
 

 

 

 

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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EXAMINATION OF THE ANALYSIS VALUES OF VARIOUS LEAF SECTIONS OF 

SULTANI SEEDLESS GRAPE VARIETY IN GEDIZ BASIN 

 
Özen MERKEN1     Habil ÇOLAKOĞLU2     Mehmet AYDIN3  

Adnan ERDEM1     Akay ÜNAL1 

 

1Viticulture Research Institute, Manisa 
2Ege University, İzmir 

3Adnan Menderes University, Aydın 

 

The present study was conducted with the purpose of determining the nutritional status 

of vineyards in Gediz Basin, where Sultani seedless grape cultivation is carried out, through the 

analysis of varying leaf sections. During the veraison periods of four years from 2006 to 2009, 

samples were collected from the vineyards in Manisa Central District, Saruhanli, Turgutlu, 

Ahmetli, Salihli, Alasehir, Sarigol and Izmir Menemen localities from three different leaf 

sections as full leaves, leaf stalks and leaf blades.  

Leaf samples collected during the veraison periods were subjected to nitrogen (N), 

phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), iron (Fe), zinc (Zn) and 

manganese (Mn) analyses.  

While total N percentage was determined through the use of Kjeldahl method, P content 

in the extracts obtained through wet decomposition was measured in a spectrophotometer with 

the use of Vanodomolibdo Phosphoric Yellow Color method, and finally K, Ca, Mg, Fe, Zn 

and Mn contents were measured with a atomic absorption spectrometer. Results were obtained 

in % values for macro nutritional elements and as mg kg-1 for micro nutritional elements.  

The highest and lowest values of full leaf nutrients during the veraison periods of Gediz Basin 

for all years are given. According to the results of the analysis made, it is found that the average 

N (%) is between 2.22 and 0.96, P (%) is between 0.28 and 0.08, K (%) is between 3.07 and 

0.45, Ca (%) from 3.38 to 1.91, Mg (%) from 1.29 to 0.33, Fe (ppm) from 475.4 to 107.1, Zn 

(ppm) from 356.7 to 28.87 and Mn (ppm) is between 337.4 and 35.57 change. 

 

Keywords: Grape, Leaf analyses, Macro and micro elements, Manisa, İzmir 
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A REVIEW: EFFECTS OF WATER STRESS ON GRAPEVINE 

GROWTH STAGES 

 

Oğuzhan SOLTEKİN     Akay ÜNAL 

 

Viticultural Research Institute, Manisa 

 

ABSTRACT 

 

According to the International Panel on Climate Change (IPCC) latest report, global 

temperature is expected to rise between 1-5°C, precipitation patterns are also expected to 

change and drier conditions with water stress will be ocur especially in southern Europe 

(Mediterranean zone). In this case all these changes in climate that lead to increase crop water 

use or decrease in water availability will increase the frequency of plant water stress. Drought 

stress have several effects on vine growth, vegetative and generative growing, irrigation, 

product quality, yield, harvesting, fertilizing, storage, marketing etc. For example, some of the 

physiological responses of grapevines against to the water stress include reducing of cell 

division, loss of cell desiccation and death. The physiological reaction of vine to water stress 

will affect the growth and development of the shoots, leaves and fruit depending on the timing 

and drought stress level during the season. In this review, it is discussed that effects of water 

stress on grapevine growing in terms of phenological stages. In order to understand these effects 

of drought stress it is important to know the annual growth cycle particularly critical growth 

stages of the vine and its annual water requirements. 

 

Key words: Water scarcity, Vine growth cycle, Irrigation, Grape quality, Viticulture 
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HOT-WATER TREATMENTS OF DORMANT GRAPEVINE  

PROPAGATION MATERIALS: 

ITS EFFECTS ON FINAL TAKE AND GRAFTED VINE QUALITY 

 

        Oğuzhan SOLTEKİN1     Yüksel SAVAŞ1  Burak BAYBAŞ2     Ege KACAR3 

1Viticultural Research Institute, Manisa 
2Atatürk Horticultural Central Research Institue, Yalova 

3Ege University, Faculty of Agriculture, İzmir 
 

 

ABSTRACT 

 

Hot water treatment is a method commonly used in grafted vine production and 

sterilization of rootstocks and scions against Agrobacterium vitis which caused to Crown gall. 

In this study it is aimed to determine the effects of hot water treatment on callus formation, 

grafted vine quality (bud and tissue vitality, rooting, shooting) and final take in the grafted vine 

production. New grape varieties; “Sultan 7 and Manisa Sultani” are registered by “Manisa 

Viticultural Research Institute” and 5BB, 41B, 1613C rootstocks were used as plant materials. 

In this research, the propagation materials were kept for 30 minutes in 50 celsius degree water 

which is the most common treatment (exposure to 50°C for 30 min) against to Agrobacterium 

vitis. As a result of the study it is determined that thermotherapy treatment have various effects 

on the rootstock x scion combinations in terms of different parameters. For instance, effects of 

treatments on final take were found non-significant. However final take values of 

thermotherapy treatments were found higher than control group in the combinations of 41B 

rootstock. Lots of similar results were obtained at the end of the study. Especially there were 

not determined any adverse effects of thermotherapy treatments on bud and tissue vitality. 

 

Key words: Thermotherapy, Crown gall, Grafted vine production, Vitis vinifera L. 
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THE EFFECTS OF USING DIFFERENT DOSE AND DURATIONS OF INDOLE-3- 

BUTYRIC ACID (IBA) CONCENTRATIONS ON ROOTING  

OF 41 B CUTTINGS   

Turcan TEKER1                   Özen MERKEN1  

(1) Viticulture Research Institute, Manisa, TURKEY  

 

ABSTRACT  

  

This study was conducted in Viticulture Research Institute in 2015. The aim of this 

research is to determine the effects of IBA doses and durations (H0: 0 ppm, H1: 100 ppm, 

H2: 200 ppm, H3: 300 ppm/18h and H4: 2000 ppm, H5: 3000 ppm, H6: 4000 ppm /10s) in 

terms of rooting performance of 41 B cuttings. This study was designed as to be complete 

randomized block with three replications also fifteen 41 B cuttings were produced per each 

replication. The cuttings were stored in a black polyethylene bags in a cold storage room 

under +40C and 85% relative humidity conditions until the experiment was set for 

approximately one months. They were stored for callusing for 24 days at 26 0C, 90 - 95% 

humidity in callusing room. Right after callusing room, all cuttings were planted in perlite 

containing small flowerpots (8 cm x 12,5 cm x 5,3 cm) and were placed in climate chamber 

(24 - 25 0C and 80% relative humidity) with 24 h light condition. After growth stage of 

cuttings (80 days), root development level (0-4), average root length (cm), average root 

number, average root diameter (mm) and shoot length (cm) values were recorded and 

analyzed statistically.  The best result was obtained from dose of ‘H6’ in respect to root 

development level (2.04), average root diameter (0.93 mm) and shoot length (42.03 cm).  

Key words: Growth regulator, rooting, grapevine, sapling. 
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DETERMINATION OF  FUNGAL EFFECTS IN DIFFERENT DORMANT  

STAGES OF 41 B CUTTINGS 

Turcan TEKER       Nurdan SAVAŞ GÜNGÖR   Esra ALBAZ  

Manisa Viticulture Research Institute  

ABSTRACT 

In this study, it was  determined the effects of soil borne fungal factors in three different 

dormant stages of 41 B cuttings with respect to prevalent of infection. During the 2014-2015 

dormant season, cutting samples were taken in three different dates; 03.12.2014 (T1), 

05.01.2015 (T2) and 06.02.2015 (T3). This study was designed as to be complete randomized 

experimental design with three replications also 10 cuttings were produced per each replication. 

Samples of 41 B cuttings were kept waiting with 50 % sodium hypochlorite solution for 5 

minutes and then all cuttings were rinsed with sterile distilled water. After disinfection, the 

samples were excised (1-2 mm), they were planted onto Potato Dextrose Agar (PDA) nutrient 

media. After 7 days of incubation (24°C temp, in the dark), growing fungus colonies were 

subcultured and purified. The colony shape on PDA media were examined under the  

microscope and identification of colonies were done at level of genus. The found important 

isolates in terms of genus level were discriminated in Real-Time PCR and they were stored at 

+4°C in 10% sterile distilled water with glycerin as stock culture. We were obtained 360 isolates 

in all dormant stages of T1, T2 and T3. Consequently, Alternaria  sp. (71.39%), Fusarium sp. 

(20.28%) and Phomopsis sp (2.22%) were obtained most densely when compared other species 

and all infection ratios of isolates were determined.  

Key words: Rootstock, 41 B, fungi, genus 
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SAMANCI ÇEKİRDEKSİZİ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ 

UYGULAMALARININ VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ 

Selçuk KARABAT     Turcan TEKER   R. Oğuzhan SOLTEKİN     Adnan ERDEM 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

ÖZET  

Samancı Çekirdeksizi, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü tarafından Beyaz Şam X Perlette üzüm çeşitlerinin melezlenerek ıslah edilmesi 

yoluyla elde edilen ve orta erkenci dönemde olgunlaşan sofralık çekirdeksiz bir üzüm çeşididir. 

Samancı Çekirdeksiz üzümü tescil edildikten sonra günümüze değin ülkemizin farklı coğrafik 

bölgelerindeki üreticiler tarafından yetiştirilerek oldukça kabul kabul görmüştür. Bazı üzüm 

çeşitlerinde de görüldüğü gibi sofralık üzümlerin kalite özellikleriyle ilgili bir takım problemler 

Samancı Çekirdeksiz çeşidinde de yaşanmakta olup bu sorunların başında tane sap bağlantısının 

zayıflığı yanında salkım iskeletinin ve çilkimlerinin kırılgan bir yapıya sahip olması 

gelmektedir.   

 

Bu çalışmada çeşitle ilgili sorunların giderilmesi ve sofralık üzüm kalitesinin arttırılması 

amacıyla bir dizi kültürel işlem ile birlikte birtakım bitki gelişim düzenleyicilerinin (BGD) 

uygulamaları yapılmıştır. Denemede Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün 

kırtaban arazisine 1103 Paulsen anacı üzerine aşılanmış fidanlarla ve 3 m. X 1,5 m sıra aralık 

mesafeleri bırakılarak 2004 yılında kurulmuş olan çardak sistemindeki Samancı Çekirdeksiz 

üzüm çeşidine ait araştırma parseli kullanılmıştır. 

 

Tane sap bağlantısının kuvvetlendirilmesi, çilkimlerin kırılganlığının azaltılması ve tane 

iriliğinin arttırılması amacıyla salkım çıkarma, yaprak alma ve salkım ucu kesme gibi kültürel 

işlemlerle birlikte 5 mg/l CPPU (Sitofex10 EC-Forchlorfenuron) + 40 mg/lt GA3 ve 10 mg/l 

CPPU (Sitofex 10 EC-Forchlorfenuron) + 40 mg/lt GA3 dozları uygulanmıştır. Verim ve 

kaliteyle ilgili asma başına verim, salkım ağırlığı, tane ağırlığı, tane boyutlarıyla birlikte tanenin 

sapından kopma kuvveti ve tane etinin sertliği yanında kaliteyle ilgili suda çözünür kuru madde, 

asitlik gibi parametre değerleri incelenmiştir. 

 

Sonuçta Samancı Çekirdeksiz üzümün sofralık kalite’ sininin arttırılması amacıyla 

yapılacak kültürel uygulamalarla beraber 5 mg/l CPPU (Sitofex10 EC-Forchlorfenuron) + 40 

mg/lt GA3 kombinasyonunun önerilebilir doz olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Samancı Çekirdeksizi, Sofralık Üzüm, Kalite, Forchlorfenuron, GA3 
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ALAŞEHİR İLÇESİNDE (MANİSA) SUPERIOR SEEDLESS ÜZÜM ÇEŞİDİ 

YETİŞTİRİLEN TOPRAKLARIN BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

Fulya KUŞTUTAN1      Fadime ATEŞ1      Aydın AKIN2 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
2Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Konya 

 

Bu araştırma, Manisa ilinin en büyük bağ alanı ve üzüm üretimini gerçekleştiren ilçesi 

olan Alaşehir’de yetiştirilen Superior Seedless üzüm çeşidinin beslenme durumunu 

belirlemek amacı ile yapılmıştır. Toprak analiz sonuçları şu şekilde özetlenebilir: Toprak 

örneklerinin bünyesi killi-tınlı ile tınlı bünye arasında değişmekte olup % 70’i tınlı bünyeye 

sahiptir. Toprak örneklerinin pH’sı hafif alkalinden kuvvetli alkaline kadar değişmekle 

beraber % 70’i hafif alkalin ve % 30’u kuvvetli alkalin karakterli olup, örneklerin tamamı 

organik maddece noksanlık göstermektedir. Bağ toprakları, tuz değerleri yönünden sınırlayıcı 

bulunmamıştır. Toplam azot yönünden örneklerin tamamının düşük sınıfında yer aldığı 

belirlenmiştir. Yaklaşık % 60’ı kireçli olan topraklarda; alınabilir fosfor % 30’u düşük, % 

30’u orta, % 20’si yüksek ve % 20’si çok yüksek; alınabilir potasyum % 20’si çok düşük, % 

30’u düşük ve % 50’si orta düzeyde bulunmaktadır. Alınabilir magnezyum % 10’u düşük, % 

20’si orta, % 50’si yüksek ve % 20’si çok yüksek; alınabilir kalsiyum % 30’u düşük, % 20’si 

orta ve % 50’si yüksek düzeyde bulunmaktadır. Alınabilir çinko yönünden örneklerin tamamı 

düşük; alınabilir demir örneklerin % 20’si yeterli; mangan ve bakır örneklerinde ise tamamı 

yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Toprak özelliklerine ait besin elementi kapsamları 

arasında önemli ilişkiler belirlenmiştir. 

  

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’i 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). Superior Seedless; 

taneleri çok iri (4.5-5.0 g), yeşilimsi sarı renkli ve eliptik şekilli, çekirdeksiz, erken mevsimde 
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olgunlaşan bir çeşittir. Akdeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu’ya önerilmektedir (Çelik, 2006). 

 

Bu çalışma, Ege Bölgesi’nde bağcılığın yoğun olarak yapıldığı Alaşehir ilçesinde, 

yetişmekte olan Superior Seedless 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 Bölgesi’nde bağcılığın yoğun olarak gerçekleştirildiği 

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Superior Seedless (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidi üretiminin 

yapıldığı bağlarda yürütülmüştür. Çalışmanın materyalini, Alaşehir ilçesini temsil edecek 

şekilde toplamda 10 bağdan alınan toprak örnekleri oluşturmaktadır. 

 

Toprak örnekleri seçilen bağlardan 0-30 cm derinlikten alındığı bağı temsil edecek 

şekilde birkaç noktadan alınmış, karıştırılmış, 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 ve 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. 

 

Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Toprak Analiz Sonuçları 

 

Analiz edilen toprak örneklerine ait minimum, maksimum ve ortalama değerler 

derinliklere göre toplu olarak Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Araştırma alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

 

Analiz Edilen Toprak 

Özellikleri 

Ortalama Maksimum Minimum 

Saturasyon (%) 45.96 52.58 37.40 

Bünye Tınlı Killi-Tın Tınlı 

pH 8.28 8.69 7.83 

Tuz (%) 0.07 0.15 0.03 

CaCO3 (%) 8.89 31.49 0.81 

O.M. (%) 1.08 1.20 1.00 

N (%) 0.05 0.06 0.05 
P (mg/kg) 8.57 16.04 5.45 

K (mg/kg) 42.75 101.70 8.44 

Mg (mg/kg) 293.94 921.80 103.60 

Ca (mg/kg) 3030.00 5016.00 1114.00 

Zn (mg/kg) 0.25 0.46 0.07 

Fe (mg/kg) 3.16 6.32 1.36 

Cu (mg/kg) 1.59 6.87 0.14 

Mn (mg/kg) 2.33 4.72 1.00 

 

Çizelge 1’de toplu olarak verilen temel toprak özellikleri ve besin madde içerikleri 

detaylı incelendiğinde, Alaşehir Superior Seedless bağ alanlarının incelenen her bir 

özelliğinin sınır değerlere göre sınıflandırılması yapılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Saturasyon (%) (Bünye): Araştırma topraklarının bünyesi 37.40-52.58 arasında 

değişmekte olup, Ülgen ve Yurtsever (1995)’e göre, tınlı (% 70), killi-tın (% 30) olarak 

belirlenirken, çoğunluk tınlı bünyeye sahiptir. 

Toprak Reaksiyonu: Çizelge 1 incelendiğinde, toprak örneklerinin pH değerlerinin 

7.83-8.69 arasında değiştiği görülür. Toprak pH’ı Jackson (1967) ve Kacar (1995)’ın 

belirledikleri sınır değerler olan 7.0-7.9’a göre toprakların % 30’ı kuvvetli alkalin, % 70’i 

hafif alkalindir. Bağcılık açısından toprak pH’sı sınırlayıcı faktör olarak bulunmuştur. 

Toplam Eriyebilir Tuz (%): Toprak örneklerinin % toplam tuz değerlerinin 0.03-0.15 

arasında değiştiği görülür. Toprakların % 100’ü tuzsuz (% 0-0.15) sınıfında yer almaktadır. 

Soil Survey Staff (1951)’a göre incelenen bağ toprakları tuz değerleri bakımından sınırlayıcı 

bulunmamıştır. 

Kireç CaCO3 (%): Kireç miktarları % 0.81-31.49 arasında değişmekte olup, Çağlar 

(1958)’a göre kireç bakımından % 40’ı düşük (% 0-2.5), % 20’si orta (% 2.5-5.0), % 20’si 

yüksek  (%5.1-10.0) ve % 20’si çok yüksek (% 10.0-20.0) bulunmuştur. 

Organik Madde (%): İncelenen toprakların organik maddesi % 1.0-1.2 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 % 0.05-0.06 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 5.45-16.04 mg kg-1 

arasında değişmektedir. Olsen ve ark. (1965)’na göre incelenen toprak örneklerinin % 30’u 
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düşük (3-7 mg/kg), % 30’u orta (7-20 mg/kg), % 20’si yüksek (20 mg/kg <) ve % 20’si çok 

yüksek (>20 mg/kg) bulunmuştur. 

Değişebilir Potasyum: Araştırmada incelenen bağ topraklarının potasyum içerikleri 

8.44-101.70 mg/kg arasında değişmekte olup, Kacar (1995)’a göre, % 20’si çok düşük (<100 

mg/kg), % 30’u düşük (100-200 mg/kg) ve % 50’si orta (200-250 mg/kg) düzeylerinde 

bulunmuştur. 

Değişebilir Magnezyum: Araştırmada incelenen toprakların magnezyum içerikleri 

103.60-921.80 mg/kg arasında değişmekte olup, Kacar (1995)’a göre, % 10’u düşük (55-117 

mg/kg), % 20’si orta (117-200 mg/kg), %5 0’si yüksek (200-400 mg/kg) ve % 20’si çok 

yüksek (>400 mg/kg) bulunmuştur. 

Değişebilir Kalsiyum: Alınan toprak örneklerindeki kalsiyum içerikleri 1114.00-

5016.00 mg/kg değerleri arasında değişmekte olup, Kacar (1995)’a göre, % 30’u düşük (715-

1440 mg/kg), % 20’si orta (1440-2867 mg/kg) ve % 50’si yüksek (2867-6120 mg/kg) 

bulunmuştur. 

Yarayışlı Çinko: Araştırmada incelenen bağ topraklarının alınabilir Zn kapsamları,  

0.07-0.46 mg/kg arasında değişmekte olup, Lindsay ve Norvell (1978)’e göre, % 100’ü 

düşük (<0.5 mg/kg) düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Yarayışlı Demir: Toprak örneklerinin alınabilir Fe kapsamları 1.36-6.32 mg/kg 

arasında değişmektedir. Örneklerin alınabilir Fe miktarları Lindsay ve Norvell, (1978)’e 

göre, % 80’i kritik (2.5-4.5 mg/kg) ve % 20’si yeterli (>4.5 mg/kg) düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. 

Yarayışlı Bakır: İncelenen toprakların alınabilir Cu kapsamları, 0.14-6.87 mg/kg 

arasında değişmiştir. Lindsay ve Norvell (1978) tarafından bildirilen (> 0.2 mg/kg) kritik 

değerine göre bütün örneklerde Cu yeterli bulunmuştur. 

Yarayışlı Mangan: Örneklenen bağ topraklarının Mn kapsamları, 1.00-4.72 mg/kg 

arasında değişmekte olup, Lindsay ve Norvell (1978) tarafından bildirilen (>1 mg/kg) kritik 

değerine göre bütün örneklerde Mn’ın yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

 

Analiz Edilen Özellikler Arasındaki İkili İlişkiler  

 

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 arasında korelasyonları 

incelendiğinde 0-30 cm derinlikteki toprakların toprak saturasyonu ile pH arasında % 5 

seviyesinde önemli pozitif (0.4532); toprak saturasyonu ile tuz kapsamı arasında % 1 

seviyesinde önemli pozitif (0.6342); toprak saturasyonu ile kireç kapsamı arasında % 5 

seviyesinde önemli pozitif (0.4721); toprak saturasyonu ile magnezyum arasında % 1 

seviyesinde önemli pozitif (0.6049); tuz ile kireç arasında % 1 seviyesinde önemli pozitif 

(0.5457); tuz ile potasyum arasında % 1 seviyesinde önemli pozitif (0.5524); tuz ile 

magnezyum arasında % 1 seviyesinde önemli pozitif (0.8605); tuz ile kalsiyum arasında % 1 

seviyesinde önemli pozitif (0.6068); tuz ile çinko arasında % 5 seviyesinde önemli negatif (-
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0.4147); kireç ile organik madde arasında % 1 seviyesinde önemli pozitif (0.5572); kireç ile 

azot arasında % 1 seviyesinde önemli pozitif (0.5572); kireç ile potasyum arasında % 5 

seviyesinde önemli pozitif (0.4185); kireç ile magnezyum arasında % 1 seviyesinde önemli 

pozitif (0.6449); kireç ile kalsiyum arasında % 1 seviyesinde önemli pozitif (0.5517); kireç 

ile çinko arasında % 1 seviyesinde önemli negatif (-0.5365); kireç ile mangan arasında % 5 

seviyesinde önemli negatif (-0.4489); organik madde ile azot arasında % 1 seviyesinde 

önemli pozitif (1.000); organik madde ile potasyum arasında % 1 seviyesinde önemli pozitif 

(0.5577); organik madde ile çinko arasında % 5 seviyesinde önemli negatif (-0.4015); azot ile 

potasyum arasında % 1 seviyesinde önemli pozitif (0.5577); azot ile çinko arasında % 5 

seviyesinde önemli negatif (-0.4015); fosfor ile potasyum arasında %1 seviyesinde önemli 

pozitif (0.5304); fosfor ile çinko arasında % 5 seviyesinde önemli pozitif (0.4535); fosfor ile 

mangan arasında % 5 seviyesinde önemli pozitif (0,4660); potasyum ile magnezyum arasında 

% 1 seviyesinde önemli pozitif (0.6993); magnezyum ile çinko arasında % 5 seviyesinde 

önemli negatif (-0.4046); kalsiyum ile çinko arasında % 1 seviyesinde önemli negatif (-

0.7470); kalsiyum ile demir arasında % 1 seviyesinde önemli negatif (-0.5123); kalsiyum ile 

bakır arasında % 5 seviyesinde önemli negatif (-0.4580); çinko ile demir arasında % 5 

seviyesinde önemli pozitif (0.4566); çinko ile bakır arasında % 1 seviyesinde önemli pozitif 

(0.5696); çinko ile mangan arasında % 1 seviyesinde önemli pozitif (0.5654); demir ile bakır 

arasında % 1 seviyesinde önemli pozitif (0.8179); demir ile mangan arasında % 1 seviyesinde 

önemli pozitif (0.7663); bakır ile mangan arasında % 1 seviyesinde önemli pozitif (0.5120) 

ilişkilerinin elde edildiği görülmektedir. 
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Çizelge 2. Toprak özelliklerine ait besin elementlerin korelasyon katsayıları 

 

Toprak 

(%) 

Saturasyon 

(%) pH 
Tuz 
(%) 

CaCO3 
(%) 

O.M. 
(%) 

N 
(%) 

P 
(mg/kg) 

K 
(mgkg) 

Mg 
(mg/kg) 

Ca 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg) 

Fe 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Mn 
(mg/kg) 

Saturasyon        

(%) 
1 

0,4532 
* 

0,6342 
** 

0,4721 

* 

-0,0888 
öd 

-0,0888 
öd -0,1969 öd 

0,1665 
öd 

0,6049 
** 

0,2426 
öd -0,1522 öd 

0,2237 
öd -0,0502 öd 

0,2596 
öd 

pH  1 
0,3604 

öd 
0,2593 

öd 
-0,0606 

öd 
-0,0606 

öd -0,3717 öd -0,1289 öd 
0,2064 

öd 
0,2506 

öd -0,1587 öd -0,0968 öd 
0,0329 

öd -0,2020 öd 

Tuz (%)   1 0,5457** 
0,0924 

öd 
0,0924 

öd -0,2474 öd 
0,5524 

** 
0,8605 

** 
0,6068 

** 
-0,4147 

* -0,1015 öd -0,3328 öd -0,0826 öd 

CaCO3 (%)    1 0,5572** 0,5572** -0,0001 öd 
0,4185 

* 
0,6449 

** 
0,5517 

** 
-0,5365 

** -0,2230 öd -0,2772 öd 
-0,4489 

* 

O.M.(%)     1 1,0000** 
0,3388 

öd 
0,5577 

** 
0,3576 

öd 
0,0346 

öd 
-0,4015 

* -0,1615 öd -0,3908 öd -0,3644 öd 

N (%)      1 
0,3388 

öd 
0,5577 

** 
0,3576 

öd 
0,0346 

öd 
-0,4015 

* -0,1615 öd -0,3908 öd -0,3644 öd 

P (mg/kg)       1 
0,5304 

** -0,1440 öd -0,2621 öd 
0,4535 

* 
0,2679 

öd 
0,1721 

öd 
0,4660 

* 

K (mg/kg)        1 
0,6993 

** 
0,0879 

öd 
0,0118 

öd 0,2132 öd -0,1028 öd 
0,1917 

öd 

Mg (mg/kg)         1 0,3798 öd 
-0,4046 

* 
0,1882 

öd -0,1456 öd -0,0136 öd 

Ca (mg/kg)          1 
-0,7470 

** 
-0,5123 

** 
-0,4580 

* -0,3869 öd 

Zn (mg/kg)           1 
0,4566 

* 
0,5696 

** 
0,5654 

** 

Fe (mg/kg)            1 
0,8179 

** 
0,7663 

** 

Cu (mg/kg)             1 
0,5120 

** 

Mn (mg/kg)              1 

*= % 5 seviyesinde önemli,       ** = % 1 seviyesinde önemli,          öd: önemli değil 
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Sonuçlar 

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 Bölgesi’nde bağ yetiştiriciliği yapılan 

toprakların genelde kireçli, nötr ve alkalin 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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Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

Özet 

 

Önemli bir bitki besin elementi olan kükürdün (S)’ün bitki beslenmesinde özel bir yeri 

bulunmaktadır. Kükürt bitkilerin kök gelişmesi üzerine önemli etki yapmaktadır. Kükürdün 

peptitlerin sentezinde, redoks reaksiyonlarında, protein yapısının dayanıklılığında ve 

polipeptit zincirleri arasında disülfit bağının (S-S) oluşumunda çok önemli görevi vardır. 

Bitkiler gereksinim duydukları S’ün büyük kısmını kökleri ile toprak çözeltisinden Sülfat 

(SO4
-2) iyonu halinde ve bir kısmını da stomaları ile atmosferden kükürt dioksit (SO2) 

şeklinde bünyelerine alırlar. Kükürt bitki bünyesinde hareketli bir element olmasına karşın 

taşınması kolay olmamaktadır. Bunun nedeni S’ün kolaylıkla metabolize olup hızla organik 

bileşiklere dönüşmesidir. Bitkiler yapraklardaki stomaların günlük açılıp kapanma süreleri 

içerisinde atmosferden de SO2 alırlar. Yüksek bitkilerde S kök tarafından sülfat olarak alınır 

ve yapraklara transfer edilir. Atmosferik kaynaklı S’ün bitkinin yapraklarıyla alınıp 

kullanılmasına rağmen, SO4
-2 bitkiler için en önemli S kaynağıdır. Bitkinin S’e olan ihtiyacı 

fosfor (P) gibi temel bir elementle aynı olmasına rağmen, son yıllara kadar S noksanlığı N, P, 

K noksanlığı kadar yaygın olmadığından dolayı gübrelemeye gereken önem verilmemiş ve 

noksanlık giderek yaygınlaşmıştır. Bu derlemede; kükürdün bitki büyümesindeki önemi, 

noksanlığında ve fazlalığında oluşabilecek sorunlara yönelik gelişmeler detaylı olarak 

incelenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Besin Elementi, Kükürt, Bitki, Noksanlık.        

Giriş 

Yer kabuğu yaklaşık olarak % 0,06 oranında kükürt (S) içermektedir. Ilıman 

bölgelerin topraklarının toplam kükürt içeriği % 0,005-0,04 arasında değişmektedir. Yağışlı 

bölgelerdeki tarım topraklarının toplam S içerikleri % 0,01-0,15 arasında değişir (Simon-

Sylvestra, 1969; Tisdale ve ark., 1972; Kacar ve Katkat 1998). 

Topraklarda kükürt, azota benzer bir döngü içerisinde bulunur. Döngü atmosferle 

sürekli bir etkileşim içindedir. Toprak ile atmosfer arasında sürekli bir kükürt alışverişi 

mevcuttur. Toprağa kimyasal gübrelerden, ahır gübresinden, bitki ve hayvan atıklarından, 

toprak düzenleyicilerden, pestisitlerden ve yağışlardan kükürt girişi olmaktadır. Topraktan 

kükürdün yitmesi ise erozyon, yıkanma, bitkiler tarafından kullanılma ve gaz halinde kayıp 

hidrojen sülfür (H2S) yolu ile olmaktadır. Çeşitli yollar ile toprağa karışan kükürt bir seri 

tepkimelerle dönüşüme uğramaktadır. 

Topraktaki kükürt içeriği kükürt içeren minerallere (sülfürler, sülfatlar) ve organik 

madde içeriğine bağlı olarak değişir. Son yıllarda kükürt içermeyen gübrelerin kulanılmasıyla 

(amonyum nitrat, üre, triplesüper fosfat, monoamonyum fosfat, diamonyum fosfat) toprağa 

daha az kükürt girişi almaktadır. Bitkiler de topraktan önemli miktarda kükürt kaldırdığından 
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birçok bitkiler için (turpgiller, soğangiller, baklagiller, hatta buğdaygiller) kükürt ihtiyacı 

ortaya çıkabilmektedir, bu nedenle kükürt uygulaması gerekli hale gelmektedir. 

Sülfatlar (SO4
-2), bitkiler için en önemli S kaynağıdır. Genellikle miktarı topraktaki 

toplam S’ün % 5’den azdır. Toprak çözeltisindeki SO4
-2 ve bağlanmış SO4

-2 olmak üzere ikiye 

ayrılır (Barber, 1995). Bununla birlikte CaCO3’lı topraklardaki SO4
-2’ın kalsiyum ve 

mağnezyum ile birlikte çökmesinden dolayı çözünmez formda görülebilir (Tisdale ve ark., 

1993). Özellikle arid bölge topraklarında CaSO4, MgSO4,ve Na2SO4 gibi S tuzlarının biriktiği 

bulunmuştur (Scherer, 2001). 

Kükürt bitkilerde verim artışını sağlayarak daha kaliteli ürün elde edilir. Bitkiler için 

önemli bir besin maddesidir. Bazı mantar hastalıklara ve zararlara karşı doğal bir ilaçtır. 

Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır. Susuzluğa ve kuraklığa karşı direncini arttırır. 

Bitkinin soğuğa karşı dayanıklılığını arttırır. Topraktaki kireci kırar ve ayrıca tuzluluğu önler. 

