisitlerin kombinasyonları; yan ürünlerin oluşumuna neden olması, 

 Sulama suyunda pestisit kalıntısı bulunması, 

 Uygulama zamanın yanlış seçilmesi; rüzgârlı havada ilaçlama yapılması sonucu yandaki 

bağa pestisit taşınması şeklinde açıklanması mümkün olabilmektedir. 
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Bugün için bağda pestisit kullanımından tamamen vazgeçmek mümkün değildir. Ancak 

sıcakkanlılar üzerinde mutajenik, teratojenik veya kanserojenik etkileri olduğu bilinen 

pestisitlerin bu zararlarını mümkün olduğunca azaltacak önlem ve uygulamalara önem 

verilmelidir.  Kültürel mücadele, mekanik mücadele, biyolojik mücadele vb. gibi programları 

bir arada içeren Entegre Mücadele Yönetiminin (IPM) tüm bağ alanları için yaygınlaştırılması 

ve zorunluluk haline getirilmesi gereklidir. İhracata yönelik üzüm yetiştiriciliği 

gerçekleştiriliyorsa hasattan önce mutlaka kalıntı analizleri gerçekleştirilmeli ve çıkan sonuca 

göre hasatta karar verilmelidir. Zirai mücadele uygulamalarında pestisit kalıntısına yol 

açabilecek ve fitotoksikolijik açıdan bağa zararlı olabilecek çoklu ilaç karışımlarından 

kaçınılması amacıyla üreticiler eğitilerek bilinçlendirilmelidir. 
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BAĞDA YAZ DÖNEMİ SORUN OLAN ÖNEMLİ HASTALIKLAR 

Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ 

 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

Bağ alanı ve üretim miktarı açısından Ege Bölgesi'nden sonra ülkemizin ikinci önemli 

bölgesi Akdeniz Bölgesi'dir. Daha sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi gelmektedir. En az 

üzüm yetiştirilen bölgeler ise Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'dir. Pamuk gibi alternatif 

ürünlere nispeten çekirdeksiz kuru üzümde yüksek fiyat politikasının uygulanması üretimde 

ciddi artışlara neden olmuştur. Üretimdeki artış, önemli ölçüde bağ sahalarının genişlemesiyle 

oluşmuştur. 2002 yılında 794 bin dekar civarında olan üretim alanı sürekli artarak, 2015 

yılında yaklaşık 206 bin dekarlık bir artışla 10 bin hektarın üzerine çıkmıştır (Anonim, 2016). 

Üretim miktarları artıkça üretim de hem doğa hem de insan kaynaklı sorunlar 

yaşanılmaktadır.  

Bu yıl bağ sezonu küresel ısınmanın bir sonucu olan iklimsel değişikliklerin etkisi 

altında zorlu geçmektedir. Bağlar Şubat ayı içerisinde yaşanılan mevsim normalleri 

üzerindeki sıcaklıkların etkisi ile erken uyanmıştır, ilkbahar geç donları, dolu, şiddetli yağışlar 

ve mevsim normalleri üzerinde gerçekleşen aşırı sıcaklıklar verime olumsuz yönde etki 

etmiştir.  Bağın verimini olumsuz yönde etkileyen faktörler bununla da sınırlı kalmamaktadır. 

Bağın kimi önemli hastalık ve zararlıları da bulunmaktadır. Bunlarla doğru zamanda, doğru 

mücadele şekli ile doğru teşhis yapılmadığı takdirde bağ veriminde  % 60 ve hatta % 100’lere 

varan ölçülerde kayıplar yaşanabilmektedir (Turabi, 2007). Bir önceki yazımda bağın önemli 

ana hastalıklarından bahsetmiştim. Bu yazı da daha çok sezon ortasında ve hasatta yakın 

dönemde gözlemlenebilen, mücadelesi sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu kalıntı 

problemine neden olan hastalık ve zararlılar incelenecektir. 