Toprağın pH’sını düzenler. Bitkinin kök ve gövdesini güçlendirir. Bitkinin tepe ve kök 

gelişimine doğrudan etkilidir. Toprağa kükürt uygulanması durumunda fosfor ve diğer iz 

elementlerin alımını kolaylaştırır.  

Bağda ise kültürel tedbirlerden küllemeye karşı, kükürtlü mücadele yapılır. (Dekara 3 

kg kükürt atılır. Birinci kükürt atma, sürgünler 15-20 cm olunca, ikinci kükürt ise, mutlaka 

çiçeklenmeden sonra yapılmalıdır. Bağlara kükürt atmakla, bağlarda Eriophyes akarının da 

yaprakları deforme etmesini, çukurcuklar ve kabarcıklar meydana getirmesini önler.) 

Tüm canlı organizmaların temel besin ihtiyacı olan kükürde bitkilerin ihtiyacı fosfor 

gereksinimi ile kıyaslanabilir. S bitkileri gelişimi ve büyümesi için önemli bir besin 

elementidir. S yetersizliğinde ürün miktarı ve kalitesi düşmektedir (Scott ve ark.,1984; 

McGrath ve Zhao 1996). Kükürt ürün kalitesini önemli ölçüde etkileyen glütation gibi 

bileşiklerin sentezlenmesinde önemli bir role sahiptir (Zhao ve ark. 1999).Özellikle son 20 

yıldır yüksek verimli çeşitlerin ıslah edilmesi, bu çeşitlerin artan kuru madde verimi, buna 

bağlı olarak topraktan aldıkları S dahil olmak üzere diğer besin elementlerindeki artış 

sonucunda S yetersizliği dünyada yaygınlaşmıştır (Erdem, 2004). 

Yeteri kadar kükürdün alınamaması durumunda kök hidrolik geçirgenliği, stoma 

açıklıkları ve net fotosentez azalmaktadır. Yapraklarda küçülme ve özellikle yaprak hücreleri 

sayısındaki azalmadan dolayı S noksanlığı görülen bitkilerin yaprak alanları küçülür ve 

kloroplast sayıları azalır. Bitkilerde kükürt noksanlığında görülen ve proteinlere bağlı 

olmayan azot birikiminin (amid ve nitratlar) nedeni olarak nitrat indirgenmesinde önemli rol 

oynayan, nitrat redüktaz enziminin kükürt noksanlığında işlevini gerçekleştirememesi 

gösterilmektedir (Ergle ve Eaton, 1951). 

Kükürt bitkide klorofil sentezi ve ferredoksinin yapısında da önemli rol oynamaktadır 

(Marschener, 1995; Mengel ve Kirkby; 2001). Ferredoksinler fotosentezin ışık ve karanlık 

tepkimelerine ek olarak nitrit ve sülfatın indirgenmesinde önemli ölçüde etkilendiği gibi, 

toprakta atmosfer azotunu fikse eden bakterilerin faaliyetlerine de etkilidir. Klorofilin 

yapısında yer almamasına rağmen sentezinde etkilidir (Tisdale ve ark., 1985). Kükürt bitki 

gelişimi ve büyümesinde önemli bir besin elementidir, N, P, K’dan sonra bitki besin elementi 

olarak 4. sırada düşünülmektedir. Vitamin, koenzimler, phitohormonlar gibi birkaç önemli 

bileşiğin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Kükürt, tüm bitkiler ve hayvanlar için gereksinim duyulan temel bir besin elementi 

olup; sistein, metionin, pek çok ko-enzim (biotin, ko-enzim A, tiamin gibi) ve sülfolipit gibi 
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önemli bileşiklerin yapısında yer alır. Bunların dışında, amino asit sentezi, proteinler ve bazı 

ikincil metabolitlerdeki önemli rollerinden dolayı S’ün ürünün kalitesi üzerinde de önemli bir 

etkiye sahip olduğu bilinmektedir. 

Kaynaklar 

Barber, S. A. 1995: Soil Nutrient Availability. A Mechanistic Approach. 2nd edn., John Wiley & Sons, Inc., 

New York. 

Erdem, H., 2004. Farklı Bölge Topraklarında Kükürt Uygulamasının Buğdayın Kuru Madde Verimi Üzerine 

Olan Etkisinin Sera Koşullarında Belirlenmesi. Ç. Ü. Yüksek Lisans Tezi, Adana, 75 sayfa. 

Ergle, D.R. and F.M. Eaton. 1951. Sulphur nutrition of cotton. Plant Pyhsiol, 26 (4): 639-654.  

Kacar B. ve Katkat V. 1998. Bitki Besleme. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Yayın No: 198 Vipaş 

Yayınları:3 Bursa, 595 ss.  

Mcgrath, S. P., Zhao, F. J. 1996. Sulphur uptake, yield responses and the interactions between nitrogen and 

sulphur in winter oilseed rape (Brassica napu). J. Agri. Sci. 126: pp.53-62.  

Mengel, K. and K İrkby, E.A. 2001. Principles of plant Nutrition. Kluwer Academic Publishers. Netherlands. 

P.849. 

Scherer, H.W., 2001,  Sulphur in Crop Production. Europal Journal of Agronomy 14:81-111. 

Simon-Sylvestra, G. 1969. First Result of a Survey on the Total Sulphur. (1986): Sulfate content and adsorption 

in soils of two forest watersheds in southern Norway. Water Air Soil Pollut. 31, 847–856.  

Scott, N., Dyson, P. W.,  Ross,  J., Sharp, G. S. 1984. The effect of sulphur on the yield and chemical 

composition of barley. J.Agric.17: 3-12.  

Tisdale, U.C. and Raj, H. 1972.  Zinc Response in Corn as Influenced by Genetic Variability. Agr. J., 68:20-22. 

Tisdale, S.L., and Nelson, W.L., and Beaton J. D. 1985. Soil Fertility and Fertilizers,4th Ed.P.1-754. Macmillan 

Publishing Company, New York. 

Tisdale, S.L: And Nelson, W.L., and Beaton J.D: And Havlin, U. 1993. Soil Fertility and Fertilizers, Prentice 

Hall, New Jersey. 

 

20



9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 11-14 Eylül 2017  

Ankara, Türkiye (Poster Bildiri) 

 
 

 

BAĞLARDA BİTKİ BESİN ELEMENTİ EKSİKLİĞİNİN ÖNEMİ 

 Fulya KUŞTUTAN    Özen MERKEN     Fadime ATEŞ  

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

Özet 

Asma, organik madde ve besin maddeleri açısından zengin, su tutma kapasitesi ve 

havalanması uygun, toprak pH’sı 6-8 arasında olan topraklarda iyi gelişme gösterir. Besin 

elementlerinin en fazla kullanıldığı dönem gelişmenin en hızlı olduğu periyot olup gelişme 

hızının düşmesi ile kullanımları da azalmaktadır. Gelişme döneminde besin elementlerinin 

asmanın kullandığı oranda ve dengeli durumda bulunması iyi bir beslenme açısından 

önemlidir. Makro ve mikro elementler, asmanın düzenli büyümesi, bol ve kaliteli ürün 

vermesi için büyük önem taşımaktadır. Besin elementlerinin bitki bünyesinde eksik ya da 

fazla olması durumunda, bitki gelişiminde bir takım olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bu 

nedenle bağcılık yapılan bölgelerde, yaprak ve toprak analizleri ile bu elementlerin 

düzeylerinin belirlenmesi ve bu yönde bir bitki besleme programının uygulanması, karlı bir 

bağcılık için büyük önem taşımaktadır. Bağlarda element noksanlığının ne olduğuna karar 

vermeden önce, yapraklarda veya meyvede görülen bozuklukların toprak tuzluluğu, taban 

suyu seviyesi yüksekliği, aşırı kuraklık, bazı bakteri, mantar ve virüs hastalık etmenlerinden 

ileri gelip gelmediği, herhangi bir entomolojik etmen zararı olup olmadığı kontrol edilmeli ve 

bunların hiçbiri yok ise, usulüne uygun yaprak örneği alınıp analize gönderilmelidir. Analiz 

sonuçları ile ne gibi uygulama yapılması gerektiğine karar verilmelidir. Bu derlemede; 

bağlarda bitki besin elementi eksikliğinin önemi ve oluşabilecek sorunlara yönelik gelişmeler 

detaylı olarak incelenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bağ, Üzüm, Besin Elementi, Noksanlık 

Giriş 

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’u 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’nu, üretimin % 45.35’ini oluşturarak birinci sırada yer almaktadır. Elde edilen 
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istatiksel verilere göre; Alaşehir’de 19.860 hektarlık alanda bağcılık yapılmakta olup, buna 

karşılık 492.121ton yaş üzüm üretilmektedir (Anonim b, 2015). 

Bağ yetiştiriciliğinde verim ve kalitenin arttırılması; bölgesel koşullara uygun anaç, 

tarımsal mücadele, sulama, terbiye ve ıslah gibi teknik ve kültürel tedbirlerin yanında, 

özellikle etkili bir gübreleme yapılması ile mümkündür. Belirli bir bölgede kültür bitkileri için 

gübre programlarının hazırlanmasının ilk aşamasını toprak ve bitkilere ait mevcut durumun 

ortaya konulması oluşturmaktadır. Elde edilen verilere göre kurulacak gübre denemelerinin 

sonuçlarına dayanılarak bu bölgede herhangi bir kültür bitkisi için gübre uygulama zaman, 

miktar ve şekli belirlenebilmektedir. Gübre denemelerinde öncelikli olarak konulara yön 

vermesi açısından survey çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Böylece, incelenen yörede 

besin elementi noksanlığı gösteren veya göstermesi olası bağ alanları bilimsel verilere dayalı 

olarak saptanabilmektedir. Son yıllarda ülkemizde ve yurt dışında da bağcılığın yoğun olduğu 

yörelerde konu ile ilgili olarak çok sayıda çalışma yapılmıştır (Aktaş ve Karaçal, 1988; 

Atalay, 1977; Brohi ve Aydeniz, 1987; Irget, 1988; Loue, 1976; Levy, 1968; Rodriguez ve 

Gonzales, 1968; Viets ve ark., 1973).   

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. Ülkemizde yıllık 3.5 milyon tonun 

üzerinde yaş üzüm üretimi yapılmaktadır. Bunun yaklaşık %25'i sofralık, %39'u kurutmalık 

olarak değerlendirilirken, %11'i şaraplık, %25'i ise farklı yan ürünlere işlenerek, ülke 

ekonomisine katkıda bulunmaktadır (Çelik, 1998). 

Azot gerek proteinlerin yapıtaşı olması gerekse klorofil molekülleri içerisinde 

bulunması nedeniyle en fazla ihtiyaç duyulan bitki besin maddeleri içerisinde yer almaktadır. 

Bu nedenle azot noksanlığında yapraklar sararmakta, vejatatif gelişim durmaktadır (Atalay, 

1982; Uzun, 2003). Bağlara ara ziraat olarak baklagiller ekilerek yapılan yeşil gübreleme ile 

yılda ortalama 1,5-5,0 kg da-1 saf N kazandırma olanağı vardır (Uzun, 2003).  

Fosfor noksanlığının belirtilerini, tam olarak gözlemek pek mümkün olmamakla 

birlikte özellikle çok düşük veya çok yüksek pH’lı topraklarda noksanlığına daha sık rastlanır. 

Fosfor noksanlığında yaşlı yapraklarda erguvanımsı kırmızı renk meydana gelir. Salkımlarda 

meyve tutumu azaldığı için verim çok azalır. Bitkinin kök gelişmesi yavaşlayacağı için 

asmanın genel olarak beslenmesinde büyük problemler yaşanır.  

Kalsiyum noksanlığında, sürgün ucundaki yapraklarda renk açılması ile birlikte, 

yaprak ayasında küçülme ve yapraklarda kıvrılmalar meydana gelir (Atalay, 1982; Uzun, 

2003). 

Potasyum noksanlık belirtileri, meyve tutumu ile birlikte başlar ve meyvenin renk 

dönümünde en şiddetli seviyesine ulaşır. Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde salkımlar uçtan 

itibaren buruşmaya ve kurumaya başlar. Potasyum noksanlığının meyve üzerindeki diğer 

olumsuz etkileri ise, danedeki kuru madde miktarının azalması, şıra oranının düşmesi ve asit 

miktarının artmasıdır (Çolakoğlu, 2010; Uzun, 2003).  

Magnezyum noksanlık belirtilerine, öncelikle yaşlı yapraklarda rastlanır. Yaprak 

sapından itibaren önce damar aralarında renk açılması şeklinde başlayan noksanlık belirtileri 

ilerleyen safhalarda damar aralarındaki kırmızımsı kahverengi rengin oluşumu ile devam eder 

(Atalay, 1982). 
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Demir noksanlığı, öncelikle genç yapraklarda görülür. Genç yapraklar başlangıçta açık 

yeşil veya sarı renktedir, damarlar da yeşildir fakat noksanlık arttıkça damarların da sararması 

sonucunda yapraklarda tamamen sarı ve hatta beyaz renk görünümü oluşur (Çolakoğlu, 2010; 

Uzun, 2003).  

Çinko noksanlığında, yapraklar gelişmez ve boğum araları kısalarak küçük yapraklılık 

(rozetleşme) denilen olay meydana gelir, salkımlarda boncuklanma görülür (Atalay, 1982; 

Uzun, 2003).  

Mangan noksanlığı belirtileri, genç yapraklarda görülebildiği gibi yaşlı yapraklarda da 

ortaya çıkabilir. Damar aralarında parçalı lekeler halinde renk açılması görülür (Atalay, 1982; 

Çolakoğlu, 2010).  

Bor noksanlığında, sürgündeki boğum araları daralır, sürgülerin gelişmesinde 

yavaşlama, sürgün ucundaki yapraklarda yaprak kıyısından başlayarak iç kısımlara doğru renk 

açılmaları ve kurumalar görülür ve yapraklar küçülür (Atalay, 1982; Çolakoğlu, 2010). 

 

Sonuç 

Bitkilerin gelişip ürün verebilmesi için mutlak besin elementlerine ihtiyaçları vardır. 

Besin elementi yetersizliklerinde veya fazlalığında kök, sürgün, yaprak ve meyve gibi 

organlarında pek çoğu gözle de görülebilir arazlar meydana gelmektedir. Damarları belirgin 

geniş yapraklara sahip olan bağların da beslenme problemlerini iyi yansıttığı bilinmektedir. 

Erken ve doğru yapılan teşhisler, arazların tedavisinde yapılacak olan gübreleme 

uygulamalarının başarı oranını arttıracaktır.  
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Bu çalışma Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alaşehir Yeşilyurt 

İşletmesinde yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde, farklı dozda Gibberellik Asit 

(GA3) uygulamalarının göz verimliliği üzerine etkilerini belirlemek amacı ile yürütülmüştür. 

Çalışmada kontrol dahil 5 farklı dozda GA3 uygulamaları tesadüf blokları deneme 

desenine göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 6 omca olacak şekilde kurulmuştur. 2010, 2011 ve 

2012 yıllarında 3 yıl boyunca uygulamalar yapılarak göz verimliliği elde edilmiştir. Denemede 

farklı vejetasyon dönemlerinde toplam olarak 0, 35, 70, 140, 210 ppm dozlarında GA3 

uygulamaları yapılmıştır.  

Göz verimliliği bakımından artan farklı dozlarda Gibberellik Asit (GA3) 

Uygulamalarının toplam göz sayısı, uyanan göz sayısı, salkımlı sürgün sayısı, % uyanma, göze 

düşen verimli sürgün, sürgüne düşen salkım sayısı ve mutlak verimlilik değerlerine bakılmıştır. 

2010, 2011 ve 2012 yılları göz verimliliği değerlerine göre % uyanma 240 ppm/yıl GA3 

uygulamasında en düşük değerler tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sultani Çekirdeksiz üzüm, Gibberellik Asit (GA3), Göz verimliliği 
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AĞIR METALLERLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARDA  

FİTOREMEDİASYONUN ÖNEMİ 

Fulya KUŞTUTAN 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

Ağır metal kirliliği, tarım ve insan sağlığı üzerinde olumsuz potansiyel etkisi olan 

önemli bir çevre sorunudur. Bu metaller, ekolojik dengenin bozulmasında, canlıların 

gelişimlerinde önemli rol oynayan ve çevre kirliliğine neden olan temel etkenlerin başında 

gelmektedir. Ağır metaller toprağa oluşum sırasında ana materyalin yapısında bulunmaları 

nedeni ile geçebildikleri gibi maden, endüstri ve tarımda kullanılan kimyasal maddeler gibi 

çeşitli kirleticiler ile de toprağa ulaşabilmektedirler. Toprakta bulunan ağır metallerin yüksek 

konsantrasyonları toprak ekosisteminde bulunan canlılara toksik etki yapmaları yanında, 

toprakta biyolojik ve biyokimyasal reaksiyonları etkileyerek toprak özelliklerinde bozulmaya 

da neden olabilmektedirler. Endüstriyel faaliyetler sonucunda çevreye yayılan kirleticilerin 

giderilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Ağır metallerle kirlenmiş toprakların 

iyileştirilmesinde kullanılan pahalı ve daha fazla uğraş gerektiren geleneksel mühendislik 

yöntemleri olan remediasyon teknikleri yerine son yıllarda maliyeti daha düşük teknik, çevre 

dostu olan yeşil ıslah (fitoremediasyon) teknolojisi kullanılmaktadır. Fitoremediasyon 

tekniğinde genellikle hiperakümülatör bitkiler kullanılmaktır. Farklı ıslah yöntemleriyle 

kıyaslandığında oldukça düşük masraflı, estetik olarak memnun edici olmasıyla beraber 

uygulama kolaylığı ve uygulama süresinin kısalığı gibi birçok avantaja sahiptir. Bu 

derlemede; ağır metallerle kirlenmiş topraklarda fitoremediasyonun önemi ve oluşabilecek 

sorunlara yönelik gelişmeler detaylı olarak incelenmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Toprak, Fitoremediasyon, Hiperakümülatör, Remediasyon, Ağır metal 

Giriş 

Ağır metaller çevreye; rafineri, madencilik, sanayi, doğal kaynaklar ve tarımsal 

kaynaklı yollarla yayılmakta (Özay ve Mammadov, 2013), antropojenik etkiler de ağır 

metallerin dağılımında etkili olmaktadır (Başkaya ve Teksoy, 1996). 

 

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda ciddi bir problem olarak görülen toprak kirliliği, 

katı, sıvı ve radyoaktif atıkların, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini bozmasıdır. Bu 

bozulmaya neden olan önemli etkenlerin başında ağır metaller gelmektedir. Bu metaller, 

ekolojik dengenin bozulmasında, canlıların gelişimlerinde önemli rol oynayan ve çevre 

kirliliğine neden olan temel etkenlerin başında gelmektedir. 

 

Topraklardaki ağır metal kirliliği, endüstri ve madencilik aktivitelerinin gelişmesiyle 

ve atık suyla yapılan sulamaların ve arıtma çamuru uygulamalarının yaygınlaşmasıyla global 

bir problem halini almıştır. Ağır metal kirliliğini gidermek için günümüzde kullanılan 

metodlar fazlasıyla pahalıdır. Fitoremediasyon, ağır metallerle kirlenmiş toprak ve su 

kaynaklarının iyileştirilmesi için kullanılan, geleneksel metotlarla kıyaslandığında 1000 kata 

kadar daha ucuz ve etkili olabilen bir tekniktir. 
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Fitoteknoloji ile ekosistemi oluşturan bitkilerin çeşitli yollarla kullanılması sağlanarak 

bozulan doğal denge eski haline getirilmektedir. Bu teknoloji, entegre ekosistem yönetimi, 

önleme, kontrol, iyileştirme ve değerlendirme aşamalarının takip edilmesi ile yönetilmektedir 

(Zalewski ve Lotkowska, 2004). 

Kirleticilerle Mücadele Yöntemleri 

Kirlenmiş sahaların belirlenmesinde gerektiğinde risk analizi yapılmakla beraber 

tehlikeli/zararlı maddelerin doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve kullanıldığı yerler 

detaylı olarak incelenir ve gerekli toprak örnekleri alınıp analiz edilmelidir. Araştırmanın bu 

safhasında en önemli unsur temizlenmesi düşünülen yerlerin, uygulanacak yöntemin 

ekonomik vb. olma kriterlerine göre karar verilmesidir (Özdemir, 1999).   

 

Toprakların ağır metallerle kirlenmesinin önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi amacıyla 

günümüzde birçok kontrol yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlardan en yaygın olarak 

kullanılanları;   

 Kirleticiye müdahalede bulunmayarak, kirlenmiş alanın kullanımını yasaklamak,  

 Kirleticiyi bölge içerisinde immobilize etmek ve bölgeyi kontrol altına almak,  

 Kirlenmiş toprağı nihai bertaraf sahasına taşıyarak depolamak,  

 Toprağı yerinde (in-situ) veya bölge dışında (ex-situ) arıtmak şeklindedir. 

 

Ağır metallerle kirlenmiş topraklar için en uygun temizleme metodunun seçiminde 

bölge özellikleri, kirletici konsantrasyonu, giderilecek kirleticinin tipi, maliyet ve kirletilmiş 

ortamın sonraki kullanımı gibi pek çok faktörün göz önünde bulundurulması gerektiği 

vurgulanmıştır (Kocaer ve ark., 2003). 

Fitoremediasyon 

Bitki anlamındaki “phyto” ile ıslah anlamındaki “remediation” kelimelerinden 

türetilen ve 1991’de terminolojiye giren “phytoremediation”, “bioremediation”, “botanical 

remediation” ve ”green remediation” olarak da anılmaktadır (EPA, 2000). Türkçe’de “Yeşil 

Islah” olarak kullandığımız bu ifade bitki temel alınarak çevreyi ıslah etme teknolojileridir. 

Bu teknoloji ile organik ve inorganik maddeler bitki kullanılarak kirlilik oluşturduğu alandan 

bertaraf edilebilmektedir. 

 

Fitoremediasyon toprak sediment, yüzey suyu ve yer altı suyunda bulunan 

kirleticilerin arıtımında çevresel ortamları tahrip eden fiziksel iyileştirme yöntemlerine 

alternatif olarak gösterilen yeni bir teknolojidir. En önemli avantajları etkin, kolay ve ucuz bir 

yöntem olmasıdır (Bollog, J.M. ve ark., 1994). 

 

Thlaspi, Urtica, Chenopodium, Polygonum Sachalase ve Allyssim gibi bazı bitkilerin 

kadmiyum, bakır, kurşun, nikel ve çinkoyu bünyelerinde biriktirme yetenekleri vardır ve bu 

nedenle, söz konusu bitkilerin yetiştirilmesi kirlenmiş toprakların arıtılmasında indirekt bir 

yöntem olarak kabul edilmektedir (Mulligan ve ark., 2001). 
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Fitoremediasyon teknolojilerini fitoekstraksiyon, fitostabilizasyon ve rizofiltrasyon 

olmak üzere üç sınıfta incelemek mümkündür.  

 

Fitoekstraksiyon teknolojilerinde, topraktaki metalleri köklerine ve hasat edilebilen 

kısımlara nakledebilen hiperakümülatör bitkiler kullanılmaktadır. Topraktaki metal 

konsantrasyonundan bağımsız olarak, yapraklarında kuru ağırlık bazında %0,1’den fazla Ni, 

Co, Cu, Cr veya %1 Zn ve Mn içeren bitkiler hiperakümülatör olarak isimlendirilmektedir. 

Fitostabilizasyon bitkileri, yüksek metal seviyelerini tolere edebilen ve metalleri sorpsiyon, 

çöktürme, kompleksleşme veya metal valanslarının indirgenmesiyle toprakta immobilize 

edebilen bitkilerdir. Aynı zamanda gövdelerinde düşük seviyede bir birikim gösterdikleri için, 

hasattan sonra kalıntıların tehlikeli atık haline gelmesi elimine edilmiş olmaktadır. Toprakta 

bulunan metalleri stabilize etmesinin yanı sıra bu bitkiler aynı zamanda, toprak matriksindeki 

erozyonu ve sedimentin migrasyonunu da stabilize eder. Fitoremediasyonun diğer bir çeşidi 

olan rizofiltrasyon ise metalleri sorpsiyon yoluyla uzaklaştıran bitkilerin kullanımını 

içermektedir. Daha çok, atık sudaki metallerin bitki kökleriyle absorblanmasını, konsantre 

edilmesini ve presipitasyonunu içeren yöntem, toprak sızıntı suları için de 

uygulanabilmektedir. (Raskin ve ark., 1994). Fitoremediasyonla giderilen elementlerin 

başında ağır metaller gelmektedir. Ağır metaller, periyodik tabloda bakır ile civa arasında yer 

alan, atom ağırlıkları 63.546 ile 200.590 arasında değişen ve 5 gr/cm3 den daha yüksek özgül 

ağırlığa sahip bir grup element olarak tanımlanır (Zenk, 1996). 

 

Ağır metaller, yüksek toksisite ve kanserojen etki gösteren öncelikli tehlikeli 

kirleticiler olarak bilinmektedir. Metalleri diğer toksik maddelerden ayıran en önemli 

özellikleri insanlar tarafından oluşturulamaması ve yok edilememeleridir. Eser miktarda bile 

toksik etki yaptığı bilinen bu metaller, Ag, As, Be, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni, Se ve Zn 

sayılabilir. Bunların dışında az miktarda yarı metal ve ametallerin de bulunduğu çoğu katı 

elementler içerisinde B göstermiş olduğu farklı özelliklere göre metal veya ametal 

sayılabilmektedir. 

 

Ağır metaller bitkilerde depolanmakta ve enzimlerle birlikte pek çok yaşamsal 

faaliyeti düzenlemektedir. Bu nedenle ağır metallerin zehirleyici özelliklerinden dolayı 

ekosistemi kirletme etkileri insan sağlığını da tehlikeye sokmaktadır. Doğada bulunan ağır 

metallerin besin zincirine katılan canlıların bünyelerinde biyolojik olarak birikme eğiliminde 

olmaları ve zehirlilik etkilerinden dolayı bitki, hayvan ve insan yaşamı açısından büyük bir 

tehdit haline gelmektedir. Bu nedenle ağır metal içeren evsel ve endüstriyel atık sular 

boşaltılmadan önce arıtılmalıdır. Hem element eksikliği ve hem de fazlalığı (toksisitesi)’nın 

bitkinin büyümesi üzerinde baskı yaptığı bulunmuştur. Bitkinin biyolojik alınabilirliği 

düzeyinin yüksekliği durumunda, temel mikronütrientler (Cu, Zn, Mn, Fe, Ni, Mo ve B) ile 

bitkiye yarayışlı olmayan mikronütrientlerin (Cd, Pb, Hg, Cr) toksik etki yapmaktadır (Baker 

ve ark., 1989). 

             

Sonuç 

Toprak kirliliği açısından en önemli çevre kirleticilerinin başında gelen ağır metallerin 

ıslahında tercih edilen fiziksel ve kimyasal arıtma yöntemlerinin, yüksek maliyetli olmaları, 
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arıtım işleminin daha uzun sürmesi ve arıtım sonunda biriken kirletici artıkların imhasındaki 

sorunlardan dolayı fazla tercih edilmemektedir. Bu amaçla fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

süreçler aracılığıyla detoksifiye eden bitkilerin kullanılması sonucu ağır metal ve diğer bir 

kısım kirleticilerin ıslah edilmesi olarak tanımlanan yeşil ıslah (fitoremediasyon) yöntemi ise 

hem ekonomik olması hem de ekolojik olarak kullanılması sebebiyle diğer ıslah 

teknolojilerinden daha yaygın olarak kullanılan bir yöntem olmuştur. Kirliliği kontrol etmek 

için kullanılan yöntemlerin çoğunda yerinde iyileştirme yapılamamakta, işlemler için kalifiye 

elemana ihtiyaç duyulmakta ve maliyet yüksek olmaktadır.  

Fitoremediasyon teknolojisi bitki ile iyileştirmeye odaklanan, doğanın dengesini 

bozmayan, yapılabilirliği yüksek, su, sediment ve topraklarda kirleticileri parçalamak, 

sabitlemek ve uzaklaştırmak suretiyle temizlemeyi hedeflemektedir. Bu tekniğin başarılı 

olması için, kirliliğin yoğunluğu, kirliliğe toleranslı ve biriktirici bitki seçimi, bitkinin 

gelişimi için uygun ortamın hazırlanması ve takibi, iyileşmenin oluşacağı sürenin planlanması 

dikkat edilecek hususlardandır. 
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Bu çalışma Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alaşehir Yeşilyurt 

İşletmesinde yetiştirilen Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde, farklı dozda Gibberellik Asit 

(GA3) uygulamalarının toprak ve yaprak analiz değerleri ile beslenme durumlarının 

belirlenmesi amacı ile yürütülmüştür. 

Çalışmada kontrol dahil 5 farklı dozda GA3 uygulamaları tesadüf blokları deneme 

desenine göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 6 omca olacak şekilde kurulmuştur. 2010, 2011 ve 

2012 yıllarında 3 yıl boyunca uygulamalar yapılarak toprak ve yaprak analiz değerleri elde 

edilmiştir. 

Denemede farklı vejetasyon dönemlerinde toplam olarak 0, 35, 70, 140, 210 ppm 

dozlarında GA3 uygulamaları ve sıfır doz gübre, analiz sonuçlarına göre tam doz gübre, yarım 

doz gübre, bir buçuk doz gübre uygulamaları yapılmıştır. 

Fenolojik olarak asmanın çiçeklenme döneminde (0-30) ve (30-60) cm derinliklerden alınan 

toprak örneklerinde; toplam azot (N) (%) Kjeldahl, alınabilir fosfor (P) (ppm) ise Olsen 

metoduna göre spektrofotometrede, değişebilir potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve magnezyum 

(Mg) (ppm) 1 N Amonyum Asetat, yarayışlı demir (Fe), çinko (Zn), mangan (Mn) ve bakır 

(Cu) (ppm) miktarları ise DTPA yöntemine göre atomik absorbsiyon spektrometrede okumaları 

yapılarak  ppm cinsinden sonuçlar elde edilmiştir. 

Çiçeklenme döneminde alınan tam yaprak örneklerinde N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn ve 

Cu analizler yapılmıştır. Yüzde toplam N Kjeldahl yöntemiyle, yaş yakma uygulanarak elde 

edilen ekstraklarda P miktarları vanodomolibdo fosforik sarı renk yöntemi ile 

spektrofotometrede, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn ve Cu ise atomik absorbsiyon spektrometrede 

okumaları yapılmıştır. Sonuçlar; makro besin elementlerinde %, mikro besin elementlerinde ise 

ppm olarak belirlenmiştir.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Sultani çekirdeksiz üzüm, Gibberellik Asit (GA3), Toprak analiz, Yaprak 

analiz, Makro ve mikro element 
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2Ege Üniversitesi, İzmir 

 

ÖZET  

 

Artan nüfus ve sanayileşme ile birlikte atmosfere salınan sera gazlarının miktarları hızla 

yükselerek küresel iklim değişikliğine ve dolayısıyla tüm dünyayı tehdit eden en önemli çevre 

sorunu haline gelmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalar ve tahminleme programlarına göre 

küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliği sonucu ülkemizde yaşanacak en önemli 

felaketin kuraklık olacağı ifade edilmektedir. Türkiye’nin kalkınması ve geçiminin sağlanması 

konusunda en önemli lokomotif sektörlerinden birisi olan tarım sektöründe de büyük zararların 

oluşacağı ve kuraklık nedeniyle büyük ekonomik kayıpların yaşanacağı belirtilmektedir.  

 

Konuyla alakalı olarak yürütülmüş olan araştırmalar incelendiğinde bağcılığın yoğun 

olarak yapıldığı bölgelerin küresel iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık faktöründen 

etkilenmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Bağ alanları yanında verim değerleri, omca gelişimi, 

üzüm kalitesi, tane gelişimi, fenolojik safhaları, su ihtiyacı, erkencilik-geçcilik gibi değerlerin 

stres etkisiyle büyük farklılıklar gösterebileceği tahmin edilmektedir. Kuraklığın meydana 

geldiği gelişme aşamaları da (çiçeklenme, tane tutumu, ben düşme, olgunlaşma) zararlanmanın 

boyutunda büyük önem taşımaktadır. Özellikle sofralık ve şaraplık üzüm çeşitlerinde arzu 

edilen verim ve kalite dengesinin sağlanması amacıyla farklı sulama stratejilerinin geliştirilmesi 

ve kuraklık stresine karşı gereken önlemlerin alınarak konuyla ilgili çalışmaların 

yoğunlaştırılması gerekmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kuraklık, Asma gelişimi, Fenoloji, Üzüm kalitesi 
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Bu çalışma Gediz Havzasında Sultani Çekirdeksiz bağlarının toprak analizleri ile besin 

madde durumunu belirlemek amacı ile yürütülmüştür. 2009 yılında yapılan bir sürvey çalışması 

ile Manisa Merkez ilçe, Saruhanlı, Turgutlu, Ahmetli,  Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ve İzmir 

Menemen’den toplam 40 üretici bağında çiçeklenme ve ben düşme dönemlerinde (0-30), (30-

60) (60-90) cm derinliklerinden toprak örnekleri alınmıştır.  

Toplam azot (%) Kjeldahl, alınabilir fosfor (ppm) ise Olsen metoduna göre 

spektrofotometrede, değişebilir potasyum, kalsiyum ve magnezyum (ppm) 1 N Amonyum 

Asetat, yarayışlı demir ve çinko (ppm) miktarları ise DTPA yöntemine göre atomik absorbsiyon 

spektrometrede okumaları yapılarak sonuçlar elde edilmiştir. 

Toprak örnekleri genel olarak değerlendirildiğinde; azot çok düşük ve düşük; fosfor 

düşük ve orta; potasyum çok düşük ve düşük; kalsiyum yüksek; magnezyum yüksek; demir 

yeterli ve çinko ise yeterli ve kritik seviyededir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sultani Çekirdeksiz üzüm, Gediz Havzası, toprak analizleri, makro ve 

mikro elementler 
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FANTASY SEEDLESS ÜZÜM ÇEŞİDİNDE SU STRESİNİN VERİM, TANE 

BİLEŞİMİ VE FİZYOLOJİK FAALİYETLER ÜZERİNE ETKİLERİ 

 
Oğuzhan SOLTEKİN1     Turcan TEKER1     Ahmet ALTINDİŞLİ2 

 
1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

2Ege Üniversitesi, İzmir 

 

ÖZET 

 

Bu araştırma toprak altı damla sulama sistemi ile gerçekleştirilen kısıtlı sulama 

uygulamalarının Fantasy Seedless üzüm çeşidinde sofralık kalite, verim ve fizyolojik 

değişimler üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’ne 

ait proje bağında iki yıl süreyle yürütülmüştür (2015-2016).  

 

Araştırmada Stres 1 (hafif stres), Stres 2 (yoğun stres) ve Tam sulama olmak üzere 3 

farklı uygulama yer almakta olup, söz konusu uygulamalar toprak nemindeki değişime göre 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca omcaların su stresine karşı göstermiş olduğu tepkileri belirlemek 

amacıyla düzenli olarak yaprak su potansiyeli (Ψgo) ve stoma iletkenliği (gs) gibi bazı fizyolojik 

ölçümler yapılmıştır. Böylece su stresi ile omcada meydana gelen fizyolojik tepkiler sürekli 

takip edilmiştir.  

 

Sulama konularının omca verimi üzerine etkileri farklılık göstermiş olup genelde kısıtlı 

sulamalar ile verim değerleri azalmıştır. Su stresinin verim, omca gelişimi, tane kalitesi ve bazı 

fizyolojik faaliyetlere etkisinde büyük farklar tespit edilmiştir. Sezon boyunca takip edilen gün 

ortası yaprak su potansiyeli değerlerinin ilk yıl ΨGO = -7.0MPa ile ΨGO = -15.5MPa arasında 

değiştiği gözlenirken, ikinci yıl ΨGO = -8.5MPa ile ΨGO = -17.0MPa arasında değişiklik 

gösterdiği belirlenmiştir. Su kullanım randımanı (WUE) ile birlikte tane kalitesine ait değerler 

incelendiğinde en yüksek değerlerin Stres 2 uygulamasından elde edildiği ve bazı biyoaktif 

bileşenlerin su stresi ile artış gösterdiği saptanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Su kısıtı, Asma fizyolojisi, Tane gelişimi, Üzüm kalitesi 
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SULTAN 7 ÜZÜM ÇEŞİDİNDE ÜRÜN YÜKÜ VE YAPRAK ALMA 

UYGULAMALARININ ASMA FİZYOLOJİSİ, VERİM VE TANE  

ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ 

1Turcan TEKER                2Ahmet ALTINDİŞLİ           1Oğuzhan SOLTEKİN  

1 Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  
2 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı  

 

ÖZET  

 

Bu çalışmada aşırı ürün yükü ve yaprak alma uygulamalarının asmadaki mevcut su 

kullanımı ile tanelerde meydana getirdiği fiziksel farklılıklar üzerine etkileri incelenmiştir. 

Araştırma 2016 yılı vejetasyon döneminde Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’ne ait Merkez 

araştırma parsellerinde (3x2 m sıra arası/üzeri, Y şekli terbiye sistemi) gerçekleştirilmiştir. 

Materyal olarak, 1103 P asma anacı üzerine aşılanmış Sultan 7 üzüm çeşidi kullanılmış olup üç 

farklı ürün yükü (15 göz, 20 göz ve 25 göz/m2) bırakılmış asmalarda iki farklı yaprak alma (% 

25 ve % 50) uygulamaları yapılarak 6 farklı araştırma konusu çalışılmıştır. Araştırma parselinde 

toprak nem değerleri (% hacim)’nin takibinin yanında uygulamalara ait asmalarda bitki özsuyu 

akış hızı miktarı (ml/cm2.min), gün ortası yaprak su potansiyeli (Ψgo) (MPa) ve stoma iletkenliği 

(mmol/m2s1) değerleri incelenmiştir. Çalışmada uyanmış / uyanmamış göz ve somak sayımları 

gerçekleştirilmiş, asma başına verim (kg/asma), ortalama salkım ağırlığı (g), ortalama salkım 

sayısı, tane ağırlığı (g), tane en ve boy ölçümleri (mm) değerleri kayıt altına alınmıştır. Tane 

parametrelerine ait ölçümlerde örnekleme salkımın üst ve alt tarafı olmak üzere ayrı ayrı 

yapılmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, ortalama salkım ağırlığı (347.0 g), 

salkımların üst tarafında yer alan; tane ağırlığı (1.88 g), tane eni (11.11 mm), tane boyu (14,76 

mm) açısından en iyi sonuç 15göz/m2 ve % 25 yaprak alma uygulamasından elde edilmiş ve 

farklılıklar istatistiki açıdan önemli bulunmuştur (P≤0.05).  

 

Anahtar kelimeler: Uç kuruması, asma şarjı, çekirdeksiz kuru üzüm, sap flow meter. 
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ASMA ÖZSUYU AKIŞ HIZI VE MİKTARININ BELİRLENMESİNDE 

KULLANILAN BİR YÖNTEM: 

SAP FLOW METER / GRANİER YÖNTEMİ  

Turcan TEKER1             Ahmet ALTINDİŞLİ2            Akay ÜNAL1  

1 Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  
2 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı  

 

ÖZET 

 

Bağcılıkta sulamanın asma verimi, tane kalitesi ve fizyolojisine etkilerini gösteren 

çalışmalar mevcuttur. Vejetasyon döneminde asmanın su kapsamı, üzerinde bırakılan 

yük, yaprak alma uygulamaları ve stres faktörlerinin yanında ekstrem sıcaklık, yağış gibi 

iklimsel olaylara bağlı olarak değişebilmektedir. Yapılan çalışmalar bitki su kapsamının 

belirlenmesinde değişik yöntemlerin kullanıldığını göstermektedir. Çalışmaların büyük 

bir kısmı yaprak ve gövde su potansiyeli ölçümleri ile ilgili olmasının yanında bitkilerin 

yeşil – odunsu sürgünlerinde ve meyve ağacı - asma gövdesinden geçen su miktarını 

saptamaya yönelik ölçümlerin yapıldığı bilimsel çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Bu 

ölçümler içerisinde “bitki özsuyu akış ölçümü (sap flow meter)” bitki sürgün ve 

gövdesinde anlık meydana gelen su akış miktarı ve hızının belirlenmesinde kullanılan 

yöntemlerden biridir.  Ülkemizde bağcılık alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde ise 

bitki özsuyu akış ölçüm yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalara rastlanılmamaktadır. Bu 

derlemede topraktan kökler ile absorbe edilen sulama suyunun taç bölgesine iletilmesi 

sürecinde asma gövdesinden geçiş miktarı ve hızının belirlemede kullanılan sap flow 

yöntemlerinden biri olan ısı dağılım (heat dissipation-Granier) yöntemi irdelenmiştir. 

Sistem 2016 yılında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü araştırma parselinde asma 

üzerinde bırakılan farklı ürün yükleri ve yaprak alma uygulamalarının asma fizyolojisi ve 

üzüm kalitesine olan etkilerinin incelendiği bir çalışmada kullanılmış, bu derlemede ise 

sistemin prensibi, sistemin asmalara montajı hakkında bilgiler yer almıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Çekirdeksiz kuru üzüm, asma fizyolojisi, özsu akış, sensör  
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DETERMINATION OF MACRO AND MICRO NUTRITIONS AT DIFFERENT 

LEAF SECTIONS OF SULTANİ SEEDLESS GRAPE VARIETY IN GEDİZ BASIN 

Özen MERKEN1     Habil ÇOLAKOĞLU2     Mehmet AYDIN3  

Adnan ERDEM1     Akay ÜNAL1 

1Viticulture Research Institute, Manisa 
2Ege University, İzmir 

3Adnan Menderes University, Aydın 

 

ABSTRACT 

 

The present study was conducted with the purpose of determining the nutritional status 

of vineyards in Gediz Basin, where Sultani Çekirdeksiz grape cultivation is carried out, through 

the analysis of varying leaf sections. During the flowering periods of four years from 2006 to 

2009, samples were collected from the vineyards in Manisa Central District, Saruhanli, 

Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Alasehir, Sarigol and Izmir Menemen localities from three different 

leaf sections as full leaves, leaf stalks and leaf blades.  

 

Leaf samples collected during the flowering periods were subjected to nitrogen (N), 

phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), iron (Fe), zinc (Zn) and 

manganese (Mn) analyses.  

 

While total N percentage was determined through the use of Kjeldahl method, P content 

in the extracts obtained through wet decomposition was measured in a spectrophotometer with 

the use of Vanodomolibdo Phosphoric Yellow Color method, and finally K, Ca, Mg, Fe, Zn 

and Mn contents were measured with a atomic absorption spectrometer. Results were obtained 

in % values for macro nutritional elements and as mg kg-1 for micro nutritional elements.  

 

Keywords: Sultani seedless grape, Gediz Basin, Leaf analyses, Macro and micro elements 
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SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE ORGANOMİNERAL TOPRAK 

DÜZENLEYİCİ UYGULAMANIN VERİM VE KALİTEYE OLAN ETKİLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Özen MERKEN      M. Sacit İNAN     Fulya KUŞTUTAN  

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

  

ÖZET 

 

Bu çalışmada Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde organomineral toprak düzenleyici 

uygulamanın verim ve kaliteye olan etkileri araştırılmıştır. 

 

Uygulamalar Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yeşilyurt İşletmesinde 

Sultani Çekirdeksiz üzüm bağında yapılmıştır. Denemede özel bir firmanın organomineral 

toprak düzenleyicisi kullanılmıştır. 

 

2013 ve 2014 yıllarında yürütülen çalışmada dört farklı konuda çalışılmış ve deneme 

dört tekerrür, her tekerrürde 6 asma olacak şekilde oluşturulmuştur. 

 

Denemede hiç uygulama yapılmayan kontrol, toprak analizi sonucuna göre gübre, 

organomineral toprak düzenleyicisi ile birlikte gübre ve organomineral toprak düzenleyicisi ile 

birlikte % 50 azaltılmış gübre olmak üzere dört konu seçilmiştir. 

  

Uygulamalar bağlar uyanmadan yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilmiş, uygulamaların 

etkilerini belirlemek için yaş üzüm verim ve kalite değerleri incelenmiştir. Hasat sırasında 

omcaların her birinin salkım ağırlığı (g), salkım sayısı (adet/omca) değerleri alınarak verim 

(kg/omca) değerleri belirlenmiştir. Hasatta alınan tane örneklerinde, tane ağırlığı (g), suda 

çözünür kuru madde (%) ve titre edilebilir asitlik (g/l) değerlerine bakılmıştır. 

 

            Sonuç olarak; 2013 ve 2014 yılları incelediğinde verim ve kalite değerlerinde 

organomineral toprak düzenleyicisi ile yapılan uygulamalarda artışlar tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Organomineral toprak düzenleyici, Sultani Çekirdeksiz, Verim, Kalite 

 

Giriş 

Ülkemiz üretim ve alan bakımından dünyanın önemli bağcı ülkeleri arasında yer 

almaktadır. 2011 yılı verilerine göre ülkemizde 4 725 454 da bağ alanında toplam 4 296 351 

ton yaş üzüm üretimi yapılmaktadır. Bu üretimin 2 268 967 tonu sofralık, 1 562 064 tonu 

kurutmalık ve 465 320 tonu ise şaraplık olarak değerlendirilmektedir (Anonim, 2011).  

 

Sofralık üretimin büyük bir kısmı, kurutmalık üretimin ise tamamına yakını Ege 

Bölgesinde yapılmaktadır. Bölgede en yaygın yetiştirilen üzüm çeşidi Sultani Çekirdeksizdir. 

Sultani Çekirdeksiz Üzüm yetiştiriciliği Manisa, Denizli ve İzmir illerinde yoğunlaşmıştır. Son 
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verilere göre sofralık yaş üzüm ihracatımız 2011 yılında 240.083 tona ulaşmıştır (Anonim, 

2012). 

 

Bağcılıkta uygulanan en önemli kültürel uygulamalardan birisi gübreleme olup verim 

ve kalitenin yükseltilmesi amacıyla yapılan kültürel uygulamalar içerisinde gübrelemenin ayrı  

 

bir önemi vardır. Bilinçli bir şekilde yapılan gübreleme uygulamaları ile verim ve kalitede 

artışların olduğu yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. 

Bitkisel üretimin ve çiftçilerin gelirlerinin artırılabilmesinin verimliliğin artırılmasına 

bağlı olduğu, verimliliğin geliştirilmesinde ise en etkin yollardan birisinin doğru gübre 

kullanımı olduğu bilinen bir gerçektir. Gübrelerin verimlilik artışındaki payı koşullara göre 

değişse de, genel olarak % 50 civarında olduğu ifade edilmektedir (Aydeniz, 1992). 

 

Çok yıllık bir bitki olan asmada gübreleme dışında tüm kültürel uygulamalar gereği gibi 

yapılsa dahi uygun gübreleme programlarının uygulanmadığı durumlarda istenilen verim ve 

kalite düzeyine ulaşılamamaktadır. Verim ve kaliteyi arttırmada gübrelemenin payı %58, diğer 

önlemlerin payı ise %42 olarak saptanmıştır (Zabunoğlu, 1991). 

 

Toprak verimliliği yönünden organik maddenin bitkisel üretimde önemi bilinmektedir. 

Bu gübreler mineral besin maddelerini ve organik madde ihtiva etmesi nedeniyle “Organo-

mineral” gübre olarak tanımlanmaktadır. Tam olgunlaşmamış (devamlı humus meydana 

gelmemiş) hayvansal ve bitkisel kaynaklı organik gübrelerin mineral gübrelerle birlikte 

uygulanması, uygulanan mineral gübrelerin etkinliğini artırmaktadır.  

 

Bu çalışmada Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde özel bir firmaya ait organomineral 

toprak düzenleyicisi uygulamanın verim ve kaliteye olan etkileri araştırılmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Uygulamalar Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yeşilyurt İşletmesinde 

Sultani Çekirdeksiz üzüm bağında yapılmıştır. Denemede özel bir firmanın organomineral 

toprak düzenleyicisi kullanılmıştır. 

 

2013 ve 2014 yıllarında yürütülen çalışmada dört farklı konuda çalışılmış ve deneme dört 

tekerrür, her tekerrürde 6 asma olacak şekilde oluşturulmuştur. 

 

Denemede hiç uygulama yapılmayan kontrol, toprak analizi sonucuna göre gübre, 

organomineral toprak düzenleyicisi ile birlikte gübre ve organomineral toprak düzenleyicisi ile 

birlikte % 50 azaltılmış gübre olmak üzere dört konu seçilmiştir. Özel bir firmanın 

organomineral toprak düzenleyicisi ile uygulamak için bağların gübrelenmesinde genel olarak 

tercih edilen Amonyum Sülfat, Triple Süper Fosfat (T.S.P.) ve Potasyum Sülfat mineral 

gübreleri kullanılmıştır. 

 

37



Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Bahçe ISSN 1300 8943  

Özel Sayı  Sayı: 45, 2016 

Uygulamalar bağlar uyanmadan yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilmiş, uygulamaların 

etkilerini belirlemek için yaş üzüm verim ve kalite değerleri incelenmiştir. Hasat sırasında 

omcaların her birinin salkım ağırlığı (g), salkım sayısı (adet/omca) değerleri alınarak verim 

(kg/omca) değerleri belirlenmiştir. Hasatta alınan tane örneklerinde, tane ağırlığı (g), suda 

çözünür kuru madde (%) ve titre edilebilir asitlik (g/l) değerlerine bakılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

 

2013 yılı verim ve kaliteye ait değerleri incelediğimizde (Çizelge 1) III. ve IV. 

uygulamaların diğer uygulamalara göre daha iyi sonuç verdiğini özellikle IV. uygulamanın 9,03 

(kg/omca) değeri ile verim ve 317,00 (g) değeri ile salkım ağırlığının diğer uygulamalardan 

daha yüksek değer verdiği belirlenmiştir. 

 

Çizelge 1. 2013 yılına ait verim ve kalite değerleri 

2013 Salkım 

Sayısı (adet) 

Verim 

(kg/omca) 

Salkım 

Ağırlığı (g) 

Tane 

Ağırlığı (g) 

SÇKM 

(%) 

Asit 

(g/l) 

I. 33,00 8,17 245,00 1,67 21,05 4,90 

II. 26,00 7,15 273,00 1,79 20,75 4,83 

III. 32,00 8,49 264,00 1,78 20,55 4,80 

IV. 28,00 9,03 317,00 1,60 21,60 4,81 

 

 

2014 yılı verim ve kaliteye ait değerleri incelediğimizde (Çizelge 2) III. ve IV.  

uygulamaların diğer uygulamalara göre daha iyi sonuç verdiğini III. uygulamada verim 26,43 

ve IV. uygulamada 26,32 (kg/omca) ile salkım ağırlığında ise III. uygulama 431,35 ve IV. 

uygulama 421, 49 (g) ile en yüksek değerleri vermiştir. 

 

Çizelge 2. 2014 yılına ait verim ve kalite değerleri 

 2014 Salkım 

Sayısı (adet) 

Verim 

(kg/omca) 

Salkım 

Ağırlığı (g) 

Tane 

Ağırlığı (g) 

SÇKM 

(%) 

Asit  

(g/l) 

I.  55,89 21,92 396,72 1,69 19,85 5,12 

Uygulamalar 

I. Uygulama Kontrol (uygulama yok) 

II. Uygulama Gübre (analize göre) 

III. Uygulama  Özel bir firmanın organomineral toprak düzenleyicisi ve gübre 

IV. Uygulama Özel bir firmanın organomineral toprak düzenleyicisi ve % 50 

azaltılmış gübre 
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II.  61,89 23,53 379,11 1,57 19,70 5,09 

III.  62,67 26,43 431,35 1,68 19,40 4,97 

IV.  63,00 26,32 421,49 1,70 19,00 4,98 

  

 

2013 ve 2014 yılları ortalamalarını incelediğimizde ise (Çizelge 3) III. ve IV. 

uygulamaların diğer uygulamalara göre iyi sonuç verdiği belirlenmiştir. Buna göre salkım 

sayısı III. uygulamada 47,34 ve IV. uygulamada 45,50 (adet), verim III. uygulamada 17,46 ve 

IV. uygulamada 17,68 (kg/omca) salkım ağırlığı ise III. uygulamada 347,68 ve IV. uygulamada 

369,25 (g) ile en yüksek değerleri verdiği belirlenmiştir. 

 

Çizelge 3. 2013 ve 2014 yılların ait verim ve kalite değerleri 

  

Salkım Sayısı 

(adet) 

Verim 

(kg/omca) 

Salkım 

Ağırlığı 

(g) 

Tane 

Ağırlığı (g) 

SÇKM Asit 

 (%) (g/l)  

2013-I  33,00 8,17 245,00 1,67 21,05 4,90 

2014-I 55,89 21,92 396,72 1,69 19,85 5,12 

ORT. 44,45 15,05 320,86 1,68 20,45 5,01 

2013-II 26,00 7,15 273,00 1,79 20,75 4,83 

2014-II 61,89 23,53 379,11 1,57 19,70 5,09 

ORT. 43,95 15,34 326,06 1,68 20,23 4,96 

2013-III 32,00 8,49 264,00 1,78 20,55 4,80 

2014-III 62,67 26,43 431,35 1,68 19,40 4,97 

ORT. 47,34 17,46 347,68 1,73 19,98 4,89 

2013-IV  28,00 9,03 317,00 1,60 21,60 4,81 

2014-IV 63,00 26,32 421,49 1,70 19,00 4,98 

ORT. 45,50 17,68 369,25 1,65 20,30 4,90 

 

 

 

Uygulamalar 

I. Uygulama Kontrol (uygulama yok) 

II. Uygulama Gübre (analize göre) 

III. Uygulama  Özel bir firmanın organomineral toprak düzenleyicisi ve gübre 

IV. Uygulama Özel bir firmanın organomineral toprak düzenleyicisi ve % 50 

azaltılmış gübre 
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Kurmysheva ve Efremov (1998) mineral ve organomineral gübrelerin toprağın kimyasal 

özellikleri üzerine etkisini incelemişlerdir. Araştırıcılar mineral gübrenin tek başına 

uygulanmasının topraktaki humus miktarını arttırmadığını, organomineral gübre 

uygulamalarının toprağın verimini arttırmak adına daha iyi sonuç verdiğini saptamışlardır. 

 

Colugnati ve ark. (2003) İtalya’da organomineral gübrenin üzüm üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Araştırıcılar organomineral gübrenin üzümün veriminde, vegetatif gelişiminde 

ve meyve olgunluğunda olumlu etkiler yaptığını bildirmişlerdir. 

 

Blagoveshchenskaya ve ark. (2005) organik ve mineral gübrelerin uzun süreli etkileri 

konusunda çalışmışlardır. Araştırıcılar 5 farklı uygulamayı değerlendirmişlerdir: I. kontrol, II. 

çiftlik gübresi (N-45, P-20, K-60, kg/ha), III. mineral gübre (N-80, P-80, K-80, kg/ha), IV. 

organomineral gübre, düşük doz (N-125, P-100, K-140, kg/ha) ve organomineral gübre, yüksek 

doz (N-210, P-165, K-230, kg/ha). Sonuç olarak, verimi arttırmak ve ekolojik dengeyi korumak 

açısından en uygun uygulamanın organomineral gübreleme, düşük doz (N-125, P-100, K-140, 

kg/ha) olduğu ifade edilmiştir. 

 

Sonuç olarak; Bütün uygulamalar dikkate alındığında 2013 ve 2014 yılında özel bir 

firmanın organomineral toprak düzenleyicisi ve % 50 azaltılmış gübre (IV. Uygulama) 

uygulaması ön plana çıkmaktadır. 
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FARKLI POTASYUMLU GÜBRE UYGULAMALARININ CABERNET 

SAUVİGNON ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİDİNDE VERİM VE KALİTE 

PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 
Özen MERKEN1     Bihter ÇOLAK ESETLİLİ 2    Tülin PEKCAN3 Ali GÜLER1 

Selçuk KARABAT1     Akay ÜNAL1 Cenk Ceyhun KILIÇ4 

Dilek ANAÇ2     Nevin ERYÜCE 2 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir 

3Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir 
4Bayındır Meslek Yüksek Okulu- İzmir 

 

 

ÖZET 

  

Bu çalışmada, 2014-2015 yıllarında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü’ne ait verim çağında, yüksek sistem, şaraplık olarak yetiştirilen Cabernet 

Sauvignon üzüm çeşidinde, farklı potasyumlu gübre uygulamalarının verim, bazı kalite 

parametreleri ile ben düşme dönemi alınan yaprak örneklerindeki bitki besin element içerikleri 

incelenmiştir. 

 

Gübreleme programı, bağ yapraklarını döktükten ve budama işlemi tamamlandıktan 

sonra 0-30 ve 30-60 cm derinliklerinden alınan toprak örneklerinin analiz sonuçlarına göre  

oluşturulmuştur. Omcalara, N (Amonyum Nitrat), P (Mono Amonyum Fosfat) sabit dozda , K 

ise (KNO3, K2SO4, KNO3 + K2SO4 ve kontrol) 4 farklı uygulama şeklinde damla sulama  sistemi 

ile verilmiştir. Uygulamaların, 2014 yılında suda çözünür kuru madde (%), titre edilebilir asitlik 

(g L-1), toplam antosiyanin (mg L-1) ve 2015 yılında ise verim (kg/asma), salkım ağırlığı (g), 

tane ağırlığı (g), suda çözünür kuru madde (%), toplam fenolik maddeler (mg L-1) ve toplam 

antosiyanin (mg L-1) üzerine istatistiki olarak önemli düzeyde etkili olduğu saptanmıştır. 

Çalışmanın ben düşme dönemine ait yaprak bitki besin elementleri incelendiğinde 2014 yılında 

N, P, K, Ca, Mg ve Zn, 2015 yılında ise N, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn ve Cu’ın gübre 

uygulamalarından önemli olarak etkilendiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Cabernet Sauvignon üzüm, Potasyum, Verim, Kalite parametreleri, 

Makro, Mikro elementler 
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GEDİZ HAVZASINDA YETİŞTİRİLEN SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM 

BAĞLARININ TOPRAK ANALİZ DEĞERLERİ İLE BESLENME DURUMLARININ 

İNCELENMESİ 

Özen MERKEN1     Habil ÇOLAKOĞLU2     Mehmet AYDIN3  

Adnan ERDEM1     Akay ÜNAL1 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir 

3Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Aydın 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Gediz havzasının yetiştirilen bazı Sultani Çekirdeksiz üzüm bağlarının 

toprak analizleri ile mevcut beslenme durumlarını incelemek amacıyla yürütülmüştür. 2006-

2009 yılları arasında 4 yıl boyunca yürütülen çalışmada; Manisa ilinden; Merkez, Saruhanlı, 

Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ilçeleri, İzmir ilinden ise Menemen ilçesi 

örnekleme kapsamına alınmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında 30, 2008 ve 2009 yıllarında ise 40 

üretici bağına gidilerek ben düşme döneminde farklı derinliklerinden [(0-30), (30-60) ve (60-

90) cm] toprak örnekleri alınmıştır. 

Fenolojik olarak asmanın ben düşme döneminde farklı derinliklerden alınan toprak 

örneklerinde; toplam azot (%) Kjeldahl, alınabilir fosfor (ppm) ise Olsen metoduna göre 

spektrofotometrede, değişebilir potasyum, kalsiyum ve magnezyum (ppm) 1 N Amonyum 

Asetat, yarayışlı demir, çinko ve mangan (ppm) miktarları ise DTPA yöntemine göre atomik 

absorbsiyon spektrometrede okumaları yapılarak mg kg-1 (ppm) cinsinden sonuçlar elde 

edilmiştir. 

Yapılan analiz sonuçlarına göre tüm yıllar için ben düşme döneminde; Gediz Havzası 

topraklarının (0-30) cm derinliğindeki besin maddeleri değerleri ortalama olarak N (%) en 

yüksek 0,18 ile en düşük 0,03 arasında, P (ppm) 157,6 ile 4,0 arasında, K (ppm) 900,7 ile 80,0 

arasında, Ca (ppm) 5555 ile 792 arasında, Mg (ppm) 865,7 ile 150,0 arasında, Fe (ppm) 37,64 

ile 4,79 arasında,  Zn (ppm) 6,69 ile 0,25 arasında ve Mn (ppm) ise 23,32 ile 3,74 arasında iken 

(30-60) cm derinliğinde söz konusu edilen besin madde verileri N (%) en yüksek 0,16 ile en 

düşük 0,02 arasında, P (ppm) 61,73 ile 2,0 arasında, K (ppm) 640,4 ile 49,72 arasında, Ca (ppm) 

6259 ile 621,5 arasında, Mg (ppm) 946,5 ile 131,2 arasında, Fe (ppm) 27,64 ile 4,4 arasında,  

Zn (ppm) 6,02 ile 0,13 arasında ve Mn (ppm) ise 17,85  ile 3,27 arasında ve (60-90) cm 

derinliğindeki toprak örneklerinde ise sırasıyla N (%) en yüksek 0,16 ile en düşük 0,02 arasında, 

P (ppm) 124,6 ile 2,06 arasında, K (ppm) 464,0 ile 42,85 arasında, Ca (ppm) 6152 ile 542,8 

arasında, Mg (ppm) 1103 ile 115,5 arasında, Fe (ppm) 27,36 ile 3,98 arasında,  Zn (ppm) 6,15 

ile 0,19 arasında ve Mn (ppm) ise 16,68  ile 3,03 arasında değişim göstermektedir.   

  

Anahtar Kelimeler: Sultani Çekirdeksiz üzüm, Gediz havzası, Toprak analizleri, Makro besin 

elementi, Mikro besin elementi 
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IN VITRO SELECTION OF ABIOTIC STRESS TOLERANT PLANTS 

Simin ULAŞ 

Viticulture Research Institute, Manisa 

 

 

ABSTRACT 

In vitro culture is part of the plant biotechnology serves a feasible tool for plant breeding. 

In vitro selection of desired features is more rapid and cost-effective compared to traditional 

breeding strategies. Genetic transformations are also used for this purpose. But there are 

limitations and may result in gene silincing.  In vitro selection is based on somoclonal variation 

refers to tissue cultured genetic, epigenetic or phenotypic variation in plant population. The 

genetic stability of the variation is the crucial aspect and may be examined by molecular 

markers. Both biotic and abiotic stress tolerant plants can be selected by these method.  Abiotic 

stress such as salt, drought, cold etc. are adversly effect the plant productivity. There are many 

tolerant crops obtained by in vitro selection procedure. But the complexity abiotic stress gene 

and uncontrollable feauture of somoclonal variation limit the usability of this method. 

Keywords: In vitro ,Selection, Abiotic stress, Somoclonal variation, Breeding 
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MEVLANA ÜZÜM ÇEŞİDİ KLON ADAYLARININ  

GÖZ VERİMLİLİK DEĞERLERİ 

 

Metin KESGİN              Mahmut AŞIK 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

ÖZET 

 

Sofralık olarak yetiştiriciliği yapılan Mevlana Üzüm çeşidi yüksek verim değerleriyle 

dikkati çekmekte olup iç ve dış satıma da konu olmaktadır. 

    

2016 yılının ilkbahar aylarında yürütülen çalışmayla Mevlana üzüm çeşidinin 1. Aşama 

sonucu seçilmiş bulunan 22 adet klon’luk aday parselinde göz sayımları yapılmış ve 

değerlendirmeler 21 adetlik klon adayı üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

 

Elde edilen göz sayım sonuçlarına göre uyanma oranlarında ortalama değer %82,8 olarak 

belirlenmiş olup en yüksek değer %89 ile M10 kod numaralı klon adayında saptanırken %88ve 

%86 değeriyle M21 ile M15 kodlu klon adayları M10’u takip etmiştir. Sürgüne düşen somak 

sayıları dikkate alındığında maksimum değerler sırasıyla M1, M11 ve M8 klon adaylarında 1,13 

;1,11ve 1,08 olarak belirlenmiştir. Göze düşen somak sayıları açısından bakıldığında en fazla 

değerler 1,09 ile M1 klonunda bulunurken onu 1,04 ile M11 ve 1,03 ile M22 kod numarasına 

sahip klon adayları izlemiştir. 