Bağda önemli zararlara neden olan ana hastalıkları; Ölükol, Bağ Mildiyösü ve Bağ 

Küllemesi olarak sıralamak gerekir. Bağ sezonun içerisinde yaz aylarında belirtilerini en iyi 

görebildiğimiz Kav, Kangren ve Siyah Bacak olarak anılan fungal gövde hastalıkları ile 

hasatta yakın dönemde daha etkili olan Kurşuni küf hastalığı bağ alanları için önemli iki 

sorundur.  

Fungal gövde hastalıkları Apelasyon dergisinin ilk sayılarında Yrd. Doç. Dr. D. Soner 

AKGÜL tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır (bkz. 

http://www.apelasyon.com/Yazi/154-asmalarda-fungal-govde-hastaliklari). Bu hastalık 

içerisinde yer alan Siyah Bacak hastalığı belirtileri son günlerde artan sıcaklıkların etkisi ile 

yeni tesis edilmiş bağlarda daha sık gözlemlenmeye başlamış ve üreticilerden gelen 

şikâyetlerde artış olmuştur.  

 

SİYAH BACAK HASTALIĞI (BLACK FOOT DISEASE) 

Dünyadaki tüm üzüm üretim bölgelerinde yaygın olarak bulunduğu,  son yıllarda genç 

bağlarda hastalık oranının önemli oranda artış gösterdiği ve geriye doğru ölümlere neden 

olduğu bildirilmiştir ( Petit and Gubler 2005; Eskalen et al., 2007).  

Hastalık, İtalya,  Kaliforniya, Portekiz, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya, Şili ve 

İspanya gibi belli başlı bağ bölgeleri ile Lübnan, İran, Uruguay ve Kanada gibi az tanınan bağ 

bölgelerinde de tanımlanmıştır. Siyah bacak hastalığı etmenlerinden, Cylindrocarpon 

http://www.apelasyon.com/Yazi/154-asmalarda-fungal-govde-hastaliklari
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macrodidymum (Özben ve ark., 2012), Campylocarpon fasciculare (Akgül ve ark., 2014) ile 

genç bağlardan izole edilmiş Ilyonectria liriodendri yakın zamanda ülkemizden rapor edilmiş 

ve tanılanmıştır (Savaş ve ark., 2015). 

Hastalığın ana bulaşma yollu üretim materyali, bulaşık topraktır. Özellikle hastalıkla 

bulaşık olan anaçlar hastalığın önemli yayılma yollarından birisidir. Sağlıklı olan üretim 

materyallerine üretim işlemleri sırasında da hastalık bulaşabilir ve hastalanan fidanlarla 

taşınabilir. Bulaşık olan fidanlık ve anaçlık toprağının hastalığın yayılmasında etkili olduğu, 

hatta fidan üretimi sırasında kalem ya da anaç üzerinde oluşan yaralarla temas haline geçen 

bulaşık toprağın hastalık oluşumunda etkili olduğu da saptanmıştır (Hallen et al., 2004; 

Úrbez-Torres et al., 2009). Anaçların taç kısmında ya da kökler üzerinde oluşacak yaralar ve 

doğal açıklıklar yoluyla siyah bacak hastalığı bulaşmaktadır. 

Siyah bacak hastalığı, 8 yaşın altındaki genç bağları etkilemekte, hastalığın belirtileri 

yan kök ve kökün hacminde azalma ile birlikte içe çökmüş (odun dokuya batık) kahverengi 

lekeler görülebilmektedir. Ana kök ve yan köklerde J şeklinde kıvrılma,  Asmaların toprak 

üstünde kalan kısımlarında hastalığın belirtileri ise ilkbaharda gözlerin geç uyanması, zayıf 

gelişme ve sürgünlerde durgunluk ile birlikte boğum arası uzunluğun kısalması, yapraklarda 

sararmalar ve ileri aşamada geriye doğru ölüm olarak görülmektedir (Şekil 1). 