Göz verimlilik değerleri asmaların ürün miktarlarını belirleyen en temel faktörlerden birisi 

olup sofralık üzüm çeşitlerinde yapılan klon seçimleri aşamasındaki en yüksek puan değerine 

sahip kriterler içinde yer almaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Göz Verimliliği, Mevlana, Sofralık üzüm. 

 

Giriş 

Anadolu‘nun verimli topraklarında yetişen kültür asmasının (vitis vinifera) binlerce yıllık 

bir geçmişi vardır. Tarihi kalıntılar ve belgeler ülkemizin tarih öncesi devirlerde bile bir bağ 

bahçe cenneti olduğunu göstermektedir. Önemli bir sanat olan bağcılık Anadolu‘dan çıkarak 

bütün dünyaya yayılmıştır (10).  Ülkemiz bağcılık yönünden dünya üzerinde sayılı ülkelerden 

birisi konumundadır. 435.226 ha bağ alanı bakımından dünyada İspanya, Çin, Fransa ve 

İtalya’dan sonra 5. sırada, 4.296 milyon tonluk üretimi ile Çin, ABD, İtalya, İspanya, 

Fransa’dan sonra 6. sırada yer almaktadır. Elde edilen üretimi alana oranladığınız zaman 

ülkemizde dekara üzüm verimi 909 kg civarında oluşmaktadır(TÜİK 2016). Ülkemizin 

ortalama verim değerinin düşük olduğu görülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi; 

genellikle, yeni tesis edilen bağların klon olmayan, kalite özellikleri, hastalık ve zararlılara 

dayanım gücü bilinmeyen, sıradan materyalden üretilmiş fidanlar ile kurulmuş olmasıdır.  Çeşit 

standardizasyonun olmaması, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele, gübreleme, sulama 

gibi teknik ve kültürel uygulamaların yeterince yapılmamasının yanında, üretimde ıslah 
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edilmemiş mahalli çeşitlerin kullanılması da düşük verimliliğin temel nedenleridir (4;12). 

Genel olarak vejetatif olarak çoğaltılan bitkiler genetik olarak alındıkları ana bitkinin tüm 

özelliklerini taşır (1;8). Ancak bu durum bazen değişebilir,  popülasyonun bir ana bitkiden değil 

yakın ilişkili birkaç ana bitkiden meydana gelmesi, virüs, viroid veya mutasyonlardan 

kaynaklanabilir (2;8). Mutasyonlar sonucu meydana gelen varyasyonlar bitki ıslahında büyük 

önem taşımaktadır (13).kültür bitkilerinin önemli bir kısmı doğal (spontane) mutasyonlar 

sonucu oluşmuştur (14). Asmalarda kültür süresinin uzaması mutasyona uğrama ihtimalini 

artırmaktadır (6; 10; 8). Bitki ıslahının amaçlarından bir tanesi, doğada kendiliğinden (spontan) 

meydana gelen veya çeşitli yollarla yapay olarak elde edilen kalıtsal varyasyonlar ile bitkilerin 

ekonomik değerlerinin yükseltilmesidir (6). Islahçılar; tüketici isteklerine uygun, hastalık ve 

zararlılardan ari yeni çeşitler geliştirmeye yönelik olarak çalışmalarını devam ettirmektedirler. 

Seleksiyon ve melezleme başta olmak üzere farklı ıslah metotları kullanılarak pek çok çalışma 

yapılmıştır. Özellikle Fransa, Almanya ve Avustralya gibi ülkelerde seleksiyon ıslahına yönelik 

geniş ıslah programları uygulanmıştır (9). Çeşitli amaçlara yönelik, istenilen özelliklere sahip 

fertlerin seçilmesi anlamına gelen seleksiyon çalışmaları çok eski zamanlardan beri süregelen 

bir çalışma metodudur. Seleksiyon ıslahının temelini atan kişi olarak bilinen Columella, M.Ö. 

50 yıllarında üretimin daima en iyi omcalardan çelik alınarak yapılması gerektiğini 

savunmuştur(11; 3). Yeni tesis edilecek bağlarda verim kapasitesi yüksek, üstün nitelikli ve 

sağlıklı çoğaltma materyallerinin kullanılması bağcılığımızın geliştirilmesinde önemli bir 

adımdır (14). Bunun temini için her bir yöremizde üzüm çeşitlerinin üstün nitelikli klonlarını 

seçerek, üretimde kaynak materyal olarak kullanılmak üzere damızlık bağların kurulması 

gerekir.  

Türkiye‘de bağcılıkta klon seleksiyonu çalışmalarına başlamak ve izlenecek yöntemler 

konusunda kurumların üzerinde çalışacakları çeşitleri belirlemek amacıyla 1979 yılında 

bağcılıkta klon seleksiyonu çalışmaları uygulama projesi‖ hazırlanarak klon seleksiyonlarında 

izlenecek yöntemler belirlenmiştir. 

Sunulan bu çalışma Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından TAGEM destekli proje 

olarak yürütülmektedir. Çalışmanın 1. Aşaması tamamlanıp 2. Aşama çalışmaları devam 

etmektedir.  

Materyal ve Yöntem 

Materyal olarak Mevlana Üzüm Çeşidi kullanılmıştır. “Mevlana Külahı” olarak da 

isimlendirilmektedir. Mevlana Üzümü; Taneleri yeşil sarı renkli, 1-3 çekirdekli, yumurta 

şekilli,  çok iri (7-9 gr) salkımı seyrek, konik, iri (500-900 gr), bakım koşulları ile 1300 gr’ma 

çıktığı görülmüştür. Çardak terbiye sisteminde yetiştiriciliği yaygındır. 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından TAGEM desteği ile yürütülmekte olan 

“Mevlana Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu 2. Aşama” projesi kapsamında, 2011 yılında, her 

tekerrürde 6 omca olarak 3 tekrrürlü, tesadüf parselleri deneme desenine göre dikilmiş klon 

aday parselindeki 22 adet klon adayı materyal olarak alınmıştır. Parselde tünel tipi 2,5 m 

yüksekliğinde demir boru malzemeden yapılmış çardak destek sistemi mevcut, 2x3 m aralıklı 

dikim sıklığında, baş terbiye sisteminde 8-12 gözlü, 6-8 bayrak sisteminde budama yapılmakta, 

damla sulama sistemi ile sulanmaktadır. 
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Göz verimliliği için sayımlar; Klon adaylarının göz verimliliği gözlerden süren sürgünler 

30-40 cm iken sürgün ve somak miktarları sayılarak belirlenmiş ve uyanma oranları, sürgüne 

düşen somak sayısı ile göze ve sürgüne düşen salkım sayıları hesaplanmıştır.  

M6 nolu klon adayında, omcaların diğer klon adayı omcalarından küçük olması nedeniyle 

veri alınamamıştır. 

Bulgular 

Açıta yetiştiricilik esasına göre tünel tipi çardak terbiye sisteminde kurulmuş olan klon aday 

parselinde, 2016 yılı ilkbahar mevsiminde, gözlerin uyanıp sürgünlerin 30-40 cm’ye ulaştığı 

dönemde yapılan sürgün ve somak sayımları ile veriler elde edilmiştir.  

Mevlana üzüm çeşidinin doğuş oranının yüksek olduğu bilinmektedir.  2. Aşama klon aday 

parselinde yapılan sayımlarda uyanma oranı değerleri %89 ile %76,9 arasında değerler 

göstermiştir, parsel ortalama ortalama değeri %82,8 olarak gerçekleşmiştir. 13 adet klon 

adayında %82 ve üzeri değerler görülmüştür. Klon adaylarından M10 nolu klon adayı %89 

oranı ile ilk sırada yer aldığı, sırasıya %87,8 ile M21, %86,3 ile M15 nolu klon adaylarında 

değerler izlenmiştir (Şekil 1).  

Şekil 1. Uyanma Oranları (%) 

Figure 1: Bud Break Ratio (%) 

 

Sürgüne düşen ortalama somak miktarı(doğuş oranı) 1,13 ile 0,84 adet/sürgün sayısı 

değerleri arasında değişim göstermiştir. Parsel ortalama değeri 0,96 ad./sü.sa. olarak 

gerçekleşmiş ve 10 adet klon adayında 0,96 ad./sü.sa. ve üzerinde değer görülmüştür. En yüksek 

değer 1,13 ad./sü.sa. ile M1 nolu klon adayında görülmüş olup sırasıyla M11’de 1,11 ad./sü.sa., 

M8’de 1,08 ad./sü.sa. değerleri saptanıştır. 

Göze düşen somak miktarı 1,09 ile 0,88 adet/göz sayısı arasında değişim göstermiştir. Parsel 

ortalaması 0,93 ad./g.s. olarak gerçekleşmiş ve 1,09 ile 0,88 ad./g.s. arasında değişim gösterdiği 

belirlenmiştir. En yüksek değer 1,09 ile M1 nolu klon adayında görülmüş olup sırasıyla 1,04 

ad./g.s. ile M11 ve 1,03 ad./g.s. ile M22 nolu klon adayları takip etmiştir. 
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Şekil 2: Sürgüne Düşen Somak Sayısı (adet) ve Göze düşen somak Sayısı (adet) 

Figure 2: inflorescence/bud and inflorescence/ Shoot 

 

Tartışma 

Mevlana Üzüm Çeşidinin kaynağı Anadolu olup, yoğun olarak Manisa ve Denizli’de, azalan 

seviyede İzmir, Aydın, Mersin, Adana ve Gaziantep illeri dahilinde yetiştiriciliği yapıldığı 

bilinmektedir.  

Birim alandan yüksek miktarda ürün elde edilebilmesi nedeniyle tercih edilen çeşidin 

ürünleri Avrupa ülkelerine, Ruya ve Arap ülkelerine ihraç edilmektedir. Gerek yetiştiricilerin 

talepleri ve gerekse tüketicilerin talepleri nedeniyle piyasada aranan bir çeşit olması, yeni 

üretim alanlarının oluşturulmasına ve eskimiş Mevlana bağlarının yenilenmesine gerekçe 

oluşturmaktadır. 

Yeni kurulacak bağlardan standart ürün alınabilmesi, birim alandan yüksek ve stabil üretim 

miktarının oluşturulması, hastalık etmenlerinden ari fidan eldesi için klondan gelen üretim 

materyaline ihtiyaç duyulmaktadır.  

Çeşidin devam eden beğenisi nedeniyle klon seleksiyonu çalışmasına başlanmış ve 2. 

Aşaması devam etmektedir. Popülasyon içindeki varyasyonların mevcudiyeti dikkate alınarak 

yapılan seleksiyonda, seçilen klon adaylarının bir kısmının göz verimliliğinin parsel 

ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Göz verimliliği çeşidin verimliliğini doğrudan 

etkilemektedir. 

Sonuç 

Mevlana üzüm çeşidi önemli sofralık ve ihraçlık çeşitlerimizden bir tanesidir. Devam 

etmekte olan klon seleksiyonu 2. Aşamasında, klon adaylarının göz verimliliği yönünden 

incelenmiştir. Klon adaylarında gözlemlenen değerler aralığı, klon seçiminde etkili olacaktır. 

Klon seçim aşamasında göz verimliliği yönünden öne çıkan M1 nolu klona adayının uyanma 

oranında da parsel ortalamsaının üzerinde değer gösterdiği görülmüştür. Çalışma sonunda 

değerlendirme yapılacaktır. 

49



Bahçe 47 (Özel Sayı 1: Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu) 

389–392s, 2018, ISSN 1300–8943 

Seçilecek klonlarda virüsten ve Agrobacterium V. yönünden arilik sağlanarak üreticiye 

materyal temini yapılabilecektir. 
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VERİGO ÜZÜM ÇEŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU 

Metin KESGİN1     Yeşim REHBER DİKKAYA2  

Mustafa Sacit İNAN1     Hüseyin KARANFİLOĞLU2 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
2Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü, Lefkoşa 

 

 

 

ÖZET  

 

Bu çalışma ile 2015 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaygın yetiştirilen 

Verigo üzüm çeşidinde klon seleksiyonu çalışmalarının I. Aşaması olan klon baş omcalarının 

belirlemesi amaçlanmıştır.  Verigo üzüm çeşidi sofralık olarak değerlendirilmekte, yörede en 

beğenilen üzüm olarak piyasada  alıcı bulabilmektedir.  2015 yıllında Yeşilyurt’ta 2 bağ, 

Yeşilırmak’ta 6 bağ,  Yedidalga’da 4 bağ, Lefke’de 2 bağ,  Yayla’da 1 bağ olmak üzere 

toplam 15 bağda, 5000  ferdin üzerinde gözlem yapılmıştır. Belirli özellikler dikkate alınarak 

190 klon baş omcası işaretlenmiştir.  

Klon baş omca adaylarında gözlemler devam etmekte olup, çalışma devam etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Klon seleksiyonu, Kıbrıs, Sofralık üzüm, Verigo 
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Ankara, Türkiye -Poster Bildiri- 

 

BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MANİSA KOŞULLARINDA ETKİLİ SICAKLIK 

TOPLAMI DEĞERLERİNİN SAPTANMASI 

Simin ULAŞ       Metin KESGİN     Akay ÜNAL 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

ÖZET 

Asma gelişiminin ve üzüm kalitesinin en iyi düzeyde olması için pek çok çeşit vejetasyon 

dönemi boyunca belirli bir sıcaklık toplamına gerek duymaktadır. Bu değer derece-gün olarak ifade 

edilir ve aylık ortalama sıcaklıktan, asma gelişiminin durduğu sıcaklık olan 10 °C çıkartılarak 

hesaplanır. Belirli bir bölge için etkili sıcaklık toplamı (EST) çeşidin uyanma ya da çiçeklenme ile 

hasat arasında geçirdiği süreyi belirlemektedir. Bu bakımdan uygun çeşit belirlenirken dikkate 

alınmaktadır. Bu çalışma Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’ne ait merkez arazide yer alan 

bağlarda Fantasy Seedless, Crimson Seedless, Superior Seedless ve Red globe üzüm çeşitlerine ait 

EST değerlerinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Fenolojik dönemler (gözlerin kabarması, 

sürgün çıkışı, somak, çiçeklenme, ben düşümü, olgunlaşma) 5 yıl boyunca (2012-2016)  izlenmiş 

ve çeşitlere ait EST değerleri belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Asma, EST, Fenoloji, Manisa 
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Ankara, Türkiye -Sözlü Bildiri- 

 

BORNOVA MİSKETİ KLONLARINDA MERİSTEM REJENERASYONLARININ 

VE VİRÜSTEN ARINDIRMA BAŞARISININ İNCELENMESİ 

Simin ULAŞ       Serkan ÖNDER       Naci YILDIZ 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

ÖZET  

2010 yılından başlayarak yürütülen seleksiyon projesi kapsamında, Alaşehir ve 

Menderes’te bulunan Bornova Misketi bağlarından 31 adet klon adayı seçilmiştir. Virolojik 

açıdan yapılan testlemeler sonucunda seçilen klonların tamamının Grapevine leafroll 

associated viruses (GLRaVs), Grapevine fanleaf nepovirus(GFLV) ve Arabis mosaic virus 

(ArMV)’etmenleri açısından en az biri ile bulaşık olduğu saptanmış ve bunlardan 11 tanesinde 

2017 yılı içinde arındırma prosedürüne başlanmıştır. Sekiz haftalık termoterapi uygulaması 

(38°C/34°C-16 h/8 h) sonrasında 0.2-0.4 mm’lik meristemler izole edilerek MS (Murashige-

Skoog) ortamında kültüre alınmış, 6-8 hafta sonrasında meristem rejenerasyonları incelenmiş, 

iyi rejenerasyon gösteren, az rejenere olan ve kararan meristemlerin oranları saptanmıştır. Alt 

kültüre alınan bitkilerde virüs testlemeleri yapılmış, termoterapi ve meristem kültürünün bir 

arada kullanıldığı bu yöntemle arındırma başarısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bornova Misketi, Klon, Meristem, Termoterapi, Virüs 
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 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 11-14 Eylül 2017,  

Ankara, Türkiye -Poster Bildiri- 
 

BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MANİSA KOŞULLARINDAKİ 

FENOLOJİK ÖZELLİKLER İLE ETKİLİ SICAKLIK TOPLAM (EST) 

İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Naci YILDIZ     Yıldız DİLLİ 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

ÖZET 

Bu araştırma Manisa ekolojik koşullarında yetiştirilen Yalova İncisi, Trakya İlkeren, 

Cardinal ve İtalya üzüm çeşitlerine ait fenolojik özellikler ile Etkili Sıcaklık Toplamı (EST) 

gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla 2014 e 2015 yıllarında yürütülmüştür. Bu amaçla 

çeşitlerin iki yıllık vejetasyon devresindeki fenolojik özelliklerinden uyanma, tam çiçeklenme, 

ben düşme ve olgunluk tarihleri belirlenmiş ve uyanma-olgunluk arasındaki dönemi Etkili 

Sıcaklık Toplamı (EST) değerleri hesaplanmıştır.Çalışma sonucunda çeşitlerin uyanma 

dönemi 28 Şubat - 5 Mart, hasat tarihleri ise 12 Temmuz - 25 Ağustos arasında değişim 

göstermiştir. Uyanma başlangıcından itibaren hasat dönemine kadar geçen süredeki iki yıllık 

ortalama EST değerleri Yalova İncisi’ nde 1381, Trakya İlkeren’de 1.123, Cardinal’ de 1206 

ve İtalya üzüm çeşidinde ise 1668 gd olarak tespit edilmiştir. EST isteği en fazla olan 1668 gd 

ile İtalya, en düşük isteğin ise 1123 gd ile Trakya İlkeren çeşidinde olduğu görülmüştür. 

Trakya İlkeren üzüm çeşidini 1206 ve 1381 gd ile Cardinal ve Yalova İncisi çeşitleri takip 

etmiştir. EST değerleri incelenen çeşitlere ait fenolojik gözlemler de dikkate alınarak yapılan 

hesaplamalar sonucu Manisa İli için EST değerlerinin 1123 ile 1668 gd aralığında değişim 

gösterdiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler Üzüm, Fenoloji, EST, Çeşit 
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BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MANİSA KOŞULLARINDA FENOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ VE ETKİLİ SICAKLIK TOPLAMI (EST) İSTEKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

 

Ebru TOPRAK ÖZCAN      Metin KESGİN 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

ÖZET 

 

Bir bölgede ekonomik anlamda bağcılık potansiyelini sınırlayan en önemli ekolojik 

faktörlerden biri sıcaklıktır. Yörenin etkili sıcaklık toplamı ile bölgede yetiştirilecek çeşitlerin 

etkili sıcaklık toplamı isteklerinin bilinmesi, yetiştirici için yöreye uygun tür ve çeşitlerin 

seçilmesinde yardımcı olacaktır. Bu araştırma, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde 

yetiştirilen Hamburg Misketi, Royal, Flame Seedless, Emir ve Ugni Blanc çeşitlerinin 

fenolojik özellikleri (uyanma, sürme, çiçeklenme, tane tutumu, ben düşme, hasat) ile ürünün 

olgunlaşması için gerekli Etkili Sıcaklık Toplamı (EST) isteklerinin belirlenmesi amacıyla 

2012-2014 yılları arasında yürütülmüştür Çeşitlerde uyanma 14 Mart-15 Nisan, sürme 25 

Mart-25 Nisan, çiçeklenme 11-23 Mayıs, tane tutumu 23 Mayıs-5 Haziran, ben düşme 8-30 

Temmuz, hasat ise 3 Ağustos-16 Eylül arasında yoğunlaşmıştır. Üzüm çeşitlerinde gözlenen 

farklı fenolojik özellikler çeşit ve yıllara göre değişiklik göstermiştir. En erken olgunlaşan 

çeşit Flame Seedless, en geç olgunlaşan çeşit ise Ugni Blanc olmuştur. Çiçeklenmeden hasada 

kadar geçen süre 77 gün (Flame Seedless) ile 116 gün (Ugni Blanc) arasında değişmiştir. 

Uyanmadan hasada kadar EST 1651,0 gün-derece (Flame Seedless) ile 2277,1 gün-derece 

(Ugni Blanc) olarak hesaplanmıştır. Manisa İli için ise vejetasyon süresince (Nisan-Ekim) 

EST değerlerinin 2665-3011 gün-derece aralığında değiştiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Üzüm, Fenolojik özellikler, Etkili sıcaklık toplamı, Manisa bölgesi 

 

Giriş 

 

Yerkürenin bağcılık için en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz, oldukça 

eski ve köklü bir bağcılık kültürüne sahiptir (Çelik ve ark., 1998).  Dünyada 4 011 409 tonluk 

üzüm üretimiyle 6. sırada yer alan Türkiye bağcılığı, ülkenin tarımsal yapısı içerisindeki yeri 

ve ülke ekonomisine katkısı bakımından da büyük önem arz etmektedir (FAO,2015). 

Ülkemizin asmanın gen merkezi olması nedeniyle de, çok geniş bir çeşit ve tip zenginliğiyle 

bağcılık yapılmaktadır (Samancı ve Uslu,1997).  Bu kadar çeşit zenginliği olan bir meyve 

türünün, geniş coğrafi sınırlar içerisinde yetiştirilmesi de tabii olarak çok değişik faktörlere 

bağlı olmaktadır. Faktörlerin başında da her ekoloji için ayrı önem kazanan iklimsel faktörler 

gelmektedir (Cangi ve ark.,2008). İklimi oluşturan özelliklerden biri olan sıcaklık, bir 

ekolojide bağcılık yapılıp yapılamayacağını belirleyen en önemli parametrelerden biridir 

(Çelik,2007). Sıcaklık asmada büyüme, gelişme, çiçeklenme, tane tutumu, olgunlaşma ve 

üzümün kalitesi gibi bazı özellikleri etkilemektedir (Van Leeuwen ve ark., 2004). 
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Üzüm çeşitleri değişik iklim faktörlerinin etkisi altında çok değişik gelişme ve 

olgunlaşma durumları gösterebildiği gibi, farklı üzüm çeşitleri de farklı bölgelerde aynı 

zamanda olgunlaşabilirler. Bunların nedeni her çeşit için ayrı sıcaklık, yağış ve güneşlenme 

süresinin olmasıdır (Winkler ve ark.,1974).  

 

Herhangi bir yörenin bağcılık potansiyelini, o yörede yetişebilecek üzüm çeşitlerinin 

ve olgunlaşma durumlarının belirlenmesinde yararlanılan en önemli parametre “Etkili 

Sıcaklık Toplamı”dır. Bütün üzüm çeşitleri, ürünlerini olgunlaştırabilmeleri için belirli bir 

etkili sıcaklık toplamına gerek duymaktadır. Gün-derece (gd) olarak ifade edilen bu değerin 

hesaplanmasında genellikle, asma için gelişmenin başladığı ortalama sıcaklık olarak kabul 

edilen 100C’nin üzerindeki günlük ortalama sıcaklıkların toplamı esas alınmaktadır. Ayrıca 

çeşidin vejetasyon periyodu boyunca her fenolojik dönemi için ayrı ayrı hesaplanabileceği 

gibi, uyanmadan hasada kadar geçen toplam süre dikkate alınarak da bulunabilmektedir 

(Çelik ve ark., 1998; Kök ve Çelik, 2003; Uzun, 2004; Şen, 2008). Erkenci üzüm çeşitlerinde 

tam çiçeklenmeden olgunluğa kadar geçen periyot içerisinde 1600-20000C, geççi üzüm 

çeşitlerinde ise 30000C veya daha fazla sıcaklık toplamına ihtiyaç olduğunu bildirmektedir 

(Winkler, 1932). 

 

Bir yörenin belirli bir üzüm çeşidinin etkili sıcaklık toplamı isteğini karşılayıp 

karşılamadığını bulmak için ise 1 Nisan –31 Ekim tarihleri arasındaki o yörenin etkili sıcaklık 

toplamı değerleri esas alınarak hesaplanır. Bağcılığa elverişli etkili sıcaklık toplamı alt 

sınırının 900 gün-derece olduğu bildirilmiştir (Uzun, 2003).  Manisa’nın etkili sıcaklık 

toplamı değeri ise 2705 gd olarak verilmiştir (Çelik,1998; Kuşaksız ve ark., 2007). Manisa 

iklim özellikleri bakımından bağcılığın tamamına yakınının gerçekleştirildiği ovalarda 

Akdeniz iklimi, iç ve yüksek kesimlerinde ise karasal iklim özellikleri göstermektedir. 

(Geyikçi, 2013) 

 

Farklı bölgelerde bağcılık potansiyelinin belirlenmesi, farklı çeşitlere ait EST 

değerlerinin tespiti ve yetiştirilen çeşitlerin özelliklerinin ortaya konması ve değerlendirilmesi 

amacıyla bugüne kadar önemli çalışmalar yapılmıştır (Winkler ve ark.,1974; Çelik ve ark., 

1988; Uzun, 1997; Çelik ve ark., 1998; Kök, 2001; Uzun, 2004; Çelik ve ark., 2005; Özdemir 

ve Tangolar, 2005; Özdemir ve ark.,2006; Cangi ve ark., 2008; Şen, 2008; Şensoy ve ark., 

2009). 

 

Bu araştırma ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü damızlık parselinde bulunan beş 

üzüm çeşidinin fenolojik evreleri ile üzümün olgunlaşması için gerekli “Etkili Sıcaklık 

Toplamı” isteklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

 

Araştırma 2012-2014 yılları arasında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü damızlık 

parselinde bulunan 1985-1990 yılları arasında tesis edilmiş, çift kollu kordon terbiye 
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sistemine sahip, 5 BB anacı üzerine aşılı üçü renkli sofralık (Hamburg Misketi, Royal, Flame 

Seedless) ve ikisi beyaz şaraplık ve şıralık (Emir, Ugni Blanc) toplam beş üzüm çeşidi 

üzerinde yürütülmüştür. Deneme yıllarına ait iklim verileri Çizelge 1’de (MGM, 2015) 

sunulmuştur. 

 

Çalışmada vejetasyon periyodu boyunca fenolojik gelişme dönemlerinden; 

tomurcuklarda uyanma, sürme, çiçeklenme, tane tutumu, ben düşme ve hasat tarihleri ile ilgili 

gözlemler yapılarak kaydedilmiştir. Çiçeklenmeden hasada kadar geçen gün sayıları ise her 

çeşit için ayrıca belirlenmiştir. Hasat tarihlerinin belirlenmesinde şıranın suda çözünebilir 

kuru madde “ SÇKM” oranı (%) dikkate alınmış, sofralık çeşitlerde % 17-18, beyaz şaraplık 

çeşitlerde % 20-21 olarak kabul edilmiştir. Suda çözünür kuru madde oranı, hasat döneminde 

sıkılmış olan üzüm şırasında el tipi refraktometre ile yapılan ölçümlerle belirlenmiştir. Her 

çeşit için uyanma-çiçeklenme, çiçeklenme-hasat, uyanma-hasat dönemleri için gerekli “Etkili 

Sıcaklık Toplamı (EST)” istekleri 10oC’nin üzerindeki sıcaklıkların toplamı olarak “Gün-

derece(gd)” cinsinden belirlenmiştir (Winkler ve ark.,1974). Hesaplamada kullanılan günlük 

ortalama sıcaklık değerleri U12 Data Loggers marka hobo aletiyle bağda yapılan ölçümlerden 

(20 dakikada 1 kayıt) yararlanılarak hesaplanmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Manisa ekolojik koşullarında çalışılan beş üzüm çeşidine ait 2012, 2013 ve 2014 

yıllarında kaydedilen fenolojik gözlem tarihlerine ait bulgular Çizelge 2’de verilmiştir.  

 

Uyanma-Sürme 

Asma tomurcuklarında uyanmanın genellikle Mart ayının ikinci yarısında 

gerçekleştiği, uyanmanın en erken 14 Martta Hamburg Misketi ile başladığı en geç 15 

Nisanda Ugni Blanc ile tamamlandığı saptanmıştır. Sürme tarihlerinin ise Nisan ayının 

başlarında yoğunlaştığı, 25 Mart ile 25 Nisan tarihleri arasında değiştiği belirlenmiştir. 

Uyanma ile sürme arasındaki zamanın ise çeşide göre 8 ile12 gün arasında değiştiği 

görülmüştür. 2012 ve 2014 yıllarında uyanma ve sürme tarihleri bakımdan yaklaşık 10 günlük 

bir farklılığın olduğu, bu durumun 2014 yılında Mart ve Nisan aylarındaki sıcaklığın 2012 

yılının aynı aylarına göre daha yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 

Çiçeklenme-Tane tutumu 

Asmalarda çiçeklenme tarihlerinin çeşit ve yıllara göre değişmesiyle beraber 

çiçeklenmenin Mayıs ayı içerisinde (11-23 Mayıs) başlayıp tamamlandığı ve yaklaşık olarak 

10-12 gün civarında sürdüğü gözlemlenmiştir. Tane tutumu ise 23 Mayıs-5 Haziran tarihleri 

arasında yoğunlaşmıştır.  

 

Ben düşme-Hasat 

Üzümlerde olgunlaşmanın başlangıç safhası olan ben düşme, üzüm çeşitlerinde 

Temmuz ayı içerisinde (8-30 Temmuz) başlayıp tamamlanmıştır. Ben düşme tarihleri 
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incelenen yıllar içerisinde, en önce Flame Seedless çeşidinde gerçekleşirken en son Ugni 

Blanc çeşidinde gözlemlenmiştir. Hasat tarihleri ise çeşide göre değişmekle beraber genellikle 

Ağustos ayı içerisinde gerçekleşmiş olup, en erken hasada gelen çeşidin Flame Seedless (3 

Ağustos), en geç hasada gelen çeşidin ise Ugni Blanc (16 Eylül) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

olgunluk için ölçü alınan şıranın SÇKM oranı sofralık çeşitlerde, şaraplık çeşitlere göre daha 

düşük olduğundan, bu ölçü söz konusu iki gruba giren çeşitlerin hasat tarihlerine yansımıştır. 

 

Çiçeklenmeden Hasada Kadar Geçen Süre  

Üzerinde çalışılan beş üzüm çeşidinin çiçeklenmeden üzümlerin olgunlaşmasına kadar 

geçen sürelere bakıldığında, çeşitlere göre farklılık göstermekle birlikte ilk yıl 77-109 gün, 

ikinci yıl 79-109 gün, üçüncü yıl ise 79-116 gün arasında değişmiştir. Çiçeklenmeden sonra 

en kısa sürede olgunlaşan çeşit Flame Seedless (77-79 gün) olurken, Emir (99-101 gün) ve 

Ugni Blanc (109-116)  çeşitleri ise olgunlaşma için en uzun süreye ihtiyaç duyan çeşitler 

olmuştur  (Çizelge 3). 

 

Etkili Sıcaklık Toplamı 

Bir bölgeye yeni çeşit önerilecek ise uyanma-hasat dönemlerindeki EST değerleri 

dikkate alınmalıdır. Bu bakımdan üç yılı kapsayan EST değerleri incelendiğinde, her üç yılda 

da Flame Seedless (1614,2-1677,7 gd) çeşidi en düşük EST değerine ulaşırken, en yüksek 

EST değerleri Ugni Blanc (2252,2-2305,0 gd) çeşidinde hesaplanmıştır. Ayrıca ortalama 

değerlere göre de, Hamburg Misketi için 1749,2 gd, Royal için 1778,2 gd ve Emir için de 

1941,2 gd olarak EST değerleri saptanmıştır (Çizelge 4).  

 

Üç yıllık ortalama veriler incelendiğinde, uyanma-çiçeklenme döneminde EST 

değerleri; 319,8 (Emir) ile 378,1 (Flame Seedless) gün-derece arasında değişmiştir. 

Çiçeklenme-hasat dönemindeki EST değerlerinin 1273,0 (Flame Seedless) ile 1916,7 (Ugni 

Blanc) gün derece arasında olduğu belirlenmiştir. 

 

Manisa bölgesi için deneme yıllarına ait EST değerleri vejetasyon dönemi (1 Nisan –

31 Ekim) için hesaplandığında sırasıyla 2012 yılında 3011,6, 2013 yılında 2981,9 ve 2014 

yılında 2665,0 gd olarak değişmiştir. Vejetasyon süresinin ise 213 gün olduğu hesaplanmıştır. 

Bölge için EST değerleri arasındaki farklılığın ise son yıllardaki iklim faktörlerindeki 

değişiklikten kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çelik ve ark., (1998)’na göre, bir yetiştiricilik bölgesine ait en doğru Etkili Sıcaklık 

Toplamı değerinin hesaplanabilmesi için, o bölgeye ait en az yirmi yıllık sıcaklık toplamına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Buradan yola çıkarak Çizelge 1’deki uzun yıllar sıcaklık 

ortalamalarına göre vejetasyon dönemi (1 Nisan –31 Ekim) için hesaplandığında; Manisa 

bölgesine ait Etkili Sıcaklık Toplamının 2691 gd olarak belirlenmiştir. 

 

Çelik ve ark., (1988) tarafından bazı üzüm çeşitlerinin Ankara şartlarında saptanmış 

olan Etkili Sıcaklık Toplamı değerlerinin ele alındığı çalışmada; Sultani Çekirdeksiz çeşidi 
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için 1380gd ve Hamburg Misketi çeşidi için ise 1408 gd değerlerine ulaşılmıştır. Uzun ise 

(2004), Ankara ekolojik şartlarında, EST değerlerinin Sultani Çekirdeksiz çeşidinde 1650 gd 

ve Hamburg Misketi üzüm çeşidinde 1865gd olarak bulunduğunu rapor etmiştir. Cangi ve 

ark., (2008) Tokat- Kazova ekolojisinde 10 üzüm çeşidinde iki yıl boyunca yaptıkları 

çalışmada EST değerlerini Hamburg Misketi çeşidi için 1726,5-1764,7 gd, Emir üzüm çeşidi 

için 1763,0-1832,7 gd aralığında olduğunu belirtmişlerdir. Elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde yapılan bu araştırmalar çalışmamızın sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir. EST istekleri yönüyle ortaya çıkan farklılıkların, son yıllardaki sıcaklık artışı 

ile de ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

 

Üzümlerin olgunlaşması farklı iklim faktörlerinin etkisi altında çok değişik gelişme 

durumları gösterebildiği gibi, farklı üzüm çeşitleri de değişik bölgelerde aynı zamanda 

olgunlaşabilmektedirler. Bunların nedeni her çeşit için ayrı sıcaklık, yağış ve güneşlenme 

süresinin olmasıdır (Winkler ve ark., 1974). Yapılan bir araştırmada, üzümlerde olgunluk 

zamanının çeşitli faktörlere göre değiştiği, ancak bunun çeşide özgü bir özellik olduğunu 

bildirilmiştir (Taylan, 1972). 

 

Sonuç 

 

Manisa ekolojisinde beş üzüm çeşidi ile üç yıl boyunca yapılan bu çalışmada, sofralık 

üzüm çeşitlerinin genel olarak Ağustos ayı içerisinde olgunlaştığı, şaraplık üzüm çeşitlerinin 

olgunluklarının ise Eylül ayına kaydığı gözlemlenmiştir. Çalışılan üzüm çeşitlerinin Manisa 

gibi sıcak iklim koşullarına sahip bir ekolojide rahatlıkla yetişebileceği ancak bu çeşitlerin 

başka bölgelerde ticari amaçlı üretiminde mutlaka Etkili Sıcaklık Toplamı ihtiyaçlarının göz 

önüne alınmasının yarar olacağı kanaatine varılmıştır. 

 

Manisa bölgesinde yoğun olarak Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinin yetiştirildiği ve 

elde edilen gelirin büyük bir kısmının kurutmalık üzümden sağlandığı dikkate alındığında, 

bölgeye adapte olabilecek ticari değeri yüksek sofralık veya şaraplık üzüm çeşitlerinin de 

üretime kazandırılması bölge bağcılığına yeni bir alternatif kazandıracaktır. 
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Çizelge 1.  Manisa İline ait 1950-2014 yıllarını kapsayan ortalama sıcaklık, yağış ve güneşlenme süresi değerleri  

Aylar 
Ortalama 

Sıcaklık (0C) 

Ortalama Yağış 

Miktarı (kg/m2) 

Ortalama Güneşlenme  

Süresi (saat) 

Ocak 6,8 121,3 2,4 

Şubat 8,1 107,7 3,4 

Mart 10,6 79,9 5,1 

Nisan 15,2 57,5 6,1 

Mayıs 20,4 38,9 8,1 

Haziran 25,4 16,5 10,1 

Temmuz 28,1 5,5 11,6 

Ağustos 27,7 4,8 10,1 

Eylül 23,3 15,7 8,4 

Ekim 17,8 48,7 6,1 

Kasım 12,2 91,4 3,5 

Aralık 8,4 141,3 2,8 

 

 

Çizelge 2.  Üzüm çeşitlerinin deneme yıllarına ait fenolojik gözlem tarihleri 

Çeşit Yıl Uyanma Sürme Çiçeklenme 
Tane 

tutumu 
Ben düşme Hasat 

                

Flame 

Seedless 

2012 4 Nisan 12 Nisan 18 Mayıs 3 Haziran 16 Temmuz 3 Ağustos 

2013 27 Mart 6 Nisan 16 Mayıs 27 Mayıs 8 Temmuz 3 Ağustos 

2014 21 Mart 31 Mart 20 Mayıs 30 Mayıs 12 Temmuz 7 Ağustos 

        

Hamburg 

Misketi 

2012 26 Mart 5 Nisan 14 Mayıs 26 Mayıs 12 Temmuz 7 Ağustos 

2013 24 Mart 2 Nisan 11 Mayıs 23 Mayıs 9 Temmuz 7 Ağustos 

2014 14 Mart 25 Mart 12 Mayıs 23 Mayıs 9 Temmuz 11 Ağustos 

  
       

Royal 

2012 27 Mart 8 Nisan 15 Mayıs 30 Mayıs 14 Temmuz 7 Ağustos 

2013 26 Mart 5 Nisan 13 Mayıs 23 Mayıs 9 Temmuz 8 Ağustos 

2014 17 Mart 28 Mart 17 Mayıs 27 Mayıs 11 Temmuz 14 Ağustos 

        

Emir 

2012 31 Mart 9 Nisan 11 Mayıs 27 Mayıs 23 Temmuz 18 Ağustos 

2013 29 Mart 7 Nisan 11 Mayıs 23 Mayıs 19 Temmuz 16 Ağustos 

2014 19 Mart 29 Mart 13 Mayıs 24 Mayıs 23 Temmuz 22 Ağustos 

        

Ugni 

Blanc 

2012 15 Nisan 25 Nisan 23 Mayıs 5 Haziran 30 Temmuz 9 Eylül 

2013 12 Nisan 23 Nisan 21 Mayıs 2 Haziran 26 Temmuz 7 Eylül 

2014 3 Nisan 13 Nisan 23 Mayıs 2 Haziran 30 Temmuz 16 Eylül 
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Çizelge 3.  Deneme yıllarına ait üzüm çeşitlerinde çiçeklenmeden hasada kadar geçen süre (gün) 

Çeşit 
Yıl 

2012 2013 2014 

Flame Seedless 77 79 79 

Hamburg Misketi 85 88 91 

Royal 84 87 89 

Emir 99 97 101 

Ugni Blanc 109 109 116 

 

 

Çizelge 4.  Üzüm çeşitlerinin deneme yıllarına ait değişik dönemlerdeki Etkili Sıcaklık Toplamı İstekleri (gd) 

Çeşit Yıl Uyanma-Çiçeklenme Çiçeklenme-Hasat Uyanma-Hasat 

Flame Seedless 

2012 378,8 1298,9 1677,7 

2013 376,8 1284,4 1661,2 

2014 378,6 1235,6 1614,2 

Ortalama 378,1 1273,0 1651,0 

Hamburg Misketi 

2012 365,0 1418,9 1783,9 

2013 335,1 1428,5 1763,6 

2014 320,6 1379,5 1700,1 

Ortalama 340,2 1409,0 1749,2 

Royal 

2012 370,7 1428,7 1799,4 

2013 358,1 1420,9 1779,0 

2014 370,2 1385,9 1756,1 

Ortalama 366,3 1411,8 1778,2 

Emir 

2012 323,7 1658,4 1982,1 

2013 315,2 1633,1 1948,3 

2014 320,4 1572,9 1893,3 

Ortalama 319,8 1621,5 1941,2 

Ugni Blanc 

2012 356,6 1948,4 2305,0 

2013 354,7 1919,5 2274,2 

2014 370,0 1882,2 2252,2 

Ortalama 360,4 1916,7 2277,1 
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BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN MANİSA KOŞULLARINDA FENOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ VE ETKİLİ SICAKLIK TOPLAMI (EST) İSTEKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Ebru TOPRAK ÖZCAN      Metin KESGİN 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

ÖZET 

 

Bir bölgede ekonomik anlamda bağcılık potansiyelini sınırlayan en önemli ekolojik 

faktörlerden biri sıcaklıktır. Yörenin etkili sıcaklık toplamı ile bölgede yetiştirilecek çeşitlerin 

etkili sıcaklık toplamı isteklerinin bilinmesi, yetiştirici için yöreye uygun tür ve çeşitlerin 

seçilmesinde yardımcı olacaktır. Bu araştırma, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde 

yetiştirilen Hamburg Misketi, Italia, Alphonse L. ve Cardinal çeşitlerinin fenolojik özellikleri 

(uyanma, sürme, çiçeklenme, tane tutumu, ben düşme, hasat) ile ürünün olgunlaşması için 

gerekli Etkili Sıcaklık Toplamı (EST) isteklerinin belirlenmesi amacıyla 2014-2015 yılları 

arasında yürütülmüştür. Çeşitlerde uyanma 12-26 Mart, sürme 21 Mart-6 Nisan, çiçeklenme 

9-18 Mayıs, tane tutumu 16-27 Mayıs, ben düşme 26 Haziran- 22 Temmuz, hasat ise 21 

Temmuz-25 Ağustos arasında yoğunlaşmıştır. Üzüm çeşitlerinde gözlenen farklı fenolojik 

özellikler çeşit ve yıllara göre değişiklik göstermiştir. En erken olgunlaşan çeşit Cardinal, en 

geç olgunlaşan çeşit ise Italia olmuştur. Çiçeklenmeden hasada kadar geçen süre 70 gün 

(Cardinal) ile 101 gün (Italia) arasında değişmiştir. Uyanmadan hasada kadar EST 1275,4 

gün-derece (Cardinal) ile 1962,7 gün-derece (Italia) olarak hesaplanmıştır. Manisa İli için ise 

vejetasyon süresince (Nisan-Ekim) EST değerlerinin 2665-2700 gün-derece aralığında 

değiştiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Etkili sıcaklık toplamı, Fenolojik özellikler, Manisa bölgesi, Üzüm 
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2nd International Balkan Agriculture Congress. 16-18 May 2017,  

Tekirdağ, Turkey-Poster Pres.-  

 

EVALUATION OF DIFFERENT GRAPE VARIETIES FOR LOBESIA BOTRANA 

(DENIS & SCHIFFERMÜLLER) (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) IN TERMS OF 

POPULATION AND PHENOLOGY IN VINEYARDS OF MANİSA PROVINCE 

 
Esra ALBAZ  Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ  Turcan TEKER 

 
Viticulture Research Institue, Manisa 

 

European grapevine moth (EGM) (Lobesia botrana Denis & Schiffermüller 1775) 

(Lepidoptera; Tortricidae) is the main threat to vineyards in Turkey, like all European grape 

producer countries. EGM directly effects production quality and quantity, hence, the pest 

management of EGM is inevitable.  Chemical control with synthetic insecticides is the main 

management method for EGM, like the rest of Europe. However, EGM is developing 

resistance and adaptation against synthetic pesticides. Therefore, important problems are 

occurring like higher spraying numbers and cost, residue, environmental pollution etc. 

Although early warning systems has been using since 1980s in Manisa within integrated pest 

management, because of the fear of losing their product and other reasons, farmers can apply 

uncontrolled and senseless chemical applications. It had been aimed to determine monthly 

population density and reveal relations between climate factors of EGM on some important 

early and late grape varieties (Sultani Seedless, Red Globe, İtalia, Burdur Razakısı, Thomson 

Seedless) on vineyards of our Institution between 2015 and 2016. The results showed that 

population of EGM grew whilst blossoming and grape maturity period. It was also determined 

that the population density of the pests changes according to the varieties and it especially 

prefers the early maturing varieties. Furthermore, several morphologic characters such as the 

frequency of grape clusters have role on population growth of EGM, as they establish a safe 

place for hiding. 

 

Key Words: Vineyard, Grape, Lobesia botrana, Management, Phenology, Early Warning and 

forecast systems. 
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1th International Eurasia Mycology Congress. 03-05th of July 2017,  

Manisa,Turkey-Poster Pres.- 

 

GENERAL CHARACTERISTICS OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGI AND THEIR 

POTENTIAL OF INSECT PEST CONTROL IN AGRICULTURAL AREAS 

 
Esra ALBAZ    Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ 

 
Viticulture Research Institute, Manisa 

 

There are many pests in agricultural areas all around Turkey and they have serious negative 

impact on quality and quantity of agricultural products. Due to the harmful effects of excessive use 

of wide-spectrum pesticides on human health and environment, alternative management methods 

are developed against agricultural pests. Among these alternative methods, biological control with 

microbial agents is becoming more common.  

Entomopathogenic fungi can be grouped as specific obligate pathogens, general pathogens 

and facultative pathogens. Fungal epizootics (naturally occurring entomopathogens) can be 

common for some insect species, but they can be rare for some other insects. At least 700 

entomopathogenic fungi species under 90 genus were identified and several species including 

Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Isaria fumosorosea (=Paecilomyces fumosoroseus) 

and Verticillium lecanii are being used commercial microbial agents against agricultural pests all 

over the World. Pathogens generally infected insects through cuticle and develop their mycelia 

inside the pest. After infectation of the host with full of mycelia, pathogens kill host with their 

toxins. Many studies have proven the effectivity of microbial agents on control of insects. In this 

review, information about general biology of the entomopathogenic fungi, control of insects with 

these fungi and potential of entomopathogenic fungi in biological control was given. 

 

Keywords: Microbial control, Entomopathogenic fungi, Pests 
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Antalya, Turkey-Poster Pres.- 

 

COST ACTION FA1407: EMPOWERING NGS TECHNOLOGIES FOR THE STUDY 

AND DIAGNOSTIC OF PLANT VIRUSES 

 

Çiğdem ULUBAŞ SERÇE3 Serkan ÖNDER1 Antonio OLMOS2 Neil BOONHAM2 

Carmen BÜTTNER2 Thierry CANDRESSE2 Rosario FELIX2 Isabel FONT2 

Miroslav GLASA2 Risto JALKANEN2 Petr KOMINEK2 Margit LAIMER2 

Tadeusz MALINOWSKI2 Varvara MALIOGKA2 Angelanotio MINAFRA2 

Nelia  ORTEGA PARRA2 Annalisa POLIVERARI2 Maja RAVNIKAR2 

Dana SAFAROVA2 Rene VANDERVLUGT2 Christina VARVERI2 

Johanna WITZELL2 Ioan ZAGRAI2 Thierry WETZEL2 Massart SEBASTIEN2 

 

1Viticulture Research Institute, Manisa 
2University of Liège – Gembloux – Belgium 

3Ömer Halisdemir University, Niğde 

 

Plant viral diseases are currently a major economic problem in agriculture throughout 

the world. The objective of the COST Action is to coordinate and raise the European capacity 

to apply Next Generation Sequencing (NGS) technologies for the study and diagnosis of viral 

diseases in vegetatively propagated plants, seeds and seedlings. NGS enables rapid and reliable 

holistic virus identification (indexing), which is needed for the development of innovative, 

knowledge-based solutions for plant production. By bringing together a multidisciplinary and 

multi-actor consortium, the Action will ensure cost-effective research and build up a strong 

Pan-European knowledge-based network for better control of established, emerging and exotic 

viral plant diseases. The Action will deliver new scientific knowledge about viral plant diseases 

that are currently poorly understood, and contribute to the development of more effective 

surveillance of stock material health and to the improvement of quarantine procedures. The 

Action thus implements the European strategy of integrated pest management and protection 

against harmful plant pathogens and contributes to the securement of food production. The 

impact of DIVAS will target three levels: 1. Improving the technological level: networking and 

developing a collaboration platform to produce validated protocols for specific NGS 

applications in diagnostics. 2. Streamlining the basic research: Associating on-going research 

projects to the Action 3. Bringing technical and social innovations: Improving plant virus 

control at European borders and within European territories through scientific and evidence-

based recommendations for a safer plant trade inside and outside Europe to Policy Makers, 

National and European Plant Protection Organization and diagnostic laboratories. 
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International Workshop Plant Health: Challenges and Solutions p:55-56,  

23-28 April, 2017, Antalya, Turkey-Poster Pres.- 

 

NEW GENERATION SEQUENCING TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSIS OF 

VIRUSES AND VIROIDS IN GRAPEVINE 

 
Serkan ÖNDER1   Antonio OLMOS2 

Çiğdem ULUBAŞ SERÇE3    Z. Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE3 

 

1Viticulture Research Institute, Manisa 
2Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

3Ömer Halisdemir University, Niğde 

 

In grapevine, 65 viruses and 5 viroids have been recorded until now which represents 

the highest number of viral agents ever found in a single crop. Consequently, the reliable and 

specific detection of all the viruses and viroids present in a sample are a major issue that can be 

difficult to solve by available serological and molecular methods. The new next generation 

sequencing (NGS) technologies has drastically changed the diagnostic field allowing the 

simultaneous sequencing of millions of nucleic acids present in a sample, including those 

derived from viral agents. In addition, NGS has importantly increased the knowledge of 

grapevine virome facilitating the discovery of new viruses. A grapevine sample exhibiting 

severe vein banding and mosaic symptoms was selected for NGS analysis. Total RNA was 

extracted and rRNA depletion was performed by treatment of Ribo-Zero rRNA Plant Removal 

Kit. NEBNext® Ultra™ RNA Library Prep Kit was used for library preparation. Deep 

sequencing was performed using Illumina Hiseq2000 RNAseq technology with 2 × 150 read 

length and 40 million depths for each reads. Deep sequencing analysis yielded around 111 M 

sequences in total. Bioinformatic analysis was performed using Geneious R10 and CLC 

Genomic Workbench v.10 softwares. Following de novo assembling, contigs were analysed by 

blast against NCBI using blastn, to detect known viruses. Detected viruses were further studied 

by two different approaches (i) mapping all reads against reference sequences without host 

genome substraction and (ii) mapping as previously but with host genome substraction. 

Grapevine Pinot gris virus (GPGV), Grapevine deformation virus (GDefV), and Grapevine 

yellow speckle viroid-1 (GYSVd-1) were detected with similar coverage in both cases. 

However, Grapevine syrah virus-1 (GSYV-1), Grapevine fanleaf virus (GFLV), Grapevine 

Roditis leaf discolation-associated virus (GRLDaV) and Hop stunt viroid (HSVd) had higher 

coverage ratios when host genome was present. Grapevine rupestris stem pitting associated 

virus (GRSPaV) had higher coverage ratio without host genome substraction. Although the 

presence of all these viruses and viroids should be confirmed by PCR-based methods and 

Sanger sequencing, these results show that the substraction of host genome has to be carefully 

evaluated in order to optimize a reliable detection of viruses and viroids.  

 

Acknowledgement  

This study supported by the project TUBITAK-115O014 and COST-DIVAS of COST FA-

1407 Action. 
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22-23 November 2017, Bari, Italy-Poster Pres.- 

  

 

DEEP SEQUENCING OF A LOCAL GRAPEVINE VARIETY IN TURKEY FOR 

DIAGNOSIS OF VIRUSES AND VIROIDS VIA NEXT GENERATION 

SEQUENCING TECHNIQUES 

 

Serkan ÖNDER1     Z. Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE2 

Çiğdem ULUBAŞ SERÇE2 

 
1Viticulture Research Institute, Manisa 

2Ömer Halisdemir University, Niğde 

  

More than 65 viruses and viroids have been determined up to now in grapevine. This is 

a huge number of viruses and viroids ever found in a single crop. Simultaneously reliable 

detection of all viruses and viroids is impossible with serological or PCR based methods.  At 

this point, next generation sequencing (NGS) technologies also known as high-throughput 

sequencing, allows to detection of all viral agents in a sample with simultaneous sequencing of 

millions of nucleic acids. A local table grape variety, namely Müşküle, exhibiting variable 

mosaic symptoms and discoloration was collected from Bursa province in Turkey for NGS 

analysis. Total RNA was extracted and rRNA depletion was performed by treatment of Ribo-

Zero rRNA Plant Removal Kit. NEBNext® Ultra™ RNA Library Prep Kit was used for library 

preparation. Deep sequencing was performed using Illumina Hiseq2000 RNAseq technology 

with 2x150 read length and 40 million depths for each reads. At the end of the deep sequencing 

analysis around 142 million sequences were derived. Bioinformatic analysis was performed 

using Geneious R11 software. De novo assembly was performed with Tadpole assembler and 

29.051 contigs were obtained. All derived contigs were analyzed by blastn against NCBI viral 

database to detect known viruses and viroids. After the blastn analysis, mapping was performed 

with all reads against reference sequences. As a result of genome mapping analysis, Grapevine 

deformation virus (GDefV) RNA2 segment, Grapevine leafroll-associated virus-2 (GLRaV-2) 

and Grapevine fanleaf virus (GFLV) RNA2 segment genomes were recovered 32.4%, 18.9% 

and 6.3% respectively; whereas GDefV RNA1 and GFLV RNA1 segments were not assembled. 

The preliminary mapping results showed that obtaining percentage of full genome of detected 

viral agents are variable according to virus and part of the viral segment. In addition to this 

further studies should be perform for detection of unknown viral agents. 

 

Acknowledgement: This study supported by the project TUBITAK-115O014 and COST-

DIVAS of COST FA-1407 Action. 
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DIAGNOSIS OF VIRUSES AND VIROIDS VIA NEXT GENERATION 

SEQUENCING IN LOCAL GRAPEVINE, TURKEY 

 
Serkan ÖNDER1     Z. Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE2 

Çiğdem ULUBAŞ SERÇE2 

 
1Viticulture Research Institute, Manisa 

2Ömer Halisdemir University, Niğde 

  

Over 65 viruses and viroids have been recorded until now in grapevine. Reliable and 

accurate detection all of those agents one by one via serological and/or PCR based methods in 

each sample is very difficult. The Next Generation Sequencing (NGS) technologies allows the 

recovery of hundreds of thousand sequences from total RNA of infected plants that can derive 

from a multiplicity of viruses and viroids present in grapevine simultaneously. NGS platforms 

were used to identify viruses and viroids from a grapevine variety Trakya İlkeren showing 

severe mosaic symptoms in Bursa province of Turkey in 2015. Total RNA was extracted and 

rRNA depletion was performed by treatment of Ribo-Zero rRNA Plant Removal Kit. 

NEBNext® Ultra™ RNA Library Prep Kit was used for library preparation. Deep sequencing 

was performed using Illumina Hiseq2000 RNAseq technology with 2x150 read length and 40 

million depths for each reads from Admera Health (USA) laboratories. In totally, deep 

sequencing analysis yielded around 150 million sequences. For bioinformatic analyses, 

Geneious R10 software was used. After de novo assembly, 28.863 contigs were obtained with 

Tadpole assembler and all obtained contigs were analyzed by blastn against NCBI viral 

database to detect known viruses and viroids. After then, genome mapping was performed 

against reference sequences one by one with all reads. At the end of the genome mapping 

results, reference genomes for Grapevine yellow speckle viroid-1 (GYSVd-1) (100 %), 

Grapevine deformation virus (GDefV) RNA2 segment (29 %), Grapevine Syrah virus-1 

(GSYV-1) (20.2 %), Grapevine fanleaf virus (GFLV) RNA1 segment (4.4 %), GFLV RNA2 

segment (3.9 %), GDefV RNA1 segment (3.8 %), Arabis mosaic virus (ArMV) RNA2 segment 

(2.7 %), Grapevine asteroid mosaic associated virus (GAMaV) (1.9 %), Grapevine rupestrist 

stem pitting associated virus (GRSPaV) (1.6 %) and Grapevine leafroll-associated virus-1 

(GLRaV-1) (0.7 %) were recovered with indicated percentage. These results showed that 

recovering full genome for all of detected viruses and viroids with RNASeq is very 

complicated. In addition to this, to our knowledge GAMaV is the first report for Turkey 

grapevine production areas, which needs to be confirmed by other identification tools. 

 

Acknowledgement: This study supported by the project TUBITAK-115O014 and COST-

DIVAS of COST FA-1407 Action. 
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MOLECULAR IDENTIFICATION OF FUNGAL TRUNK PATHOGENS 

ASSOCIATED WITH WOOD 

DECAY OF GRAPEVINES ON AEGEAN REGION 

  
Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ1     D. Soner AKGÜL2   

Yüksel SAVAŞ1     Esra ALBAZ1 
 

1Viticulture Research Institute, Manisa 
2Agricultural Faculty, University of Cukurova, Adana 

 

 

Wood canker and dieback diseases, caused by Botryosphaeriaceae fungi, are among the 

most important fungal trunk diseases of grapevines. In recent years, the symptoms of local dead 

arm, shoot dieback and V-shaped discolorations in woody tissues have dramatically increased 

in vines of Turkey. During the 2015 growing season, symptomatic wood samples from Manisa 

city were taken and standard mycological isolations were done to determine the fungal agents 

of disease. A high proportion (60,1%) of Botryosphaeriaceae fungi was isolated from these 

samples. In the first stage of the isolate identification, fungal DNA was extracted and amplified 

in Real-Time thermocycler. In this way, the members of Botryosphaeriaceae species were 

distinguished from other similar species. In molecular identification of the isolates, ITS 1 and 

ITS 2 ribosomal DNA fragments were sequenced and the gene sequences were compared with 

those deposited in NCBI Gene Bank database. Colony morphology on PDA media and 

picniospore shapes on woody tissues were examined in morphological/microscopic 

identification. Several fungi, all of which are wood-inhabiting, were found to be associated with 

the disease. The taxa thought to act as main causal agents are the basidiomycete, Diplodia 

seriata, Lasiodiplodia theobromae, Neofusicoccum parvum, Phomopsis viticola, 

Botryosphaeria dothidea, Fomitiporia mediterranea and less frequently, the deuteromycetes, 

Phaeomoniella chlamydospora and Phaeoacremonium aleophilum.  

 

Key Words: Molecular identification, Botryosphaeriaceae, Grapevine, Trunk diseases 
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EFFECT OF HOT-WATER TREATMENT ON BLACK-FOOT DISEASE OF 

GRAPEVINE 

 
Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ1     Yüksel SAVAŞ1  

D. Soner AKGÜL2     Esra ALBAZ1 

 
 1Viticulture Research Institute, Manisa 

2University of Cukurova, Agriculture Faculty, Adana 
  

 

Black foot disease of grapevines is a decline and dieback disease caused by a soil borne 

pathogen complex including Ilyonectria liriodendri, Ilyonectria macrodidyma. Black foot 

primarily affects young grapevines (up to 8 years old) and lead to eventual death of the vines 

either during the growing season or during the following winter. The viability of two species of 

black foot disease to grapevine was studied after a hot water treatment (HWT) in order to 

evaluate the feasibility of this technique as a potential tool to control these species during the 

grapevine propagation process. In a first trial (in vitro), mycelial plugs contained in Eppendorf 

tubes with sterile distilled water were subjected to different combinations of temperature (49–

51° C serial) and exposure time (15, 30 and 45 min) in a hot water Heating/Cooling Dry Block 

Thermostat. Growth rates of treated mycelia were compared to untreated controls. Significant 

differences in survival and growth for all factors and their 2-way interactions were observed. 

Fungal survival generally decreased with increasing temperatures and exposure times. In a 

second trial (in vivo), the fungi were inoculated into grapevine canes (1103 Paulsen rootstocks, 

110-Richter). Inoculated canes were incubated at 25°C for 3 weeks to allow the fungi to 

colonize the wood and then subjected to HWT in the range of 49–51°C for 30 min, and survival 

of fungi after HWT was assessed. Results obtained in this study demonstrate the feasibility of 

controlling these pathogens by HWT in the nursery grapevine propagation process.  

 

Key words: Black foot, Fungi, Hot water, Grapevine rootstocks.  
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EFFECTS OF FUNGICIDE SPRAY PROGRAMS ON GRAPEVINE 

POWDERY AND DOWNY  

MILDEW DISEASES CONTROL AND SOME QUALITY CRITERIA OF 

CARDINAL AND SULTANA SEEDLESS GRAPES 

 

Davut Soner AKGÜL2     Serkan ÖNDER1     Özen MERKEN1 

Metin KESGİN1     Adem YAĞCI3 
 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
2Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Adana 

3Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat 

 

Systemic fungicides may cause some physiological changes on plants besides their 

suppressive effects on plant diseases. In this study, effects of four different fungicide spray 

programs (for control of Grapevine powdery and downy mildew diseases) both on diseases 

control and some quality criteria of Cardinal and Sultana Seedless grapes were investigated. 

Trials were repeated three times in experimental areas of Manisa Viticulture Research Institute 

experimental areas in 2009-2011 years. The vines were sprayed with fungicides in 14-day-

intervals according to the scheduled 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 growth season or at 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 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, 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. Although it varied to years, fungicide sprays could suppress 

diseases up to 98.2% maximally. It has been revealed at the end of this study that strobilurin 

fungicides affect vine physiology especially on Sultana Seedless grapes.  

 

Keywords: Fungicide, Sultana Seedless, Cardinal, Brix, Powdery mildew  
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FIRST REPORT OF GRAPEVINE RODITIS LEAF DISCOLORATION-ASSOCIATED 

VIRUS INFECTING GRAPEVINE (VITIS VINIFERA) IN TURKEY 

 

Çiğdem ULUBAŞ SERÇE2     B. ALTAN3 

V. BOLAT     M. AYYAZ2    O ÇİFÇİ4 

Serkan ÖNDER1     Z. N. ÖZTÜRK GÖKÇE2    V. I. MALIOGKA5 

 
1Viticulture Research Institute, Manisa 

2Ömer Halisdemir University, Niğde 
3Alata Horticultural Research Institute, Mersin 

4 Diyarbakır Plant Protection Research Institute, Diyarbakır 

5Forestry and Natural Environment, School of Agriculture, Greece 

 

Grapevine (Vitis vinifera L.) is one of the major crops in Turkey; production exceeded 

3.5 million tons in 2015. In a vineyard survey conducted during June 2016, main and lateral 

vein clearing and yellowing as well as leaf deformations were observed on grapevines in Adana 

Province, Turkey. Total RNA was extracted from 45 grapevine leaf samples collected from 15 

vineyards with ZR RNA MiniPrep (Zymo Research, U.S.A.), and cDNAs were synthesized 

using EasyScript Plus cDNA Synthesis kit (Abm, Canada) to test the samples for several 

grapevine RNA or DNA viruses. Reverse transcription (RT)-PCR assays were also conducted 

with the primer pairs BadnUp-6262 5′-GAAAGACGAACCCTTCATCATGAAG-3′ and 

BadnDo-6757 5′-CCCCATCGACAGCTCACAAG-3′, which amplify a 495-bp region 

of Grapevine Roditis leaf discoloration-associated virus (GRLDaV) (Maliogka et al. 2015). 

Four plant samples (isolates B34, B36, B42, and B50) collected from three different vineyards 

were found positive for GRLDaV. The PCR products were directly sequenced from both ends 

and the consensus nucleotide sequences showed 90 to 92% identity to the sequences of 

GRLDaV isolates BN from Italy and W4 from Greece deposited in GenBank (accession nos. 