 

  

  
Şekil 1. Siyah Bacak hastalığı belirtileri  

 

 Bu tür asmalar ya gelişme sezonu boyunca ya da kışı takip eden sürede kuruyarak 

ölmektedir (Alániz et al., 2007; Halleen et al., 2006). Siyah Karabacak hastalığı fungusları, 

genellikle diğer gövde hastalığı etmenleri ile birlikte bulunabilmektedir ve belirtilerin şiddetli 

görülmesine neden olmaktadırlar. Siyah bacak hastalığı etmenleri zor koşullara dayanıklı 

yapılar ürettikleri için uzun süre toprakta canlı kalabilen toprak patojenidirler (Bleach et al., 

2013). 

Siyah Bacak hastalığının maalesef ilaçlı mücadelesi bulunmamaktadır. Hastalıkla 

mücadelede kültürel işlemlere önem vermek ve asmaları sağlıklı yetiştirmek çok önemlidir. 

Fidanlıklarda ve yeni tesis edilen bağlarda; çevresel faktörler, besin maddesi yetersizliği, zayıf 
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drenaj, toprak sıkışması, yanlış dikim, toprak işleme sıklığı ve genç asmalarda fazla ürün 

yükü gibi stres koşulları hastalığın gelişiminde, ilerlemesinde etkili faktörlerdir. Hastalığın 

belirtisi özellikle sıcaklıkların arttığı yaz aylarında gözlemlenmektedir. Hastalıktan 

korunabilmek için koruyucu önlemler alınmalıdır;  

 Fidanlıklarda aşılama öncesi kalem ve çeliklere sıcak su uygulaması yapılması, 

 Aşılma öncesi kalem ve çeliklerin su emdirildiği hidratasyon tanklarında fungisit 

uygulamalarının yapılması, 

 Fidanlılarda Biyolojik mücadele ajanları, Trichoderma spp.  ve ya Mikorhiza 

uygulamalarının gerçekleştirilmesi, 

 Yeni tesis edilecek bağlarda sertifikalı fidan kullanılmalı, 

 Bulaşık olduğu bilinen bağlardan kalem alınmamalı, 

 Budama aletleri her asmada bir mutlaka çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.  

 Budama yaralarının üzeri kapatılmalı ve çok erken budama yapılmamalıdır.   

 Genç asmalarda gereğinden fazla ürün yükü bırakılmamalı ve bakım işlemleri asmalar 

stresse girmeden zamanında yapılmalıdır. 

 

BAĞDA KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI  (BOTRYİS CINEREA)  

B. cinerea (teleomorph Botryotinia fuckeliana) sofralık ve şaraplık bağlarda önemli 

ürün ve kalite kayıplarına yol açmaktadır.  Salkım çürüklük etmeni olarak da anılmaktadır. 

Hastalığın belirtisini salkımlara ben düştükten sonra daha iyi görebilsek de her dönemde yani 

çiçek öncesi, ince koruk ve kapalı salkım dönemlerinde bile hastalık bağda 

bulunabilmektedir. Hastalık bağ içinde bulunabilse de her zaman hastalık belirtisi 

oluşturmamaktadır. Belirtiler konukçu ve çevre ile ilgili bazı koşulların sağlanmasından sonra 

ortaya çıkabilmektedir. Kurşuni küf ile sorunsuz bir savaşım yapabilmek için ilk bilinmesi 

gereken konu, hastalık etmenini tanımaktır. İkinci bilinmesi gereken ise, bu etmenlerin 

tanelere ya da salkımlara ne zaman bulaştığıdır.  Sürgünlerin uzamaya başladığı ilk andan 

itibaren faaliyete başlar ve tüm yeşil aksam üzerinde belirtiler gösterir. 