KT965859 and HG940503, respectively). The nucleotide sequences of the Turkish isolates 

were submitted to GenBank with the accession numbers KY593994 to KY593997. High-

throughput sequencing of ribosomal RNA-depleted total RNA from one sample, B36, was 

performed using the Illumina HiSeq2000 platform. A total of 164,097 reads were mapped to 

the reference GRLDaV-W4 isolate from Greece, with a mean coverage of 3,378. GRLDaV is 

a member of genus Badnavirus in family Caulimoviridae; to our knowledge, this is the first 

report of its presence in grapevines in Turkey, thus extending the information on its 

geographical distribution. 
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9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 11-14 Eylül 2017,  

Ankara, Türkiye-Sözlü Bildiri- 

 

BAZ MATERYAL ÜRETİM SÜRECİNDEKİ BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE 

SAPTANAN VİRÜS ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Serkan ÖNDER     Simin ULAŞ     Ebru Toprak ÖZCAN    

Naci YILDIZ     Metin KESGİN 

 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

Bu çalışma ile 2015 ve 2016 yıllarında baz materyal üretim sürecinde yer alan bazı üzüm 

çeşitlerindeki virüs enfeksiyonlarının durumu araştırılmıştır. Bu amaçla 21 üzüm çeşidine ait, 

arındırma protokolü uygulanmamış 74 asma örneği ile termoterapi ve meristem ucu teknikleri 

uygulanmış 49 asma örneği “Meyve ve Asma Fidanı ile Üretim Materyallerinde Bitki Sağlığı 

Standartları Talimatı” kapsamında yer alan 17 virüs açısından DAS-ELISA ve RT-PCR 

yöntemleri kullanılarak test edilmiştir. Arındırma protokolü uygulanmayan 74 örneğin 68’i (% 

91,9) ve arındırma protokolü uygulanan 49 örneğin 10’u (% 20,4) en az bir virüsle enfekteli 

olarak saptanmıştır. Alicante Bouschet, Bornova Misketi, Fantasy Seedless, Flame Seedless, 

Kalecik Karası, Kozak Beyazı, Queen, Sultan 1, Sultan 7, Superior Seedless ve Syrah çeşitlerine 

ait arındırma uygulanmayan bitkilerin tamamı ile arındırma uygulanan bitkilerden Manisa 

Sultanı çeşidine ait bitkilerin tümü en az bir virüs ile enfekteli olarak bulunmuştur. Testlenen 

örnekler içerisinde en yaygın olarak görülen virüsler sırasıyla Grapevine leafroll associated 

virus-1 (GLRaV-1) ve/veya Grapevine leafroll associated virus-3 (GLRaV-3), Grapevine virus 

A (GVA), Grapevine fleck virus (GFkV), Grapevine leafroll associated virus-4 strains 

(GLRaV-4 strains), Grapevine rupestris stem pitting associated virus (GRSPaV), Grapevine 

leafroll associated virus-2 (GLRaV-2), Arabis mosaic virus (ArMV) ve/veya Grapevine fanleaf 

virus (GFLV) olurken karışık enfeksiyon oranı ise % 52,6 olarak saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma, Baz materyal, Sertifikasyon, Arındırma, Virüs 
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9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu 11-15 Eylül 2017,  

Ankara,Türkiye-Sözlü Bildiri- 

 

SALKIM GÜVESİ LOBESIA BOTRANA DEN.& SCHIFF. (LEPIDOPTERA: 

TORTRICIDAE)’NIN KİMYASAL MÜCADELESİNDE KULLANILAN BAZI 

PESTİSİTLERİN ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Esra ALBAZ   Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ 

 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa. 

 

Bağlarda sorun olan Salkım güvesi üzüm üretimi yapan tüm Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde 

olduğu gibi Türkiye’de de ana zararlı konumundadır. Zararlıya karşı biyoteknik ve biyolojik 

mücadele teknikleri uygulansa da üreticiler tarafından en çok uygulanan yöntem, gerek kolay 

uygulanması gerekse hemen sonuç vermesi nedeniyle kimyasal mücadele olmaktadır. Zararlı ile 

kimyasal mücadele Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de genellikle sentetik insektisitlerle 

yapılmaktadır. Ancak, kullanılan sentetik insektisitlere karşı zararlı dayanıklılık ve adaptasyon 

geliştirebilmektedir. Sonuçta ilaçlama sayısı ve maliyetinde artış, kalıntı, çevre kirlenmesi vb. gibi 

önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle yapılacak kimyasal mücadele uygulamalarında farklı 

etki mekanizmalarına sahip insektisitlerin kullanılması önem taşımaktadır.  

 

Yapılan bu çalışmada, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme parselinde 

Salkım güvesine ruhsatlı farklı etki mekanizmalarına sahip Flubendiamide, Indoxacarb, Lambda-

cyhalothrin ve Spinosad aktif maddeli bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlikleri ve 

dayanıklılığı denenmiştir.  Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekkerrürlü olarak 

kurulmuş ve deneme parselleri 4 x 4 = 16 asma olarak alınmıştır. Uygulamalar, asmanın fenolojisi 

ve zararlının popülasyon yoğunluğu dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Sayımlar son ilaçlamadan 

10-15 gün sonra bir defa olmak üzere zarar görmüş ve sağlam tane sayımları şeklinde yapılmıştır.  

Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında seçilen bitki koruma ürünlerinin etkinlikleri 

arasındaki fark ortaya konmaya çalışılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Lobesia botrana, Kimyasal mücadele, Biyolojik etkinlik. 
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9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu 11-15 Eylül 2017, 

Ankara, Türkiye-Poster Bildiri- 

 

BAĞDA YAPRAK PİRELERİ [ASYMMETRASCA DECEDENS (PAOLI) VE EMPOASCA 

DECIPIENS PAOLI (HOMOPTERA: CICCADELLIDAE)]’ NIN BAZI ASMA 

ÇEŞİTLERİNDEKİ POPÜLASYON DEĞİŞİMLERİ 

 
Esra ALBAZ     Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ   

Yıldız DİLLİ     Metin KESGIN 

 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa. 

 

Ülkemiz bağcılık açısından çok elverişli ekolojik koşullara sahip olup, çok sayıda sofralık, 

kurutmalık ve şaraplık üzüm çeşidinin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde yetiştirilen çeşit 

sayısı 1200 civarında olmasına rağmen, bu çeşitlerden sadece 50-60 kadarının ekonomik anlamda 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bağda mücadeleyi gerektirecek pek çok zararlı bulunmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi de son yıllarda yüksek popülasyonlarda görülen özellikle salamuralık yaprak 

yetiştiriciliği yapan üreticiler açısından önemli ekonomik kayıplara neden olan yaprak pireleri 

(Asymmetrasca decedens (Paoli) ve Empoasca decipiens Paoli (Homoptera: Ciccadellidae)’dir. Bu 

türlerin baskı altına alınmasında doğal düşmanlar yeterince etkili olamamakta, popülasyonların 

yoğun olduğu dönemde insektisit uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de bağ 

alanlarında yaprak piresi türleri ve bağın fenolojisine bağlı olarak popülasyon değişimleri, üretimi 

yapılan çeşitlerde veya denenen genotiplerin, yaprak pirelerine karşı reaksiyonu konusunda 

oldukça sınırlı bilgiler bulunmaktadır.  

 

Yapılan bu çalışmada Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü deneme parsellerinde ilaçlı 

mücadeleyi gerektiren ekonomik zarar eşiğinin üzerinde popülasyon seviyesi gösteren yaprak 

pirelerinin, bazı morfolojik özellikleri bakımından olgun yapraklar üzerindeki tüylülük 

sınıflandırması farklılık gösteren sofralık çeşitlerden Sultani Çekirdeksiz, Hamburg Misketi, İtalya, 

ve Çavuş üzüm çeşitleri, Şaraplık çeşitlerden Horoz Karası, Bornova Misketi, Papaz Karası, 

Cabernet Sauvignon üzerinde popülasyon gelişimleri belirlenmiş ve çeşitlerin sahip olduğu bu 

özelliklerle zararlı yoğunluğu arasında ilişkiler incelenmiştir. Denemeye çeşitlerin olgun yaprak 

dönemine geldiği çiçeklenme sonrası dönemde başlanmıştır. Yaprak pirelerinin sayımı için, her 

çeşit parseline ait 10 asmadan rastgele seçilmiş asma başına üç yapraktan (üstten, ortadan ve alttan 

birer yaprağın sayımlarının ortalamaları alınarak), tüm parselde 30 yaprağı hafifçe çevirilerek 

üzerinde bulunan ergin ve nimfler haftalık sayımlarla kaydedilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda sofralık ve şaraplık olarak seçilen 

yaprak tüylülük özellikleri farklılık gösteren çeşitler ile yaprak pirelerinin popülasyon yoğunlukları 

arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Asma, Yaprak pireleri, Popülasyon değişimleri, Tüylülük.  
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II. Çanakkale Tarım Sempozyumu 14- 15 Aralık 2017,  

Çanakkale, Türkiye -Poster Bildiri- 

 

BÖCEKLERDE İNSEKTİSİTLERE DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER 

TEKNİKLERDEN YARARLANMA OLANAKLARI 
 

Esra ALBAZ     Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ 
 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

Günümüzde bitkisel üretimde sorun olan etmenlerle mücadelede kültürel, fiziksel, biyolojik 

mücadele vb. pek çok yöntem kullanılmakla birlikte bunlar arasında en çok uygulanan yöntem, 

gerek kolay uygulanması ve gerekse hemen sonuç vermesi nedeniyle kimyasal mücadele yöntemi 

olmaktadır. Üreticiler, ürünü kaybetme korkusu nedeniyle, bilinçsiz ve kontrolsüz pestisit 

uygulamaları yapabilmektedirler. Bu durumda da zararlılarda direnç gelişimi ortaya çıkmaktadır. 

Herbir böcekte direnç mekanizmaları; biyokimyasal ve moleküler metodlar kullanılarak tesit 

edilebilmektedir. Genetik kökenli bu değişimler; genin kopya sayısının çoğalması (gen 

amplifikasyonu ), genin fazla çalışması (overexpression), ürün yapısındaki değişiklik (aminoasit 

değişikliği) ve alel yokluğu ile ortaya çıkmaktadır.  Zararlı böcek popülasyonlarında insektisitlere 

karşı direnç ile mücadele stratejilerinin geliştirilebilmesi için, dirence neden olan genlerin teşhis 

edilmesi ve metabolizmasının anlaşılması gerekmektedir. Dünyada özellikle son 30 yıldır 

insektisitlere direnç konusunda gerek biyokimyasal olarak ve gerekse moleküler biyoloji alanında 

oldukça detaylı araştırmalar yapılmıştır. Günümüzde 600’e yakın böcek ve akar türünün çeşitli 

ilaçlara karşı direnç geliştirmiş olduğu kaydedilmiştir. Moleküler biyoloji ve gen teknolojisi 

alanlarında kaydedilen büyük gelişmeler, biyoteknolojideki hızlı değişim ve ilerlemenin itici gücü 

olmuştur. Hazırlanan bu derlemede böceklerde insektisitlere karşı gelişen direncin belirlenmesinde 

kullanılan teknikler ve bu tekniklerle yapılan çalışmalara yer verilmiş olup yararlanma olanakları 

tartışılmıştır. 

 

Anahtar Kelime: İnsektisit, Direnç, Mücadele, Biyokimyasal, Moleküler biyoloji. 
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9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 11-14 Eylül 2017,  

Ankara, Türkiye-Sözlü Bildiri- 

 

MANİSA İLİNDE BAĞ KÜLLEMESİ HASTALIĞININ (ERYSİPHE NECATOR 

SCHW.) MÜCADELESİNDE TAHMİN VE ERKEN UYARI MODELİ KULLANIM 

OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI 
 

Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ1     Esra ALBAZ1     Yüksel SAVAŞ1    

D. Soner AKGÜL 2     Serkan ÖNDER1     Ersin ONOĞUR3 
 

1Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 
2Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Adana 

3Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, İzmir 

 

Çalışma, Manisa İli bağlarında külleme hastalığının (Erysiphe necator Schw.)  

mücadelesinde tahmin-uyarı modeli kullanım olanaklarını araştırılması amacıyla 

yürütülmüştür.  Deneme, tesadüf blokları deneme deseninde, 4 karakter (askospor enfeksiyon 

tahminlerine göre uygulamalar, konidial enfeksiyonlar-risk değerlendirmesine göre 

uygulamalar, Zirai Mücadele Teknik Talimatına göre uygulamalar, kontrol) ve 4 tekerrürlü 

olarak kurulmuştur. Tomurcuk patlamasından itibaren Thomas-Gubler Tahmin ve Uyarı modeli 

uygulamalarından, askospor enfeksiyon tahmini için yaprak ıslaklık süreleri ve bu süreler 

içindeki ortalama sıcaklık değerleri alınıp, Değiştirilmiş Mills tablosuna uyarlanarak 

enfeksiyon şiddeti belirlenmiştir. Zirai Mücadele Teknik Talimatına göre yapılan uygulamalar 

çiçekten önce, sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde başlamıştır.   Modelde yer alan konidial 

enfeksiyonlar-risk tayini için günlük sıcaklıklar takip edilerek risk indeksi değerleri 

hesaplanmıştır. Yapılan bu gözlem ve değerlendirmeler sonucunda, hastalığın baskısı ve 

enfeksiyon periyotları belirlenerek ilaçlama programları oluşturulmuştur. Bağ vejetasyonu 

içerisinde son ilaçlamadan sonra ilacın etki süresi ve etmenin inkübasyon süresi dikkate 

alınarak uygulamalarda sayım ve değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yapıldığı 

araştırma parselinde, vejetasyon periyodu boyunca fenolojik gözlem ve kayıtlar tutulmuştur.  

Çalışma sonucunda, konidial enfeksiyonlar risk değerlendirmesinde hastalık çıkış tarihi ve 

inkubasyon süresi dikkate alındığında modelin 2015 yılında iki, 2014 ve 2016 yıllarında birer 

ilaçlamayı erken tarihte önerdiği tespit edilmiştir. Askospor enfeksiyon modelinin çalışabilmesi 

için gerekli yaprak ıslaklığı süresi ve sıcaklık değerleri dikkate alındığında ilaçların etkinlik 

sürelerinin dışına çıkıldığı belirlenmiştir. Zirai Mücadele Teknik Talimatına göre, 2014 ve 2015 

yılında ilk ve ikinci ilaçlamalar arasında 30-40 gün ilaçlanmamış süre oluşmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Asma (Vitis vinifera L.), Bağ küllemesi, Erysiphe necator Schw., Tahmin 

ve uyarı, İlaçlama programı 

 

81



 

 
II. Çanakkale Tarım Sempozyumu, 14-15 Aralık 2017,  

Çanakkale, Türkiye-Poster Bildiri- 

 

ASMA FİDANI İLE ÜRETİM MATERYALLERİNDE SORUN OLAN FUNGAL ODUN 

DOKU ETMENİ KARABACAK HASTALIĞI (CYLİNDROCARPON SPP.) VE ÖNEMİ 
 

Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ     Esra ALBAZ 

 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

Bağcılığın sürdürülebilir geleceği asma fidanı üretimine bağlıdır. Asma fidanı ile üretim 

materyallerinin sürdürülebilirliğini etkileyen önemli birçok hastalık ve zararlı bulunmaktadır.  

Meyve ve asma fidanı ile üretim materyallerinde bitki sağlı standartları talimatlarında yer alan 

fungal odun doku hastalık etmenleri içerisine 2016 yılında eklenen Black foot hastalığı 

(Cylindrocarpon spp.)’nın son yıllarda oranı ve yaygınlığı artmıştır. Black foot hastalığı genç 

bağlarda geriye doğru ölüm hastalığına neden olan Petri hastalığı kompleksinin bir parçası olarak 

1960’lı yıllarda asma gövde hastalıkları içinde tanımlanmıştır. Hastalığının 2-8 yaşındaki genç 

bağlarda ve fidanlıklarda oluşturduğu semptomlar; yavaş büyüme, canlılığın azalması, sürgünlerde 

durgunluk, inme ve geriye doğru ölüm ile saçak köklerin artması, köklerde nekrotik lezyonlar ve 

ana kökte “J” şeklinde kıvrılma olarak tanımlanmaktadır. Bu semptomların yoğun şekilde 

görüldüğü fidanlıklarda ve genç bağlarda verim ve kalite düşmektedir. Ayrıca, bulaşık fidanlıklar, 

hasta asmalar ile anaçlardan alınan kalem ve çelikler ile yaygınlığı artmakta ve bağ üretim 

maliyetlerini artırmaktadır. Hastalık toprak kaynaklı ve saprofit olması nedeniyle mücadelesi son 

derece zor bir hastalıktır. Standart mikolojik analizlerde, hastalık etmeni organizmaların 

Nectriaceae familyasına ait funguslara mensup oldukları ortaya çıkarılmıştır. Bu familyadan 

bugüne kadar dünya çapında en az 14 türün asmada major patojenlerden olduğu rapor edilmiş olup 

ülkemizde 3 tür ise son 5 yılda ilk kez tanımlanmıştır.  Bu derlemede hastalığın asma fidanı ile 

üretim materyalleri açısından önemi, tanılanması, dünyadaki ve ülkemizdeki son durumu ve 

mücadelesi hakkında bilgiler sunulmaktadır.   

 

Anahtar Kelimeler: Asma fidanı, Üretim materyali, Fungus, Karabacak hastalığı 
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SOME QUALITY PARAMETERS OF “BORNOVA MİSKETİ”   

GRAPE JUICE 
 

 

Fatma Belgin AŞIKLAR  Ali GÜLER  

Ahmet CANDEMİR     Kadir Emre ÖZALTIN 

 

Viticulture Research Institute, Manisa 

 

 

Abstract 

In this study, the use of “Bornova Misketi” grape varieties in the production of grape 

juice was investigated. For this purpose, physical and biochemical analyses such as pH, Total 

Soluble Solid (TSS), titrable acidity (TA), total phenolic contents (TPC) turbidity and 

spectrophotometric color measurements were performed. According to the study results; the 

pH, TSS and TA values of the grape juice samples were found to be 3.74 - 19.2 - 5.17 

respectively and the TPC content was determined as 607.6 mg GAE / L in terms of Gallic 

acid. Sensory evaluations of grape juice samples were also carried out and the general taste 

score of “Bornova Misketi” grape juice was determined to be quite high. As a result, the 

“Bornova Misketi” grape variety has been found suitable for grape juice production and it is 

thought that this new aromatic white grape juice can contribute to the grape juice sector that is 

developing. 

 

Keywords: Grape Juice, Muscat, Bornova Misketi 

 

Introduction 

Grapevine is the most important plant of Turkey in terms of being economical, its 

variety and being as a part of genetic material for the grape yield. Being the homeland of 

grapevine, Turkey has more than 1,200 grape varieties. However, having only about 50-60 % 

economic feasibility of these, it has not been considered worthy of being raised (Anonymous, 

2015). 

While the species of Muscat grape has very little culture today, production, 

consumption and exports in Anatolian geography are based on a very ancient history. With its 

intense and special flavor, Muscat grape is a juicy type of grape and defined as a suitable kind 

for both the fermented grape juice and table. “Bornova Misketi” is the most important local 

Muscat grape variety with its characteristic Muscat taste and odor. White wines that are 
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natural sweet, typical floral-fruity Muscat smell are produced from this grape (Tekeli, 1931; 

Akman, 1939; Üzümeri, 1945; Cabaroğlu et al., 1997; Selli et al., 2003). 

“Bornova Misketi” is a variety of Vitisvinifera L. The grains are medium-sized (1.8-

2.2 g), round shaped, green-yellow colored and 1-2 core, thick crusted, juicy, low acidic and 

aromatic grape varieties. Bunches are usually conical-cylindrical, small (150-175 g), but often 

in an intense structure. It is an early maturing variety and it usually starts to be harvested in 

the middle of August; and during this period, the colors of the grapes are like red (Aktan, 

1976, Çelik, 2006). 

 

The motherland of “Bornova Misketi”, being one of the historical heritage of the 

Aegean region, is Bornova that is the district of İzmir. Despite the decrease in the planting 

area in recent years, growing continues in Menderes, Torbalı and Seferihisar, the districts of 

İzmir and in Manisa (Anlı, 2006). 

Biodiversity is an expression of the societies with their ecological, economic, cultural 

richness and their connections with their pasts. The global decline in biodiversity is defined 

one of the most serious environmental threats humanity faces nowadays (Çepel, 2003). 

Continuity in crop production may only be possible with the conservation of wild species and 

local genotypes (Gönülşen, 1986). 

According to TSI’s 2015 data, although grape production takes its first place with 4.2 

million tons (23%) in total fruit production, which is 18.3 million tons in Turkey, the share of 

grape juice in fruit juice industry is very low which is 4%.  

In Turkey, the per capita consumption of fruit juice and nectar is 9 liters, and in 

Europe this annual consumption per capita is around 22 liters. Grape juice is a fruit juice 

which is produced in large quantities in the World Vineyard Countries and fondly consumed 

by the people (especially concord grape juice in the USA) and also is very nutritious and 

beneficial to health. Along with it, the grape juice industry in Turkey is one of the youngest 

sectors in the fruit juice industry and is expected to continue to grow with the rapid growth of 

the fruit juice market. In this issue, suitable varieties should be determined with R&D studies, 

new methods need to be developed to provide quality standardization and new drinks based 

on grapes should be emphasized (Anonymous, 2017a ; Anonymous, 2017b). 
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In this study, it was aimed to investigate the suitability of quality parameters of 

“Bornova Misketi” clear grape juice that is produced at Manisa Viticulture Research Institute 

Grape Products Processing Facility and to contribute to the developing Turkish grape juice 

sector by producing this new white grape juice. 

Material And Method 

Material 

In this Project “Bornova Misketi”  grape juice was used as the material. Grape juices 

were selected from the packagings of 200 mL volume. The samples were taken as three 

replicates and the analyzes  were performed twice in parallel. 

Some physical and biochemical analyzes such as total soluble solid (TSS), titratable 

acidity (TEA), pH, total phenolic contents (TP), turbidity and spectrophotometric color 

measurements were performed in grape juice samples. (Cemeroğlu, 2010) 

Determination of Total Soluble Solid (TSS): Refractometric method was applied for the 

determination of Total Soluble Solid (TSS). For this purpose, a table type digital 

refractometer (Hanna HI 9680, Germany) was used and the measurements were made at 20 ° 

C. The results are expressed as percent (Cemeroğlu, 2010). 

Titrable Acidity Assay (TA): Titration acidity was determined by titration with pH meter. 

For this purpose, samples were titrated with 0.1 N (N / 10) NaOH solution to pH 8.1 and the 

titration acidity (as g / L tartaric acid) was calculated from the amount of base solution 

consumed (Cemeroğlu, 2010). 

Flavor Rate: The flavor rate of the grape juices was calculated with the TSS / acidity 

equation. 

pH: The pH meter was calibrated with pH buffer solutions. Since the samples were liquid and 

homogeneous, measurements were carried out directly with a pH meter (InoLab, Germany) 

(Cemeroğlu, 2010). 

Determination of Total Phenolic Contents (TPC): Total phenolic contents (TPC) of the 

grape juice samples were determined spectrophotometrically using a Multiskan FC 

Microplate Spectrophotometer (Thermo scientific. Finland) according to the Folin-Ciocalteu 

colorimetric method. The concentration of total phenolics was expressed as gallic acid 

equivalent (mg GAE kg-1)  (Cemeroğlu, 2010). 

Color Analyses: Absorbance of grape juice samples were measured at 420 nm, 520 nm, 620 

nm wavelength on a spectrophotometer (Thermo Scientific Multiskan Go, Finland) and the 

results are given as color intensity and % values (Cemeroglu, 2010). Color intesity and % 

color values are calculated by formula given below; 

CI= A420+A520+A620 
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%420 = (A420/RI)*100 

%520 = (A520/RI)*100 

%620 = (A620/RI)*100 

Turbidity Analyses: Turbidity measurement of  grape juice was performed with turbidimeter 

(HACH, Germany) as an indicator of clarification step in grape juice process and its unit is 

NTU. 

Sensory Evaluation: In this study sensory analyses of grape juice is also performed. These 

tastes were done by the volunteers and given ponints on a hedonic scale that is changing 

between 1 to 10. Some quality parameters of grape juice were assesed such as aroma, flavor, 

color, clarity and general satisfiction.  

Results And Discussion 

Determination of Total Soluble Solid (TSS): “Bornova Misketi”  grape juice total soluble 

solid (TSS) ratio was found to be 19.2%. As can be seen in (Canbas A. et al., 1996), the 

amount of SCF varies from 17.1% to 19.1% in slivers from white varieties 

The “Bornova Misketi”  grape juice is compitable with “The Grape Juice Standard – TS 

3632” that is given for TSS value as "at least 11.0%. (Anonymous, 2009). 

Titrable Acidity Assay (TA): The titration acidity of the grape juice of “Bornova Misketi”  

was determined as 5.17 g / L, calculated in terms of tartaric acid. As reported by Canbaş, A. et 

al. (1996), the acidity of the musts obtained from white varieties is between 3.5-7.5 g / L. 

These values of grape juice samples are in comformity with TS 3632 Grape Juice Standard, 

that is given as "at least 2.0 g / L" (Anonymous, 2009). 

Flavor Rate: The flavor rate of the “Bornova Misketi”  grape juice was calculated by the TSS 

/ acidity equation and the taste ratio was found as 37.14. Canbaş, A. et al. (1996) calculated 

the flavor rate in the musts obtained from white varieties between 22.80 - 54.50. 

pH: According to the research findings, it was observed that the pH value of the “Bornova 

Misketi”  grape juice was 3.74. Canbaş, A. et al. (1996) reported that the pH values in the 

musts obtained from white varieties are between 3.15 and 3.40. There are no limitations in 

terms of pH value in the Standard (Anonymous, 2009). It has been found that the pH values of 

grape juices are close to grape pH values. 

Determination of Total Phenolic Contents (TPC): Total amount of  phenolic compounds of 

“Bornova Misketi”  grape juice is determined as 607.6 mg GAE/L.  

Bosanek et al. (1996) reported that the total amount of phenolic compounds in grape juices 

are changing  between 254 and 2246 mg / l. 
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The total phenolic content of red grape juice samples ranged from 1493.45 to 3234.36 mg 

gallic acid / l and in white grape juice from 511.90 to 968.85 mg gallic acid / l. 

Gollücke et al. (2009) found that the total amount of phenolic compounds in two different 

types of grape juice (concord and isabella) was 2872.9 to 2587.6 mg GAE / L for the concord 

grape juice and 1756.8 to 1428.9 mg GAE / L for the isabella grape juice, respectively. 

Color Intensity and  Color Measurements:  It was determined that color intensity 

value in “Bornova Misketi”  grape juice is 0.622.  

Spectrophotometric color measurements meets blue, red and yellow, 420%,  520% and  

620%, respectively. 420%, 520% and 620% values are 65.98%, 24.91% and 9.11% 

respectively. 

 It is reported that color values of white grape juice has changed between 59.99 – 72.40%, 

20.14 – 25.91% and 7.95 – 14.21% for 420 %,520 % and 620% respectively. 

Canbas, A., et al. (1996) determined that browning index of white grape juices are related 

with 420% color measurement. Increasing of index and 420% measurement, shows rising on 

the browning of grape juices.  

Turbidity Analyses: Turbidity measurement of grape juice was performed with turbidimeter 

as an indicator of clarification step in grape juice process. Turbidity values of “Bornova 

Misketi” grape juice is determined as 9.25 NTU.  

Sensory Evaluation: In this study sensory analyses of grape juice is also determined for 5 

different sensory properties, such as aroma, flavor, color, clarity and total taste. As a result 

aroma score is found 9. Falvor is found as 8.75. Color value is 8.63. Clarity and general 

satisfiction is found as 9 and 9, respectively. Hedonic scale is limited 1 to 10 points. 

        

Conclusion 

Including more sugar compared to the other types of fruit juice is an important factor 

limiting the consumption of the grape juice. This negative factor is eliminated by using 

aromatic varieties, mixing with other fruit juices, adding carbon dioxide to it, and adjusting 

sugar / acid ratio. This study investigated the use of grape varieties of “Bornova Misketi” in 
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the production of grape juice. For this purpose, specific physical and biochemical 

characteristics were examined, sensory evaluations were made and results were revealed. 

It was determined that the overall appreciation score of “Bornova Misketi” grape juice 

was quite high with its dark golden yellowish color and strong feeling flavor. As a result, 

“Bornova Misketi” grape variety has been found suitable for grape juice production and it is 

thought that this new aromatic white grape juice can contribute to the developing grape juice 

sector. 
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ABSTRACT 

 

In this study; eight koruk (sour grape) juices were investigated for their general, 

antioxidant and colour properties and polyphenol content. The koruk juices were obtained from 

the unripe berries of Kabarcık, Emir, Narince, Muscat of Bornova, Sultan7, Öküzgözü, 

Boğazkere and Cabernet Sauvignon grape varieties. It was determined that total soluble solid 

(TSS) and pH values were low and acidity was high in the samples.  Color intensity and optic 

density (OD) were measured at 420, 520 and 620 nm to determine color properties of koruk juice 

samples. OD420 (yellowness) values were higher than other color parameters in all investigated 

samples. Total phenolic (TP) contents of the samples were found between 152.11 and 317.71 

mgGAE/L. The highest TP was observed in Boğazkere and the lowest one in Sultan7. Phenolic 

index (I280) values were ranged between 6.316 and 18.833 units. The lowest value was observed 

in Sultan7, while the highest one in Boğazkere. I280 and TP values were ranged as similar. 

Antiradical efficiencies (AE) of the samples were determined between 4.04 and 1.36 

mgDPPH/ml. Öküzgözü sample showed the highest AE properties while the Sultan7 showed the 

lowest one. This study provides valuable information about TSS, pH, Acidity, TP, I280, AE and 

color properties of fresh koruk juices. These results could be useful for future research on using 

of koruk juices in food sector. 

 

Key Words: Koruk juice, Total phenolic, Antioxidant, Chemical properties 

 

Introduction 

 

Turkey, by locating in one of the most suitable places on earth for vine growing, has a 

remarkably old and essential viticulture history as well as being the center of grape germplasm.  

Viticulture has a long history in Anatolia. The archeological excavations carried out in the region 

were verified that viticulture has dated back to 3,500 BC (Koçtürk and Engindeniz, 2009).   

Grape and grape derived products have been produced since ancient times. Koruk juice obtained 

from unripe green grapes is one of them.  Different grape varieties belong to Vitis vinifera are 

being used to produce koruk juice. Some of the most popular variety names are Yediveren, 

Kabarcık, Narince and Sultana in Turkey. 

 

Koruk juice has a tart flavor and a strong acidity. It is commonly used with salad and 

vegetables as an acidifying and flavoring agent in Turkey and in its neighboring countries. It is 
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also consumed as a drink after being sweetened (Karapinar and Sengun, 2007).  A lot of grape 

varieties are used for production of koruk juice and it is commonly consumed as fresh.  Its juice 

and powder are also used to reduce blood pressure and lipids as well as body weight in traditional 

medicine (Shojaee-Aliabadi et al. 2013). On the other hand, it was reported that Koruk juice has 

no lipid-lowering effect and may inhibit atherosclerosis by other mechanisms rather than 

modifying lipid levels (Aminian et al. 2003).   Although blood pressure and lipid profile 

disorders did not completely return to normal levels by verjuice (processed koruk juice) 

consumption, it seems that it is used as a flavoring, not devoid of benefit may be due to its 

antioxidant effects (Alipour et al. 2012).  

 

Phenolic compounds of grape, grape juice, grape seed and wine and their antioxidant 

properties have been investigated by many researchers (Karadeniz et al. 2000; Pastrana-Bonilla et 

al. 2003;  Göktürk Baydar et al. 2004; MakriS et al. 2008; Anli Aand Vural, 2009; Hernandez-

Jimenez et al. 2009; Yang et al. 2009; Lima et al. 2014). Phytochemical properties of unripe 

grape, verjuice and koruk juice have also been investigated by researchers (Nikfardjam, 2008; 

Sabir et al. 2010; Shojaee-Aliabadi et al. 2013).  

 

The objective of this study was to investigate the chemical quality, the colour properties, 

the antioxidant activity and phenolic contents of various koruk juice manufactured from different 

grape varieties. 

 

Material and Methods 

 

Research Material and Preparation of Koruk Juice   

Koruk samples were picked up from eight different grape varieties in Manisa Viticulture 

Research Institute vineyards. The grape varieties were Kabarcık (KB), Emir (EM), Narince (NR), 

Muscat of Bornova (BM), Sultan7 (S7), Okuzgozu (OG), Bogazkere (BG) and Cabernet 

Sauvignon (CS). Harvested koruk samples were immediately washed and crushed. Marc was 

pressed and obtained koruk juice was analyzed directly.  

 

Common Chemical Properties  

The biochemical properties of koruk juice such as total soluble solid, pH value and acidity 

were analyzed according to Ough and Amerine (1988). TSS was measured by using temperature 

compensating refractometer, range 0-32% Brix (Atago Master), pH values were directly 

measured with pH meter (Hanna pH meter 221). Acidity was determined by diluting the samples 

with deionize water and titrating to pH 8.1 with 0.1 N NaOH. Titratable acidity was expressed as 

tartaric acid equivalent. 

 

Colour Measurements 

Color properties such as colour intensity and optic density of the samples were 

determined by spectrophotometric method (Ribéreau-Gayon et al. 2000).  350 µl samples were 
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used for determination of absorbance at 420, 520 and 620 nm wavelength of Multiskan FC 

Microplate Spectrophotometer (Thermo scientific, Multiskango, Finland).  Distilled water was 

used for blank. Color intensity (CI) was calculated as the sum of absorbance (at 420, 520 and 620 

nm) of the samples. Optic density (OD) values were calculated according to formula: OD420, 520, 

620 = Abs.420, 520, 620 /CIx100 

 

Total Phenolic Content and Polyphenol Index 

Total phenolic contents of the diluted samples were determined as spectrophotometrically 

by using Multiskan FC Microplate Spectrophotometer (Thermo scientific, Finland) according to 

Folin-Ciocalteu colorimetric method (Singleton and Rossi, 1965). Estimation of total polyphenols 

was adapted to the suggestions (Breksa et al. 2010). 100 µl Folin–Ciocalteu's reagent was added 

to 4 ml diluted sample in a test tube. After a brief incubation at room temperature (3 min), 500 µl 

sodium carbonate (20 % m/v) was added. The solution was mixed and incubated at room 

temperature. After 30 min, 350 µl of solution was transferred to spectrophotometer plate and the 

absorbance measured at 760 nm.  The aliquots of 50, 100, 200, 300, 400 and 500 mg/l of gallic 

acid were used to obtain the calibration curve. Results were expressed as mg gallic acid 

equivalent per liter of koruk juice (mgGAE/L).  

 

To estimate the total content of polyphenolic compounds in the samples the polyphenol 

index was also considered: samples were diluted with distilled water (1:30) and the absorbance 

was measured directly at 280 nm.  

 

Antioxidant Activity  

Free radical scavenging activity of koruk juices was determined by using 2,2-Diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH•)  method (Brand-Williams et al. 1995). When an antiradical agent was 

added to DPPH•, the free electron was paired up, the purple color turned into yellow. This effect 

was appeared as a decrease in absorbance. 0.1 ml of aliquot of five different dilutions from each 

samples were added to 3.9 ml DPPH• methanolic solution (1210-5 M) and vortexed. Absorbance 

was measured at 517 nm. 100 mg/L trolox solution was used as standard antioxidant. The 

percentage inhibition of initial concentration of DPPH• radical was calculated as: %Inhibition= 

((ADPPH-ASAMPLE)/ ADPPH) x 100.  

 

Antiradical curves were plotted referring to concentration on the x axis and their relative 

scavenging capacity on the y axis for calculating the EC50 values.  

 

Statistical Analysis 

Data were subjected to analysis of variance with mean separation by Duncan’s multiple 

range tests. Differences were considered statistically significant at the p≤0.05 levels.   
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Results and Discussion 

 

General chemical properties of koruk juice samples were given in Table 1. The statistical 

differences were observed in terms of all examined parameters among koruk juice samples 

(p≤0.05). Sultan7 was showed the highest TSS value, while Kabarcık was showed the lowest. 

The pH values were observed between 2.00 and 2.20. Acidity was very important characteristic 

for tart taste and aroma in koruk juice. The lowest acidity was determined in Kabarcık, whereas 

the highest values were determined in Muscat of Bornova and Sultan7.  

 

Table 1. The Chemical Properties of Koruk Juice 

Koruk Juice TSS (ºBrix) pH Acidity* (g/L) 

Kabarcık 4.07f ± 0.06 2.20a ± 0.02 32.52e ±0.22 

Emir 4.27d ± 0.06 2.14b ± 0.01 32.88de ±0.68 

Narince 4.33cd ± 0.06 2.19a ± 0.01 34.90cd ± 0.05 

Muscat of Bornova 5.60b ± 0.01 2.00e ± 0.01 47.88a ± 0.01 

Sultan7 5.97a ± 0.06 2.00e ± 0.02 49.05a ± 2.05 

Okuzgozu 4.17e ± 0.06 2.12c ± 0.01 33.99cde ± 1.00 

Bogazkere 4.40c ± 0.10 2.15b ± 0.01 35.06c ± 0.42 

Cabernet Sauvignon 4.30cd ± 0.01 2.07d ± 0.02 39.02b ± 0.28 

Values indicated with different letters within each column are significantly different for p≤0.05 

*Tartaric acid equivalent 

 

It was investigated that determination of chemical properties of unripe grape juices which 

were produced at different countries. The acidities of the samples were changed between 19.6 

and 39.6 g/L (Nikfardjam, 2008). In another study; the pH values of koruk juice were between 

2.44 and 2.78, the acidities were between 27.5 and 28.0 g/L (Karapinar and Sengun, 2007). It was 

studied that determination of chemical and sensory properties of Kabarcık and Yediveren 

verjuice samples.  The pH values of fresh verjuice samples were 2.98 and 2.91, the acidities were 

24.8 and 30.0 g/L and TSS values were 7.47 and 4.50 ºbrix respectively (Hayoglu et al. 2009). 

Generally, the pH value and TSS increase while the acidity decreases during the grape maturation 

period.  After veraison, acidity starts decreasing in berries. For this reason, production of 

traditional koruk juice is usually made during veraison or before. 

 

Some color properties of koruk juice samples were presented in Table 2. OD 420, 520 and 

620 represent yellow, red and blue colors respectively (Ribéreau-Gayon et al. 2000). As seen in 

Table 2, color density, OD420, OD520 and OD620 were found statistically different (p≤0.05). The 

highest CD value was found in Emir, while the lowest value was in Cabernet Sauvignon. CD 

values were measured between 0.07 and 0.66. Okuzgozu, Bogazkere and Cabernet Sauvignon 

were found in similar statistical group in terms of OD420 values. OD520 values ranged between 

21.77 and 24.11. The lowest value was determined in Cabernet Sauvignon. Kabarcık, Emir, 

Sultan7 and Narince were in the same statistical group in respect to their OD620 values. OD620 

values ranged between 0.44 and 9.14.  
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TP contents of the samples were determined between 317.71 and 152.11 mg/L (Figure 1). 

The highest TP values were found in Bogazkere. TP contents were 299.68 mg/L in Okuzgozu, 

268.22 mg/L in Muscat of Bornova, 243.01 mg/L in Cabernet Sauvignon, 212.36 mg/L in 

Narince, 210.20 mg/L in Kabarcık, 199.79 mg/L in Emir and 152.11 mg/L in Sultan7. Statistical 

differences were found among samples (p≤0.05). 

 

Table 2. Color Properties of Koruk Juice 

Koruk Varieties Color Density OD420 % OD520 % OD620 % 

Kabarcık 0.24d±0.02 70.66bc±2.92 22.72abc±0.93 6.62a±1.99 

Emir 0.66a±0.01 68.63c±0.37 23.82a±0.11 7.55a±0.26 

Narince 0.58b±0.02 69.25c±1.14 23.31ab±0.36 7.44a±0.79 

Muscat of Bornova 0.18e±0.01 73.66ab±2.35 23.43ab±0.65 2.91b±1.11 

Sultan7 0.45c±0.01 66.76c±0.64 24.11a±0.17 9.14a±0.47 

Okuzgozu 0.25d±0.01 77.27a±1.10 22.29abc±0.34 0.44b±0.07 

Bogazkere 0.43c±0.01 76.05a±0.34 22.71abc±0.16 1.24b±0.20 

Cabernet Sauvignon 0.07f±0.04 76.50a±4.79 21.77c±1.80 1.73b±0.30 

Values indicated with different letters within each column are significantly different for p≤0.05 

OD: Optic Density at 420, 520 and 620 nm. 

 

It was reported that TP contents of verjuice samples from seven different countries were 

200 and 1330 mg/L (Nikfardjam, 2008).  TP content of unripe grape were found 3887.9 mg/L in 

another study (Shojaee-Aliabadi et al. 2013). The results of the present study are similar 

according to first investigation (Nikfardjam, 2008). TP contents are lower than the other study 

results (Shojaee-Aliabadi et al. 2013). The reason of that is possibly due to the differences 

between extraction methods and analyzing whole berry or juice. TP content was lower than 1000 

mg/L at unripe stage of grape maturation and little changes occurred until veraison. However, it 

increased after veraison and exceeded 2000 mg/L. At maturation, TP content ranged from 2253 

to 2847 mg/L (Sabir et al. 2010). The present study indicated that the TP values were similar the 

results. Phenolic Index values were ranged from 6.316 to 18.833. The lowest value was observed 

in Sultan7, while the highest one in Bogazkere. I280 and TP values were ranged as similar. In both 

methods, the lowest values were found in Sultan7. 
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Figure 1. Total phenolic content of koruk juice samples (mg/L) 

 

 
  

Antioxidant properties of samples were determined by using DPPH• method. 100 mg/L 

Trolox solution was used as control sample. EC50 values of the samples were showed Figure 2. 

Statistical differences were determined among EC50 values (p≤0.05). EC50 value of Trolox was 

14.98 µl. Sultan7 displayed the lowest antoxidative properties and Okuzgozu displayed the 

highest. EC50 values were found as 2.27 µl in Okuzgozu, 2.49 µl in Bogazkere, 3.66 µl in 

Cabernet Sauvignon, 4.25 µl in Muscat of Bornova, 4.68 µl in Kabarcık, 5.23 µl in Narince, 6.56 

µl in Emir and 6.58 µl in Sultan7.     

 

Figure 2. EC50 values of koruk juice (µl sample, T: Trolox 100 mg/L) 

 

Conclusion  

 

In current study; eight koruk (sour grape) juices were investigated for their general, 

antioxidant and color properties and polyphenol content. This study provides valuable 

information about TSS, pH, Acidity, TP, I280, AE and color properties of fresh koruk juices. 

These results could be useful for future research on using of koruk juices in food sector. 
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DETERMINATION OF MUST PROPERTIES OF SOME GRAPE VARITIES  

Ahmet CANDEMİR     Ali GÜLER    Kadir Emre ÖZALTIN     Fatma Belgin AŞIKLAR 

Viticulture Research Institute, Manisa 

 

ABSTRACT 

In this study that is aimed to determined must properties of some local grape varities, 

named as Denizli Karasi, Erkenci Dimrit, Balcova Karasi and Koy Yeri, which belongs to 

Aegean Region. For this purpose total soluble solid (TSS), pH, titreable acidity (TA) and 

maturation index values are investigated. The harvested grapes are seperated from their clusters 

then grapes are crashed. After that, crashed grapes are heated up at 50 0C for an hour to obtain 

colour compounds from grape skin to must. Then heated grapes are pressed and grape must is 

released to self-clarification. Then grape must bottled and pasteurized. Analyses and 

measurements on grape must is done afterwards this step.  TSS, pH, TA, total phenolic content 

and turbidity analyses and measurements were realized at grape musts. Sugar profile of musts 

are investigated by HPLC method at the same time. It is determined that TSS values of grapes 

are ranged form 17,3 to 21,8 0Briks. Also it is determined that pH and TA values of grapes are 

changed between 3,52 – 3,88 and 4,01- 6,14 respectively. The must yields of grapes are 

calculated between % 55 and % 63,60. As a result the must properties and suitability for grape 

must usage of some Aegean grape varities is tried to revealed.  

 

Keywords: Grape must properties, Local grape varities, Aegean Region grapes 
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5-HYDROXYMETHYL-2-FURFURAL (HMF)  IN MOLASSES PRODUCED AT 

DIFFERENT EVAPORATION TEMPERATURES 

Ali GÜLER 

Viticulture Research Institute, Manisa 

 

ABSTRACT 

 

In this study; HMF amounts of molasses were investigated.  It was evaporated at 

different temperatures. Firstly grape must was deacidified and then stored at cold room for 24 

h. After, the must was concentrated under 600 mmHg vacuum conditions. Among 50-90ºC 

seven concentration temperatures used for molasses production. Additionally, molasses was 

produced as traditionally also. HMF contents of the molasses were analyzed by High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC). The deacidified must HMF amount was 

determined as 2.5712 mg/kg. HMF amounts of the molasses were found between 8.0964 

mg/kg and 11.0662 mg/kg. The highest HMF content was observed at 70ºC evaporation 

temperature. HMF could not be detected at 80 and 90ºC evaporation temperatures. As a result, 

HMF content changes in molasses, which was produced at different temperatures, were 

revealed. 

 

Key Words:  HMF, Molasses, Evaporation, Grape 

 

 

99



2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017,  

Tekirdağ, Turkey -Poster Pres.- 

 

TRADITIONAL GRAPE JAM PRODUCTION BY USING DIFFERENT GRAPE 

VARIETIES AND DETERMINATION OF SOME QUALITY PARAMETERS 

 

Kadir Emre ÖZALTIN     Fatma Belgin AŞIKLAR   Ahmet CANDEMİR     Ali GÜLER 

Viticulture Research Institute, Manisa 

 

ABSTRACT  

 

 In this study, it was aimed determination of grape jam properties.  For this purpose, 

firstly jam was traditionally produced from four different grape varieties (Mevlana, Crimson 

Seedless, Autumn Royal and Flame Seedless) and then quality analyses were determined in 

both grape varieties and jams. Grape berries were removed from cluster and washed carefully. 

On the other hand, 500 grams of sugar and 250 ml of water were mixed and boiled until sugar 

was dissolved completely. Then this solution was added on grape berries. This mixture was 

boiled for 30 minutes. Jam samples were bottled while samples are still hot. Total soluble 

solid (TSS), pH, titrable acidity (TA), total phenolic content (TPC) and total monomeric 

anthocyanin (TMA) analyses were performed. Also, Hydroxymethylfurfural analyses were 

determined by HPLC method. pH values of grape varieties were 3.67-4.83, whereas pH 

values of jam samples were 4.17-4.60. TSS values of grape varieties were 19.5-22.2° Brix, 

whereas TSS values of jam samples were 68.2-71.4 °Brix. TA values of grape varieties were 

2.29-4.34, whereas TA values of jam samples were 2.14-3.35. TPC and TMA values ranged 

from 929 to 2344 mg GAE kg-1, 18 to 490 mg malvidin-3-glucoside kg-1 for grape varieties, 

respectively. Besides, TPC and TMA values ranged from 786 to 2235 mg GAE kg-1, 8 to 329 

mg malvidin-3-glucoside kg-1 for jam samples, respectively. HMF was only detected in two 

jam samples and it was determined between 0.37 and 1.13 ppm. 

 

Keywords: Grape, Jam, Quality, HMF, Biochemical 
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Fatma Belgin AŞIKLAR     Ahmet CANDEMİR      

Ali GÜLER     Kadir Emre ÖZALTIN 
 

Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü, Manisa 

 

Dünya bağcı ülkeleri arasında Türkiye, üretim miktarı ve üretim alanı bakımından 

önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde, çekirdeksiz üzüm üretiminin yaklaşık 

% 40'ı kurutularak değerlendirilmektedir. Türkiye, dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde 

uzun yıllardır ABD ile birlikte ilk iki sırayı paylaşmaktadır. Dünya çekirdeksiz kuru üzüm 

ihracatında ise ilk sırada yer almaktadır.  

Bu çalışmada dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olan çekirdeksiz kuru üzümün 

Türkiye deki standardizasyon süreci incelenmiştir. Çalışmada; o döneme ilişkin dokümanlar, 

basılı ve belgesel kaynaklar, “1931 Ziraat Kongresi İhtisas Raporları” ile “İzmir Ticaret 

Borsasının Tarihi” isimli kaynak, daha sonra yapılan araştırmalar ve makalelerden 

yararlanılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ihracatımızdaki önemini koruduğu ve 

geleneksel ihraç ürünlerimiz arasında önemli bir yer aldığı bilinen çekirdeksiz kuru üzümün 

dış piyasadaki rekabet gücünü korumak ve artırmak amacıyla çalışmalar başlamıştır. İlk 

Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardı 10 Mart 1937’ de 4 madde olarak karara bağlanmış ve 

standardize edilmiş üzümlerin 1937 Eylül’ünde devlet kontrolünde dış piyasalara satışı 

başlamıştır.  

İlk standardın oluşturulmasından bu güne Türk Çekirdeksiz Kuru Üzüm’ünün 

konumunu oluşturmak, geliştirmek için yapılan standardizasyon çalışmaları ile bu gün 

kullanılan “TS/3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardı”’na ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Standart, TS/3411 
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Fatma Belgin AŞIKLAR     Ali GÜLER   Ahmet CANDEMİR     Kadir Emre ÖZALTIN 

Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü, Manisa 

 

ÖZET  

Türkiye asmanın anavatanı olması nedeniyle 1.200’ün üzerinde üzüm çeşidine 

sahiptir. Ancak bunlardan sadece 50-60 kadarı ekonomik önem bakımından yetiştirmeye 

değer görülmektedir. Misket üzüm çeşitlerinin bugün yetiştiriciliği az yapılmasına karşın 

Anadolu coğrafyasında üretimi, tüketimi ve ihracatı çok eski tarihlere kadar dayanmaktadır. 

Bornova Misketi, taneleri orta irilikte, yuvarlak şekilli, yeşil-sarı renkli ve 1-2 çekirdekli, 

kalın kabuklu, sulu ve aromatik üzüm çeşitlerindendir. Salkımları genellikle konik-silindirik, 

küçük (150-175 g) ama sık bir yapıdadır. Bornova Misketi, karakteristik misket tat ve 

kokusuna sahip en önemli yerli misket üzüm çeşididir. Ege bölgesinin tarihsel miraslarından 

biri olan Bornova Misketi’nin ana vatanı ismini aldığı İzmir’in Bornova ilçesidir.  

Bitkisel üretimde devamlılık ancak yabani türlerin ve yerel genotiplerin korunması ile 

mümkün olabilir. Biyolojik çeşitlilik, toplumların ekolojik, ekonomik, kültürel zenginlikleri 

ve geçmişleriyle bağlantısının bir ifadesidir. Bu çalışma ile yerel genotiplerin tanıtılması 

bağlamında Bornova Misketi ile ilgili Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

(BAEM) başta olmak üzere bölgemizde gerçekleştirilen faaliyetler ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması 

amacıyla Bornova Misketi, Enstitümüze ait milli koleksiyon bağında muhafaza altına 

alınmıştır. Bununla birlikte bölgede Bornova Misketi bağlarının kurulmasına öncülük 

edilmekte ve teknik destek sağlanmaktadır. Enstitümüz bünyesinde Bornova Misketi ile ilgili 

klon seleksiyonu çalışmaları TAGEM projesi olarak devam etmektedir. Ayrıca Bornova 

Misketi üzüm çeşidinden Manisa BAEM Üzüm Ürünleri İşleme Tesisinde pilot ölçekli üzüm 

suyu üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan bu çalışmalarla yerel çeşitlerin korunması, tanıtılması, yeni ürünlere işlenmesi 

ve ekonomiye kazandırılması mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bornova Misketi, Yerel genotip, Tarih, Biyolojik çeşitlilik. 
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YEREL ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN ŞIRALIK ve KURUTMALIK ÖZELLİKLERİNİN 
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Ahmet CANDEMİR      Dr. Ali GÜLER    Kadir Emre ÖZALTIN     Fatma Belgin AŞIKLAR 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

ÖZET  

Türkiye, dünya üzerinde bağcılığın ortaya çıktığı ve geliştiği önemli tarım 

merkezlerinden biridir. Bu sebeple ülkemizde üzüm ve üzümün işlendiği ürün çeşitliliğin 

oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı ülkemize has üzüm çeşitlerinin 

şıralık ve kurutmalık özelliklerinin belirlenmesidir. Böylece şıra, üzüm suyu veya kuru üzüm 

üretiminde farklı üzüm çeşitlerinin kullanılabilirliği belirlenmiş olacaktır. Çalışmada Manisa 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde yer alan genetik kaynaklar bağındaki üzüm 

çeşitleri kullanılmıştır. Yapılan ön değerlendirmeler neticesinde şıralık ve kurutmalık 

olabileceği düşünülen çeşitler belirlenmiştir. Belirlenen şıralık çeşitler usulüne uygun olarak 

şıraya işlenmiş, kurutmalık çeşitler ise güneşte kurutulmuştur. Elde edilen ürünlerin fiziksel, 

biyokimyasal ve kalite analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizler arasında, şıra verimi, suda 

çözünür kuru madde, titre edilebilir asitlik, pH, toplam fenolik madde, toplam monomerik 

antosiyanin, antioksidan kapasite yer almaktadır. Bu analizler yaş üzüm, şıra ve kuru üzümlerde 

gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında şıra ve kuru üzümlerde ürüne özgü kalite değerlendirmeleri 

gerçekleştirilmiştir. Şıraların şeker profili de belirlenmiştir. Şıralık olabilecek siyah üzümlerden 

Katı Kara, Denizli Karası, Balçova Karası ve Erkenci Dimrit çeşitlerinin öne çıktığı 

belirlenmiştir. Beyaz üzümler arasında ise Kanon Harabı ve Bulama çeşitlerinin şıralık 

kullanıma uygun olduğu belirlenmiştir. Genetik kaynaklar parseli kurutmalık üzümler yönüyle 

değerlendirildiğinde Pembe Misket ve Siyah Razakı çeşitlerinin çekirdekli kuru üzüm 

üretimine uygun olduğu görülmüştür. Sonuç olarak bu çalışma ile genetik kaynaklar havuzunda 

bulunan ancak piyasada bilinmeyen bazı üzüm çeşitlerinin kurutmalık ve şıralık özellikleri 

ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm çeşitleri, Şıra, Kuru üzüm, Fenolik madde, Şeker profili  
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ÖZET  

 

Ülkemiz dünya kuru üzüm üretiminde dünya ikincisi, ihracatında ise dünya lideri 

konumunda yer almaktadır. Dünya piyasalarında ağırlıklı olarak “Sultana” ve “Thompson” 

olmak üzere iki farklı çeşit çekirdeksiz kuru üzüm işlem görmektedir. Türk tipi çekirdeksiz 

kuru üzüm “Sultana” olarak adlandırılmaktadır. Bu üretim yönteminde üzümler bandırma 

çözeltisine bandırılarak serilir ve güneşte kurutulur. Bu çalışmanın amacı ön uygulamada 

bandırma çözeltisiyle birlikte ultrason gücünün kullanılmasıyla birlikte güneşte kurutulan 

üzümlerin kalite özelliklerinin belirlenmesidir. Yapılan çalışmalarda ultrasonik ön uygulama 

gerçekleştirilmiş meyve sebzelerde kuruma süresinin % 10-30 oranında düşüş gösterdiği 

belirlenmiştir. Bu çalışma kapsamında bandırma çözeltisiyle birlikte farklı sürelerde ultrason 

gücü uygulanmış, üzümler beton sergi yerlerinde güneşte kurutulmuştur. Üzümlerin kuruma 

süresi, kuruma davranışları, L*,a*,b* renk ve kalite özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak 

ultrason etkisinin kuruma süresi ve kalite özellikleri üzerinde sınırlı bir etkisi olduğu 

belirlenmiştir.    

    

Anahtar Kelimeler: Sultani çekirdeksiz, Ultrason, Kalite 
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Ali GÜLER     Ahmet CANDEMİR    Özen MERKEN     Naci YILDIZ 
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ÖZET  

 

Bu çalışmada; Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen 

bazı üzüm çeşitleri ve klonlarının mineral madde kompozisyonları ve renk özellikleri 

belirlenmiştir. Projede Saruhanbey, Manisa Sultanı, Sultan1, Sultan 7, Altın Sultani ve Siyah 

Kişmiş çeşitleri ile Osmanca’ nın 39, Razakı’ nın 6, Pembe Gemre’ nin 9, İpek üzümü’ nün 4, 

Çal Karası’ nın 1-2-10 numaralı klonları incelenmiştir. Mineral maddelerin belirlenmesinde 

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi, renk ölçümlerinde ise Minolta CR300 cihazlarından 

yararlanılmıştır. Örneklerin N değerleri % 0,065-0,218; K 2871-5521 mg/kg; Ca 636-3822 

mg/kg; Mg 292-624 mg/kg; Fe 50,1-82,64 mg/kg; Zn 2,87-19,01 mg/kg; Mn 0,79-4,75 mg/kg 

ve Cu miktarları ise 3,86-18,97 mg/kg arasında tespit edilmiştir. Örneklerin renk 

özelliklerinden L*, a*, b*, Croma ve hue değerleri ölçülmüş ve CIRG indeksi ile ΔE değerleri 

hesaplanmıştır. Renkli ve beyaz çeşitler renk özellikleri açısından ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Beyaz çeşitlerde en yüksek b* değeri İpek üzümünün 4 no’ lu klonunda, 

maksimum L* değerleri ise Sultan1 ve Manisa Sultanı çeşitlerinde gözlenmiştir.  Renkli üzüm 

çeşitlerdeki en yüksek a* değerleri Çal Karası klonlarında izlenirken, en düşük CIRG değeri 

ise Pembe Gemre’ nin 9 no’ lu klonunda görülmüştür.   

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, Mineral, Renk, Klon, CIRG 

 

 

 

 

 

 

 

105



9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 11-14 Eylül 2017,  

Ankara, Türkiye -Sözlü Bildiri- 

 

 

KORUK KONSANTRESİ ÜRETİMİ VE İÇECEK TEKNOLOJİSİNDE 

KULLANILABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ 

Ali GÜLER 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

ÖZET 

 

Gelişen ve her geçen gün yenilenen gıda sanayinde içecek teknolojisi ve çeşitliliğinin 

gelişim hızı oldukça yüksek potansiyel göstermektedir. Özellikle yeni ürün geliştirme, 

ürünlerin duyusal ve fonksiyonel özelliklerinin iyileştirilmesi ve farklı bitkisel kaynakların 

sektöre kazandırılması piyasada oluşan rekabetin ürün çeşitliliğine yansımaları olarak 

görünmektedir. Bu çalışmada, geleneksel ürünlerimizden birisi olan koruk suyunun üretimi, 

konsantre edilmesi ve içeceklerde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Koruk suyunun berrak hale 

getirilmesi için sırasıyla; parçalama, presleme, tortu alama, depektinizasyon, berraklaştırma 

(bentonit, jelatin ve kizelsol) detartarizasyon ve filtreleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Daha 

sonra berrak koruk suyu 50ºC’de 600 mmHg şartlarında konsantre elde edilmiştir. Üretilen 

konsantre gazoz, buzlu çay ve şerbet üretiminde üçer farklı dozda kullanılmış ve üretilen 

içeceklerde 4, 20 ve 24ºC depolama şartlarında meydana gelen değişimler altı ay süreyle 

izlenmiştir. Çalışma sonucunda; koruk konsantresinin gazlı ve gazsız içecek üretiminde 

kullanılabileceği, özellikle şerbet ve buzlu çayların yüksek potansiyel gösterdiği tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte koruk suyu konsantresi ve üretilen içeceklerin bazı fiziksel, 

duyusal, kimyasal ve biyokimyasal özellikleri de ortaya koyulmuştur. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, Koruk, Konsantre, İçecek 
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ÖZET  

 

Üzüm antioksidatif özellik gösteren fenolik maddeler açısından zengin meyvelerden 

birisidir. Bu çalışma kapsamında; bazı üzüm çeşitlerinin antioksidatif özellikleri, toplam 

fenolik madde, antosiyanin ve askorbik asit miktarları ile incelenen parametreler arasındaki 

olası ilişkiler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Antioksidan aktivitenin belirlenmesinde DPPH· 

ve ABTS·+ metotlarından yararlanılmıştır. Örnek DPPH· ve ABTS·+ inhibisyonlarının 

sırasıyla % 25,69- 89,11 ile % 27,29-81,50 arasında olduğu tespit edilmiştir.  Örneklerin 

Troloks eşdeğeri antioksidan kapasite ve EC50 değerleri incelendiğinde çekirdeksiz çeşitlere 

nazaran çekirdekli olanların daha iyi değerler gösterdiği belirlenmiştir. Renkli çeşitlerde 

antosiyanin miktarlarının (malvidin 3-o-glikozit eşdeğeri)  16,39 ile 415,40 mg/kg arasında 

bulunduğu saptanmıştır. Toplam fenolik madde açısından en düşük değerler çekirdeksiz 

çeşitlerde gözlenmiştir. İncelenen çeşitler kendi aralarında çekirdeksiz, çekirdekli beyaz ve 

çekirdekli renkli olarak gruplandırılmış ve her bir grupta incelenen parametreler arasındaki 

korelasyonlar irdelenmeye çalışılmıştır. Toplam fenolik madde, askorbik asit ve antioksidatif 

özellikler arasında bazı çeşitlerde önemli korelasyonlar tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Üzüm, Antioksidan, Fenolik madde, Korelasyon 
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KORUK SUYUNUN KONSANTRE EDİLMESİNDE PROSESİNİN TOPLAM 

FENOLİK MADDE VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ 

Ali GÜLER 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Manisa 

 

ÖZET  

 

Koruk suyu; ülkemizde çok eski zamanlardan bu yana üretile gelen geleneksel 

ürünlerimizden birisidir. Bazı bölgelerde daha çok geleneksel yöntemlerle evlerde ve bazı 

küçük işletmelerde taze olarak üretilerek tüketilen koruk suyu, son yıllarda ticari amaçla da 

üretilmektedir. Bu çalışmada; koruk suyunun konsantre edilmesinde uygulanan presleme, 

tortu alma, depektinizasyon, berraklaştırrma durultma, detartarizasyon ve evaporasyon 

işlemleri sonunda toplam fenolik madde ve antioksidan aktivitete değerlerinde meydana gelen 

değişimler ve aralarındaki korelasyonlar incelenmiştir. Toplam fenolik madde analizinde 

Folin-Ciocalteu kolorimetrik metodundan yararlanılırken, antioksidan aktivite analizlerinde 

DPPH ve ABTS metotları kullanılmıştır. Örneklerde toplam fenollik madde ve antioksidan 

aktivite değerleri evaporasyon aşamasında diğer işleme basamaklarına göre daha fazla 

değişiklik göstermiştir. Toplam fenolik madde miktarı 264 ile 288 mg 100 g-1 KM arasında 

değişmiş ve antioksidan aktivite değerleri ile arasında yüksek oranda korelasyonlar tespit 

edilmiştir (p<0.01).  Evaporasyon işlemi sonunda toplam fenolik madde miktarının başlangıca 

göre yaklaşık  % 16 oranında azaldığı belirlenmiştir. Antioksidan aktivite değerleri ise DPPH 

ve ABTS metotları için sırasıyla % 14,6 ile 20,5 oranında azalmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Koruk suyu, Fenolik madde, Antioksidan aktivite, Evaporasyon 
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BAZI ÇEREZLİK KURU ÜZÜMLERİN FENOLİK MADDE KOMPOZİSYONUNUN 

BELİRLENMESİ  

Ali GÜLER     Kadir Emre ÖZALTIN     Ahmet CANDEMİR 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

ÖZET  

 

 Ülkemiz dünyada bağcılık konusunda önemli ülkeler arasında yer almaktadır. 