Olgunlaşmış meyvelerin kabuğunda ki büyüğünden küçüğüne her bir yara kurşuni küf 

etmeni için potansiyel giriş noktasıdır. B.cinerea, Aspergillus spp., Alternaria spp. ve 

Cladosporium spp.’ nin sıkışık salkımlı üzüm çeşitlerinde gelişen basınç sonucu meyve 

kopması ya da mekanik yaralar; şiddetli yağmur, dolu yaraları ve kuş yenikleri ile sonuçlanan 

yaralarda hızlıca gelişebilmektedirler. Salkım güvesi (Lobesia botrana) larvaları tarafından 

olgunlaşmış meyvelerde küçük giriş boşlukları oluşturmaktadır. Benzer bir şekilde, sezon 

başlangıcında thripsler ufak şekilde yaralayarak beslendiğinde büyüyen danelerde küçük 

çatlaklara neden olur, elastikiyetinin azaldığı meyve kabukları üzerinde korkunç sonuçlara 

sebep olabilir.  Külleme ve mildiyö gibi hastalıkların oluşturduğu yaralarda ya da nekrozlarda, 

saprofitik özelliği yüksek olan ve ölü dokularda hızla gelişebilen B. cinerea yoğunlaştığı 

bilinmektedir. 

Olgunlaşmamış tanenin kabuk dokusunun unsurlarından olan suberin, stilbenler, 

glikolik asit ve tanin gibi antifungal maddeler tek başlarına veya kombinasyonlar halinde 

kurşuni küf gelişimini engellemektedir (Delen, 2008). Bu nedenle, gelişmekte olan 

meyvelerde fungus aktif değildir ve taneler gelişip olgunlaştıkça, antifungal maddeler de 

giderek azalmaya başlar, fungus da aktif hale geçip taneyi enfekte eder (Snowdon, 1990). 

Tanelerde önce 3–5 mm çapında yuvarlak pembemsi, kızıla yakın lekeler halinde görülür. 
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Leke tane üzerinde homojen bir şekilde büyür ve büyüdükçe rengi de koyulaşır. Parmakla 

bastırıldığında hastalıklı kabuk etli kısmından kolayca ayrılır. İleri dönemde salkım ve taneler 

gri renkte bir küf tabakasıyla kaplanır. B. cinerea’ nın epidemik hal almasında, yağışlı hava 

koşullarının ve yüksek orantılı nemin etkisi büyüktür (Şekil 2). 

  
Şekil 2. Kurşuni küf belirtileri  

 

B. cinerea’nın erken dönemde oluşturduğu enfeksiyonlar, konukçu dayanıklılığı 

sayesinde baskılanmaktadır (Holz, 2000). Fakat olgunlaşma ile birlikte doğal savunma 

mekanizmasının azalması ve şeker miktarındaki artış sonucu, taneler hem patojene duyarlı 

hale gelmekte ve hem de çevre koşulları enfeksiyon için daha uygun olmaya başlamaktadır. 

Erken ortaya çıkan gizli enfeksiyonlar, olgunlaşma öncesi dönemde hem çiçekleri 

zararlandırmakta ve hem de bulaşma miktarını arttırarak hastalığın daha yoğun ortaya 

çıkmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, Bağda Kurşuni Küf hastalığı kimyasal mücadelesi bu 

yıl gerçekleştirilen Zirai Mücadele Teknik Talimatı ve Standart İlaç Deneme Metodu 

Toplantısında revize edilmiştir.  

Hastalıkla Mücadelede kültürel önlemlere özen gösterilmelidir. Bağlar özellikle hasatta 

yakın dönemde fazla sulanmamalıdır, aşırı gübreleme ve hormon uygulamasından uzak 

durulmalıdır. Fungal hastalıklar (E. necator, P. viticola v.b gibi) ve böcek zararına (L. 

botrana, Thrips spp. v.b) karşı yapılacak etkili mücadele, hem bu hastalıkların yaralarını, hem 

de yaralarda yerleşebilecek çürüklük etmenlerinin gelişiminin önlemesi bakımından çok 

önemlidir. Asmalarda yeşil budama ve yaprak alma işlemleri aşırıya kaçamadan 

gerçekleştirilmelidir. Hasat çok geciktirilmemelidir. Kimyasal mücadelesi Bölgeler bazında 

değerlendirilmiş ve Ege, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgesi için ilaçlama zamanları aşağıda 

yer aldığı gibi düzenlenmiştir; 

1. İlaçlama: Çiçeklenmeden hemen önce, 

2. İlaçlama: Kapalı Salkım dönemi,  

3. Ve Diğer İlaçlamalar:  Kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak 

yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasında geçen süreye dikkat edilmelidir.  
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TARIM İŞLETMELERINDE İŞ KAZALARINI ÖNLEMEYE YÖNELIK BAŞLICA 

ÖNLEMLER NELERDIR? 

 

Dr. Şener UYSAL 

 

İşçi, başkasının yararına bedenini, beyin gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle 

çalışan kimsedir (TDK, 2016). İş kazası ise çalışanı bedenen veya ruhen engelli hale getiren 

olaydır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda iş kazası ayrıntılı 

olarak şu şekilde tanımlanmıştır:  

• Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 

• İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız 

çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 

• Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere 

gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 

• Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan 

zamanlarda, 

• Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren 

olay iş kazasıdır. 

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye 

işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara 

işveren” denmektedir (İş Kanunu, 2003). Ülkemizde tarım sektöründe çalışanlar, ücret 

karşılığı bir işverenin yanında çalışanlar ile kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyetlerde 

çalışan üreticilerden oluşmaktadır. Temel iş gücü göstergelerine göre Türkiye’de yaklaşık 

29,6 milyon işgücünün 26,6 milyonu istihdam edilmekte, istihdam edilenlerin 5,4 milyonu 

tarım sektöründe çalışmaktadır (TÜİK, 2016). Diğer bir deyişle Türkiye’de istihdam 

edilenlerin yaklaşık %20’si tarım sektöründedir. Tarımda çalışanların oranının yüksek olduğu 

ve tarımın hayvansal üretim, bitkisel üretim gibi yoğun emek gerektiren üretim şekillerini 

kapsadığı bilinmektedir. Ülkemizde, emek kullanımı ve üretimin yoğun olduğu tarım 

sektöründe, iş kazalarının yüksek olduğu da bir diğer gerçektir. Sektörlere göre işe bağlı 

sağlık sorununa maruz kalanların oranının en yüksek olduğu sektör %5,5 ile madencilik ve taş 

ocakçılığı sektörüdür. Bu oran, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe %2 civarındadır. 

Tarım sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı,  Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre %2 

civarında (TÜİK, 2014) gözükse de tarımda kayıt dışı çalışmanın ve mevsimlik işçi 

çalıştırılmasının yüksek olduğu düşünüldüğünde iş kazası ve sağlık sorununa maruz kalan 

çalışan oranının daha yüksek olacağı açıktır.  

Günümüzde işletme yönetimleri için iş kazaları önemli sorunlardan biri haline 

gelmiştir. İş kazalarına yönelik tedbirlerin alınması ve kontrolü yasalarla her ne kadar 

işverenlerin sorumluluğunda olsa da işçilerin de uyması ve uygulaması gereken kurallar ve 

görevler vardır. Tarım sektöründe çalışan işçilerin, iş kazalarına maruz kalmaması için 

aşağıdaki uygulamalara dikkat edilmesinde yarar vardır: 
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• Tarımsal üretimde kazaların büyük kısmı tarım alet ve makine kullanımı sırasında kurallara 

uymamaktan kaynaklanmaktadır. Tarım alet ve makinelerini kullanacak kişilerin eğitim 

alması, alet ve makinelerin kullanımını tam bilmesi gerekir. Yaşı uygun olmayan ve 

belgesiz/ehliyetsiz kişiler, tarım alet ve makinelerini kullanmamalıdır. 

• Tarım alet ve makineleri ile traktörler, amacına uygun, bakımı yapılarak ve dikkatli bir 

şekilde kullanılmalı; yorgunluk, sinirlilik ve dikkat dağınıklığı halinde çalışmaya ara 

verilmelidir.  

• Tarım alet ve makinelerini kullanacak kişiler, gerekli koruyucu kıyafetleri (maske, kask, 

tulum, eldiven vb.) giymelidir. 

• Tarım alet ve makinelerinin koruyucu donanımları takılı olmalıdır. 

• Kaygan, eğimli, yüksek veya ıslak zeminlerde düşme/kaymaya bağlı kazaları önlemek için 

uygun kıyafetler (ayakkabı, güvenlik yeleği gibi) giyilmeli ve emniyet kemeri, güvenlik 

halatları bağlı olmalıdır. 

• Çalışma ortamının yeterince aydınlık olmasına dikkat edilmelidir. 

• Açık alanlarda çalışan tarım işçileri, hayvan sokmalarına (kene, akrep, yılan vb.) karşı 

eldiven çizme vb. koruyucu kıyafet kullanmalı ve ilk yardım çantası bulundurulmalıdır. 

• Hayvancılık işletmelerinde hayvanlara kötü davranmak, hayvan hakları açısından uygun 

olmadığı gibi kaza nedeni de olabilir.  Özellikle hayvanların çok tedirgin olduğu anlarda 

hayvanlara dikkatli yaklaşılmalı ve hayvanların zamanında bakımı yapılmalıdır. 

• Bazı hayvan hastalıklarının insanlara geçebileceği unutulmamalı, hayvanlarla temas ve 

ürünlerinin tüketilmesinde koruyucu önlemlerin neler olduğuna ilişkin (aşılama, ürünlerin 

kaynatılarak/ısıl işleme tabi tutarak tüketilmesi veya tüketilmemesi gibi) üreticiler bilgili 

olmalıdır. 

• Tarımsal işletmelerde tehlike yaratabilecek, açıkta elektrik telleri, çukur, kanal vb. çevresel 

riskler var ise, kapalı hale getirilmeli, çit/koruma bandı veya duvar ile çevrilerek insan ve 

hayvanların zarar görmesi engellenmelidir. 

• Tarım işçilerinin temiz ve yeterli miktarda içme suyu ve gıdaya erişimi sağlanmalıdır. 

Temizlik ihtiyaçları (el ve yüz yıkama, tuvalet vb.) için gerekli olanaklar sağlanmalıdır. 

• İklim koşullarına uygun çalışma düzeni oluşturulmalı, aşırı sıcak ve soğuklarda işçilerin 

dikkatsiz davranacağı unutulmamalıdır. Uzun çalışma saatleri yerine işe uygun dinlenme 

molaları, işçilerin verimliliğini artıracaktır. 

• Tarım işçileri, işe uygun olmayan aletleri kullanmamalıdır. İşçilerin kaldırabileceğinden 

fazla yük taşımamasına dikkat edilmelidir.  

• İş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında tarım işçilerinin eğitimleri düzenli aralıklarla 

yapılmalıdır.   

• Tarım işçilerinin çalışma ortamında güvensiz hareketlerden kaçınarak, güvenliği önemsediği 

bir çalışma kültürü oluşturmak için, kamu kurumları, işveren ve işçiler çaba göstermelidir. 

Tarım işletmelerinde iş kazalarını önlemeye yönelik dikkat edilmesi gereken konular, 

genel olarak ele alınmıştır. Ancak işletmelerin faaliyetleri ve özelliklerine göre her işletmenin 

kendi iş güvenliği risk analizi çalışmasını yapması uygun olacaktır. İşletmelerde risk 

analizlerinin yapılması ve uygulamasına ilişkin sorumluluk, başta işletme yöneticileri ve 

işverenlerdedir. İşçiler ise uygulamaya dönük sorumluklarını yerine getirmelidir. Sonuç 

olarak tarım işletmelerinde görülen çoğu iş kazasının, basit önlemlerle önlenebileceği 

unutulmamalıdır. 
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