Özelikle asmanın anavatanı olması sebebiyle zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Kurutma üzüm 

muhafazasında kullanılan metotların başında gelmektedir.  Bu çeşitlilik içerisinde üzümlerin 

kurutulmasıyla fazla miktarda farklı kuru üzüm ortaya çıkmaktadır. Bu ürünlerden çekirdekli 

olanlar daha çok çerezlik olarak kullanılırken, çekirdeksiz olanlar gıda sanayinde 

değerlendirilmektedir. Üzüm fenolik bileşiklerce zengin meyvelerdendir. Özellikle çekirdekli 

çeşitler bu bileşikleri daha fazla miktarda içermektedir. Son yıllarda bu tür sağlık açısından 

faydalı ürünlere tüketici talepleri oldukça artmıştır.  Bu nedenle bu çalışmada; ülkemizde 

çerezlik olarak önemli miktarda değerlendirilen ve Manisa şartlarında yetiştirilerek kurutulan 

Horoz Karası, Razakı (Burdur) ve Sultan7 (çekirdeksiz) üzüm çeşitlerinin fenolik madde 

kompozisyonun belirlenmesi amaçlanmıştır. Fenolik bileşikler yüksek basınçlı sıvı 

kromatografisi (HPLC) ile belirlenmiştir. Üzüm örneklerinde fenolik asitlerden; Gallik, 

sinapik, vanilik, ferulik, kafeik, p-kumarik ve kaftarik asit, flavonoidlerden; kateşin, 

epikateşin, epigallokateşin ve kuarsetin, stilbenlerden de trans-resveratrol incelenmiştir.  

   

Anahtar Kelimeler: Kuru üzüm, Sultan7, Horoz karası, Razakı, Fenolik madde 
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ÜZÜM PESTİLİ ÜRETİMİNDE ÜZÜM POSASININ KULLANIMI 

Kadir Emre ÖZALTIN1 Özlem ÇAĞINDI2 

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

 

ÖZET  

Geleneksel ürünlerimizden biri olan pestil; üzüm, dut, kayısı, erik gibi meyvelerin şıra 

veya pürelerinden elde edilmektedir. Pestilin hammadde kaynaklarından biri olan üzüm ise 

içeriğinde bulunan yararlı maddelerden dolayı insan beslenmesi ve sağlığı açısından önemli bir 

yere sahiptir. Üzümün işlenmesinde bir yan ürün olan, fenolik bileşikler, diyet lif ve renk 

maddeleri bakımından zengin olan posa genel olarak ya atık olarak kalmakta ya da çeşitli 

şekillerde değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada üzüm posasının üzüm pestili üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

İlave edilen üzüm posası oranları %3, %6 ve  %10 olup araştırma sonuçlarına göre Toplam 

Fenolik Madde, Toplam Monomerik Antosiyanin, Toplam Flavanoid, Antiradikal verim, L*, 

a*, b* değerleri sırasıyla 3358.07-11720.82 mg/kg k.m., 24.46-37.08 mg/kg k.m., 677.43-

2268.38 mg/kg k.m., 0.16-0.52 1/EC50, 27.25-48.87, 2.94-22.42, 4.01-34.80 arasında tespit 

edilmiştir. Üzüm posası katkılı pestil örnekleri genel beğeni bakımından kabul edilebilir 

düzeyde puan almışlardır. 

 

Anahtar kelimeler: Pestil, Üzüm posası, Geleneksel ürün, Fenolik madde 
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ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI İLE DİĞER BİTKİSEL KAYNAKLI YAĞLARIN YAĞ 

ASİTLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI  

Kadir Emre ÖZALTIN*1 Ali GÜLER1  Ahmet CANDEMİR1 F. Belgin AŞIKLAR1 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

ÖZET  

Üzümün işlenmesinde açığa çıkan ve tanenin yaklaşık %5’ini oluşturan çekirdek fenolik 

bileşikler, diyet lif ve ham yağ bakımından zengindir. Üzümün genetik özellikleri ile ortam ve 

yetiştirme şartlarına bağlı olmakla birlikte çekirdekteki toplam yağ miktarı  %5-20 arasında 

değişmektedir. Üzüm çekirdeği yağı doymamış yağ asitleri olan linoleik ve oleik asit, doymuş 

yağ asitleri olan palmitik ve stearik asit yönünden zengindir. 

Genel olarak soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen üzüm çekirdeği yağı zengin 

içeriğinden dolayı son yıllarda sofralarda kullanılmaktadır.  Bu derleme çalışması üzüm 

çekirdeği yağı ile bitkisel kaynaklı yağların yağ asidi özelliklerini karşılaştırmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Üzüm çekirdeği, Yağ asitleri, Bitkisel yağ 
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PRODUCERS’ APPROACHES ABOUT GOOD AGRICULTURAL PRACTICES  

IN MANİSA AND İZMİR 

Selçuk KARABAT1     Başak AYDIN2 

1Viticulture Research Institute, Manisa 
2Atatürk Soil Water and Agricultural Meteorology Research Institute, Kırklareli 

ABSTRACT  

 

This study includes the agricultural enterprises which apply and do not apply good 

agricultural practices in Manisa and İzmir provinces. 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 and to present the 

factors affecting to good agriculture. In the scope of the study, 25 grape producers in Manisa 

and 20 mandarin producers in Izmir 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. The tendency of the producers towards 

performing good agricultural practices and the factors affecting to these tendencies have been 

observed. The tendency of the producers were determined by using Logit Regression 

Analysis. 

 

1.Introduction and Objectives  

Today, society's greatest need is to provide safe food items. Rapid increase in the world 

population, environmental pollution due to developing technology, economic weakness and 

inadequate education deepen nutritional problems and make it difficult to provide safe food. 

 

Emerging food technology and consumer consciousness are also increasing efforts to 

improve product quality. The production of foods with the basic requirements for the lives of 

the consumers in line with current technological requirements is an important service for 

providing healthy nutrition. Efforts to ensure food safety and quality assurance are also of 

great importance for consumer and community health. 

 

Good Agricultural Practices (GAP) is one of the well-known standards developed by the 

Food and Agriculture Organization (FAO) and presently GAP certification is a must for 

export in most of the developed countries. GAP aims at attaining social, economic and 

environmental sustainability by following certain criteria right from the planting of crop to the 

marketing [1]. Turkey with more than 4 million tons of grapes is the 6th largest producer of 

grapes in the world. Turkey also has the distinction of achieving the high production in 

mandarin in the world. More than 40 per cent of the total grape production is produced in 

Manisa-Turkey. Also 15 per cent of the total mandarin production is produced in İzmir-

Turkey [2]. 
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This study includes the agricultural enterprises which apply and do not apply good 

agricultural practices (GAP) in Manisa and İzmir provinces. The main objectives of the 

research; The economic comparison of farmers applying and not applying GAP in the area of 

research, determination of farmers' awareness of GAP, the determination of farmers' 

tendencies towards GAP and the factors affecting GAP. 

 

2 Data and methodology  

2.1 Material 

 

The main material of the study was obtained from the surveys conducted with producers 

in İzmir and Manisa provinces. In addition, it has been used in previous domestic and foreign 

studies and statistics related to the research topic. 

 

2.2 Method 

 

According to the year 2013 data; 25 grape producers engaged in GAP in Manisa 

province; A total of 20 mandarin producers were surveyed in İzmir. A survey was conducted 

with the same number of non-GAP farmers in the study. 

 

2.2.1 Method Used in Analysis of Data 

 

In the analysis of the data, using simple calculations such as average, percentage, and 

cross tables; some socio-economic characteristics of the surveyed producers and some 

technical and economic characteristics of the enterprises have been determined. Factors 

influencing the tendency of producers to make GAP were identified. GAP tendencies of 

producers were determined using Logit regression analysis. 

 

Logit Regression is a nonlinear regression model specially designed for binary dependent 

variable. In the literature, Logit regression is also called "Logistic Regression" [3]. If the 

dependent variable in the model is expressed in two categories, then the model "Dual Logistic 

Regression Model" is called "Multiple Logistic Regression Model" if it is expressed in more 

than one category [4]. In the binary logistic regression model, the observed value of the 

dependent variable is 1 if the event occurs, 0 if the event does not occur, to express two 

possible states [5]. Logistic regression was developed by statistician David Cox in 1958. The 

binary logistic model is used to estimate the probability of a binary response based on one or 

more predictor (or independent) variables (features). It allows one to say that the presence of a 

risk factor increases the probability of a given outcome by a specific percentage. In this study, 

farmers' GAP status was taken as a dependent variable and 0 for those who did not 1 for GAP 

farmers. 
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3 Findings and results  

 

The average age of the GAP producers was 49.49 and the average age of non-GAP 

producers was 51.29. GAP producers average year of education 9.64, Non-GAP producers 

education year average is 7 years. The average number of family members of GAP producers 

was 3.91, and the average number of family members of non-GAP producers was 4.56. The 

average agricultural experience of GAP producers was 27.49 and the average agricultural 

experience of non-GAP producers was 32.64 years. GAP producers and non-GAP producers 

have also been statistically different in terms of education, number of family members and 

agricultural experience. 

 

Table 1. Some characteristics of GAP and Non-GAP producers 

 GAP Farmers Non-GAP Farmers 

Age of farmers (year) 49,49 51,29 

Education period (year) 9,64 7,00 

Number of family members         3,91 4,56 

Experience with agriculture (year) 27,49 32,64 

 

The average land size of GAP producers is 61.57 daa, and the average land size of non-

GAP producers is 25.24 daa. The share of land belonging to GAP producers in total land was 

determined as 97.97%, and the share of land belonging to non-GAP producers in total was 

determined as 95.76%. As a result of the t-test to determine whether the difference in land 

size between GAP and Non-GAP producers is statistically significant, (P = 0.004) between 

producers' land sizes at 1% significance level. 

 

Logistic Regression Analysis Results 

 

Factors affecting GAP status of producers were analyzed using logistic regression model. 

In the binary logistic regression model used in the study, GAP (1) and non-GAP (0) were 

used as dependent variables. 

 

The independent variables of the model are age, education, number of family members, 

agricultural experience, non-agricultural income, living place, attitude towards innovations, 

and number of tractor, land size, total revenue, and total cattle. 

 

The GAP approaches of producers were estimated using the logistic regression model 

and the results obtained are given in table 2. The coefficients of the variables used in the 

model to determine the GAP approaches of the producers were quite different and statistically 

significant (p = 0,000).The independent variables account for 52% of the dependent variable. 

As a result of the Hosmer Lemeshow test, the chi square value was calculated as 9,374. p 

value was obtained as p=0,312>0,05, indicating that the model is appropriate. 
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Table 2. Estimation results of the logistic regression model 

Variables Coefficient Std Dv P Value 

Constant -1,507 3,052 ,621 

Age ,042 ,048 ,378 

Education ,060 ,111 ,589 

Num of family member -,436 ,242 ,072*** 

Agr. Experience -,021 ,041 ,610 

Non Ag. Job ,246 ,742 ,741 

Living place 1,523 ,638 ,017** 

Mem. of an org. ,038 ,316 ,904 

Attitude towards innovations -1,206 ,570 ,034** 

Number of tractor ,273 ,814 ,738 

Land size ,019 ,033 ,568 

Total revenue ,000 ,000 ,727 

Number of cattle -,053 ,039 ,173 

Nagelkerke R Square= 0,52 

-2 Log likelihood= 79,74a 

X2 = 9,374   p= 0,312 (Hosmer and Lemeshow test) 

X2 = 42,632   P= 0,000 (Omnibus test) 

 

 

The age, education, non-agricultural income, membership of an organization, number of 

tractor, land size and total revenue are variables included in the model affects the GAP in the 

positive direction, the agricultural experience and the number of cattle in the negative 

direction. These variables are statistically insignificant (p>0,10). 

The number of family members of the producers affected GAP status (p = 0.072) at the 10% 

significance level on the negative side. 

 

The producers' living place affects the GAP status positively at the 5% significance level 

(p = 0.017). The GAP tendencies are increasing as the place where the producers are residing 

moves from the villages to the small cities. This may be a sign that residence in the county or 

city provides easy access to the most effective pesticides retailers and governmental 

agricultural organization units among the consulting resources. As the place of residence of a 

non-GAP producer moves towards the city, the probability of participating the GAP increases 

4.587 times. 

Producers' approaches to innovations have a positive impact on good agricultural practice 

at a 5% significance level (p = 0.034). GAP approaches are increasing as producers increase 

their positive attitudes towards agricultural investment and technology. This situation is an 

expected result. As the positive attitude for innovations of a non-GAP farmer increases, the 

GAP participating probability increases by 0.299. 

 

 

118



BIO Web of Conferences 9, 03012, 2017. 40th World Congress of Vine and Wine, Sofia, Bulgaria. 

DOI: 10.1051/bioconf/20170903012 -Oral Pres.- 

 

 

References 

1. FAO report, Development of a Framework for Good Agricultural Practices, Rome, (2003). 

2. TUİK, (Turkish Statistical Institute) Agricultural Production Statistics. (www.tuik.gov.tr) 

(2015) 

3. Stock, J. H., Watson, M W. Introduction to Econometrics, Pearson Addison Wesley, Boston 

(2007).  

4. Leech, N. L., Barrett, K. C., Morgan, G. A. SPSS For Intermediate Statistics: Use and 

Interpretation, Lawrance Erlbaum Associates Publishers, Manwah New Jersey (2004). 

5. Walker, S. H., Duncan, D.B.  “Estimation of the Probability of an Event as a Function of 

Several Independent Variables”, Biometrika, 54: 167–179 (1967). 

 

 

119

http://www.tuik.gov.tr/


BIO Web of Conferences 9, 03002 (2017) 40th World Congress of Vine and Wine  

DOI: 10.1051/bioconf/20170903002 -Oral Pres.- 

 

FORECASTING AND EVALUATION FOR RAISIN EXPORT IN TURKEY 

Hülya UYSAL     Selçuk KARABAT 

Viticulture Research Institute, Manisa 

 

ABSTRACT 

 

Turkey is the world’s second largest raisin producer after the United States and the 

leading exporter, accounting to 25% of the world’s total raisin production and 40-45% of 

total raisin exports. The European Union is the top export destination for Turkish raisins 

receiving an average of 80 percent of all Turkish raisin exports. The main objective of the 

study is to forecast Turkey’s raisin export. A time series modeling approach (Double 

Exponential Smoothing) has been used to forecast raisin export in Turkey. The forecasts for 

the export of raisin in Turkey have been made for the next five years using by annual data on 

1982-2015 years in this study. The forecast results have shown that the raisin export in 

Turkey will be around 209,738 tons in 2016.  

 

1.Introduction 

 

Geographically, Turkey has one of the most favorable areas for viticulture. According to 

FAO 2014 statistics’, Turkey has the 6th-largest area of land devoted to vineyards, with 

467,000 hectares, and it is the 6th-largest world grape producer with 4.2 million tons annually 

[1]. Drying grapes make up 35%, table grapes make up approximately 30% of the production, 

grapes for traditional products such as molasses make up 25% and grapes used for alcoholic 

beverage production make up approximately 10% of this total. The raisin growing area is 

mainly located in the Aegean region, especially in Manisa, Turgutlu, Salihli, Akhisar, 

Menemen, Kemalpaşa, Çal and Çivril [2]. 

 

The most important grape variety grown in Turkey is Sultana. This grape is the main 

variety for raisins. Sultana is a white, thin skinned grape, which produces the best raisins 

available today. Its small berries are oval and elongated. It does not contain seeds and has 

high sugar content. One kilogram of raisins requires about four to five kilograms of fresh 

grapes. Turkey is the second largest producer of raisin in the world. The global raisin 

production was 1,139,000 tons for the 2015/16 period. During 2015/16, Turkey’s raisin 

supplies dropped drastically due to damages to the fresh crop caused by severe frost and hail. 

Especially the late spring frost damaged in April 23 and 24. Turkish sultana raisin production 

is decreased in 2015/16 to 196,109 tons [3]. 

 

Raisin has traded domestic and export markets in Turkey. Despite’s Turkey’s leading 

role in the production of raisins, domestic consumption is comparatively low, and most of the 

production (generally around 80 percent) is exported. Mainly raisins are consumed as a snack 

food in Turkey. Human consumption is around 20-25,000 MT and the industry consumption 

(for cakes, biscuits and snacks) is about the same amount which account to a total of 45,000 – 
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50,000 MT. The reason for low domestic consumption is that grapes are mostly consumed as 

fresh in the season and there are so many grape alternatives grown throughout the country. 

Raisins are only consumed when there are no fresh grapes around [3]. 

 

This paper aims to forecast Turkey’s raisin export by using the time series modeling 

approach (Double Exponential Smoothing). Time series models use the past movements of 

variables in order to predict their future values.  

 

Various models such as regression models Auto regressive integrated moving average 

(ARIMA) model introduced by Box and Jenkins, (1976) and exponential smoothing methods 

have been used in the literature to forecast time series data. Double exponential smoothing 

model is a popular tool in short-term forecasting [4]. Bowerman and O’Connell (1993) also 

suggested this technique for forecasting [5]. Aydoğan used double exponential smoothing 

method for forecasting dry beans production in Turkey [6]. Chiken’s egg production in 

Turkey by Çiçekgil and Yazıcı had been forecasted using time-series modeling techniques 

Double Exponential Smoothing and ARIMA [7]. Rani and Raza used Double Exponential 

Smoothing method for forecasting price estimation of major pulses in Pakistan [8]. Another 

study by Marinah and Abdullah used Double Exponential Smoothing method for forecasting 

the yearly total paddy production of Kelantan based on the data collected for the period of 

1970-2009 [9]. 

 

Forecasting provides information for decision makers and it will help in developing the 

strategic plan.  This study provides information for strategic planners, international executives 

and export/import managers who are concerned with the market for raisins.  Forecasting raisin 

export is important as it is the base for creating achievable foreign trade policy, creating 

adequate regional development policy, formulating and implementing raisin production 

strategy etc. 

 

This paper is organized as follows. In the next section, the methodology used for this study 

and the data are described. The results and discussion are presented in following section. 

Finally, concluding remarks are highlighted. 

 

2.Materials and methods 

 

This study is based on the secondary data to forecast the exports volume of raisin. The 

data used in this study were obtained from the Turkish Statistical Institute (TIS), FAO and the 

Ministry of Food Agriculture and Livestock records. The data were used in the analysis 

includes quantity of export between 1982 and 2015. Export volumes of raisin for five years 

(2016-2020) have been estimated using Double exponential smoothing method. The 

observations’ normality was investigated using the Ryan-Jonier (RJ Similar to Sapiro-Wilk) 

test. The accuracy of forecast is evaluated based on the estimation of error, thus the smaller 

the value of MAE, RMSE and MAPE, the better the forecast is. The criterion of MAPE is the 

decisive factor because it is expressed in easy generic percentage term. Table 1 shows the 

criteria of MAPE for model evaluation based on Lewis [10;11] 
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Table 1. Typical MAPE Values for Model Evaluation 

MAPE (%) Evaluation 

MAPE ≤ 10% High Accuracy Forecasting 

10% < MAPE ≤ 20% Good Forecasting 

20% < MAPE ≤ 50% Reasonable Forecasting 

MAPE > 50% Inaccurate Forecasting 

 

 

Double Exponential Smoothing Method  

Exponential smoothing is probably the most widely used class of procedures for a wide 

variety of time series data in order to forecast the future. It weights past observations using 

exponentially decreasing weights. In other words, recent observations are given relatively 

more weight in forecasting than the older observations and these weights are automatically 

calculated by use of smoothing constants. There is no need to assign weights to each previous 

period. 

In exponential smoothing, there are one or more parameters to be determined by the 

forecaster. These parameters assign the weights which are exponentially decreasing weights 

as the observations getting older. This is a desired situation because “future events usually 

depend more on recent data than on data from a long time ago” [12;13]. This gives the power 

of adjusting an early forecast with the latest observation. The reason for this is that the future 

is more dependent upon the recent past than on the distant past [14].  

The Double Exponential Smoothing model is a refinement of the popular single 

exponential smoothing model that includes another component, which takes into account any 

trend in the data. When, there is an increasing or decreasing trend in the data over time, single 

exponential smoothing forecasts tend to lag behind observations. Double exponential 

smoothing is designed to deal with such data by taking their trends into account. The double 

exponential smoothing model for a time series (yt) is given by the model equation: 

 

𝑦𝑡= 𝜇𝑡+ 𝛽𝑡t + ε𝑡                             (1) 

 

The smoothing equations are, 

 

𝐹𝑡 = 𝛼𝑦𝑡 + (1 − 𝛼)𝐹𝑡−1        (2) 

 

𝐹′𝑡 = 𝛼(𝐹𝑡 − 𝐹𝑡−1) + (1 − 𝛼)𝐹′𝑡−1      (3) 

where μt represents the time-varying mean (level) term, βt represents the time varying slope 

term (called "trend" term by exponential smoothers) , ɛt is a white noise error term, Ft is the 

single smoothed series, and F't is the double smoothed series. The symbol α stands for the 

smoothing parameter, between 0˂ α ≤1.The forecasts from double smoothing are computed 

using the following formula. 

 

𝑦̂(𝑡+ℎ) = 𝐹𝑡 + 𝐹′𝑡[(ℎ − 1) + 1/𝛼)]      (4) 
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3.Results and discussion 

 

3.1 Raisin Exports 

Today dried fruit consumption is widespread. Nearly half of the dried fruits sold are 

raisins. Raisins may be eaten snack, raw or used in cooking, baking [15]. The global raisin 

export was 749,000 tons in 2016 [16]. The largest amount of raisin is exported by Turkey. 

Turkey with 220,000 tons has the highest quantity followed by USA with 125,000 and Iran 

with 120,000 tons. After these countries, Uzbekistan, Chile, and South Africa are major 

countries that have the largest quantity of raisins export in the world (Table 2).  

 

Raisin is one of the traditional agricultural export items of Turkey, which exports to 

approximately 100 countries on five continents depending on changing market conditions. EU 

countries continue to be the top export destinations for Turkish raisins, accounting for 80 

percent of Turkey’s raisin exports. The United Kingdom, Germany and the Netherlands 

continue to be the top three importers of Turkish raisins. Other important raisin import 

markets from Turkey included Russia, Canada and Japan [3]. 

 

Table 2: Raisin Exports Amount from Selected Countries (tons) (2012-2016) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Turkey 247,200 186,900 259,900 201,800 220,000 

USA 123,899 159,389 127,279 114,393 125,000 

Iran 149,700 130,700 102,200 112,700 120,000 

Uzbekist. 20,000 15,700 49,400 67,800 70,000 

Chile 67,150 66,000 62,000 67,000 60,000 

S. Africa 31,900 35,050 52,900 45,000 45,000 

Argentina 29,050 16,300 29,700 35,000 35,000 

Other 65,300 78,700 70,000 78,400 74,000 

Total 734,199 688,739 753,379 722,093 749,000 

                      Source: [16] 

 

3.2 Forecasting exports of raisin, using Double Exponential Smoothing Method 

Firstly; time series plot was created to determine the trend in the export of raisin from 

1982 to 2015 (Figure 1). Turkey’s raisin export volume has increased 2.4 times from 1982 

85,000 tons to 202,000 tons in 2015.The exports volume of raisin show an upward trend from 

1982 to 2012 but sudden decline is apparent in 2013. This year raisin exports decreased to 

185,000 tons due to the decrease in production (cold weather and freeze damage on the 

yields). Export rebound to 260,000 tons in 2014. After a good season in 2014 the freeze and 

hail in 2015 that resulted in a 22.3% decrease in exports to 202,000 tons in 2015.  
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Figure 1. Time series plot of raisin export in Turkey 

 

The results of the normality tests of series are presented in Figure 2. The results of the 

series normality test indicate that the p-value of the series is not significant at the 5% level. As 

a result, the null hypothesis that the time series have a normal distribution cannot be rejected. 

Therefore, the raisin export series can be assumed to have a normal distribution as shown in 

Figure 2. 

 

 
Figure 2. Normality Test results for raisin export 

 

The graph of forecasted data which had been calculated using Double exponential 

smoothing are shown in Figure 3.  

 

 
Figure 3. Double Exponential Smoothing forecasting results 

 

The results of raisin export with 95% forecast interval showed that if the present growth 

remains the same then the export of raisin will be 209,738 tons in 2016 (Table 3). As shown 
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in the Table 3, the value predicted using in model is near the actual (observed) values for 

2016 to 220.000.  

It is obvious from the analysis that export of raisin will decline in the coming years. 

Based on this model, raisin export in the following five years will decrease for approximately 

3611 tons. 

 

           Table 3. Five years 95% forecast of raisin export in Turkey using Double exponential smoothing model 

    

Period Forecast Lower Upper 

2016 209738 165317 254159 

2017 206127 144573 267681 

2018 202516 122658 282373 

2019 198905 100222 297587 

2020 195294 77515 313072 

4 Conclusions 

 

Turkey has good ecological conditions for growing raisin grapes. Despite’s Turkey’s 

leading role in the production of raisins, domestic consumption is comparatively low, and 

most of the production (generally around 80 percent) is exported. Raisin has the largest share 

in the traditional Turkish agricultural export items. It has strategic geographical position 

offers significant opportunities for trade.  

This paper provided a short-term estimation of raisin export for foreign trade. Double 

exponential smoothing model was used for this purpose. Time series data of 34 years (1982-

2015) were used in this study. The analysis of data showed that Turkey’s raisin export is 

decreasing trend in export market. The forecast results have shown that the raisin export in 

Turkey will be around 209,738 tons in 2016/17. A forecasted value of dates also shows the 

situation that 2016 to 2019 Turkey will continue to acting important roles in raisin export in 

the world. 
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RESEARCHING OF JOB SATISFACTION LEVELS OF PUBLIC PERSONNEL WHO HAVE 

WORKED IN AGRICULTURAL SERVICES 

Şener UYSAL 

Viticulture Research Institute, Manisa 

 

ÖZET 

 
 

The aim of the research is to determine the job satisfaction levels of public personnel 

working in agriculture services who have different working conditions compared to other 

sectors, according to the demographic variables (gender, age, education level, place of 

employment, year of service). The research was practiced in 3 public institutions in Manisa / 

Turkey. Nonparametric test Mann Whitney UTest (U-Test) and Kruskal Wallis H-test (H-test) 

were used for the analysis of data obtained with Minnesota Job Satisfaction Scale (MSQ). 

According to the findings, it was determined that public employees were generally satisfied 

with the job in the ratio of 3.67 out of 5 points in job satisfaction level. Even though public 

personnel are happy to have a steady employment and a chance to do something for other people 

and can be busy all the time, they want the possibility of promotion in their work, the freedom 

of implementation of their decisions and the appreciation when they get a good job. It has been 

detected that there are significant differences (p <.05) in the mean scores of some items which 

constituted the job satisfaction scale according to demographic variables (gender, age, 

education level and year of service). For instance, within the scope of the research, male public 

personnel are more satisfied than their female colleagues in terms of independent work and 

promotion. According to these results, it is beneficial to increase the opportunity of promotion 

and of working alone for a task for female employees in the workplace. The beginner level 

public personnel who are 30 years old and younger are more satisfied with the working 

conditions, chance to work alone in the job and the opportunity to do different things from time 

to time compared to the ones who are between the ages 31 and 50. Although the satisfaction of 

being appreciated is observed in the employees who are 51 and older, the same satisfaction 

should also be enabled for employees at other age groups. The general job satisfaction level of 

high school graduates is higher than those who have undergraduate and graduate education 

degrees and it is found that they are more satisfied with the promotion possibilities and 

managers' abilities to make decisions. As a result, for the on-going satisfaction with working 

conditions of young employees and the increase in job satisfaction at all age groups, the 

institutional management should offer an employee a promotion opportunity and freedom to 

take initiative at work. Consulting the opinions of the public personnel for the job, making 

important decisions together and implementing these decisions are important for the job 

satisfaction and work efficiency. In addition, managers' abilities to manage and make good 

decisions about their subordinates will also increase the job satisfaction level of employees. 

 

Keywords: Job satisfaction, Human resource, Agricultural services, Public personnel 
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TÜRKİYE’DE ŞARAPLIK ÜZÜM ÜRETİMİNDEKİ GELİŞMELER 

Hülya UYSAL 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

1.Giriş 

 

Türkiye, coğrafi açıdan kaliteli ve farklı şaraplık üzüm çeşitlerinin rahatlıkla 

üretilebileceği bir ülkedir. Ancak şaraplık üzüm üretimi yıllar içerisinde ihmal edilmiştir. Oysa 

şaraplık üzümler kıraç alanlarda, kullanılmayan tarım arazilerinde üretilebilmekte; diğer tarım 

ürünlerine oranla daha yüksek fiyattan satılabilmektedir. Üzümün, şaraba işlenmesi sırasında 

birçok iş kolu devreye girmekte ve dolayısıyla ülkeye kazandırdığı katma değer de artmaktadır. 

Şaraba dönüştüğünde diğer ham ve mamul maddeler (sise, mantar, etiket, karton, tasıma) 

kullanıma girmekte ve bu sanayi kolları da güçlenmektedir. Emek yoğun bir tarımsal üretim 

dalı olan şaraplık üzüm üretiminde istihdam açısından da ekonomiye önemli katkılar 

sağlanmaktadır. 

 

Dünyada üretilen üzümün %71’i şaraplık, %27’si sofralık ve %2’si kurutmalık olarak 

değerlendirilmektedir (Anonymous, 2015). Türkiye’de ise üretilen üzümün %37’si çekirdekli 

ve çekirdeksiz kurutmalık, %52’si sofralık, %11’i de şaraplık olarak değerlendirilmektedir 

(Anonim, 2015).  

 

Bu çalışmada; Türkiye’de şaraplık üzüm üretiminde son yıllarda yaşanan gelişmeleri 

tartışmak amaçlanmış olup çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkiye’de ve 

Dünya’da şaraplık üzüm üretim ve dış ticaretine ilişkin makroekonomik veriler yer almaktadır. 

İkinci bölümde  Uysal vd, tarafından yapılan “AB’ne Uyum Sürecinde Türkiye Şaraplık Üzüm 

Üretimine Rekabet Gücü Kazandıracak Teknik ve Ekonomik Uygulamaların Araştırılması” 

(Uysal vd., 2013) başlıklı çalışmanın bazı bulguları yer almaktadır. Son bölümde ise sonuç ve 

önerilere yer verilmiştir. 

 

2.Dünyada ve Türkiye’de Şaraplık Üzüm Üretimi ve Dış Ticareti 

 

Dünyada 7.155.187 ha alanda bağcılık yapılmakta olup yaklaşık 77.000.000 ton üzüm 

üretilmektedir. Türkiye 468.792 hektar alanda 4.011.409 ton üzüm üretimi ile dünya üzüm 

üretiminin %5,20’sini karşılamaktadır. Son yıllarda Dünya ve Türkiye’deki bağ alanlarında 

azalış söz konusu iken üzüm üretim miktarında dünyada artış, Türkiye’de ise azalma olmuştur. 

Türkiye’de 2014 yılında üretimde yaşanan azalmanın nedeni olumsuz iklim koşullarıdır. 

Dünyada şarap üretimi 2014 yılı itibariyle; 28 milyon ton, Türkiye’de ise 60.000 ton’dur. 

Türkiye şarap üretimi dünya üretiminin ancak %0,11’i kadardır. Dünya şarap tüketimi ise 25 

milyon ton olup, bu da kişi başına ortalama 3,4 litre civarında bir tüketim düzeyini ortaya 

koymaktadır. Türkiye’de 0,18 lt olan kişi başı şarap tüketimi dünya ortalamasının çok  
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altındadır. Şarap tüketiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerde bu rakam 55 litreye kadar 

çıkabilmektedir (Anonymous, 2014).  

 

Dış pazarda 10 milyon ton civarında şarap ihracatı yapılmakta olup değeri yaklaşık  32 

milyar $‘dır. Türkiye üretim düşüklüğüne bağlı olarak dış pazarda da söz sahibi değildir. Ancak 

kaliteli yöresel çeşitlerin üretimi arttırıldığında dış pazarda şaraplık üzüm miktar ve değerinde 

artışlar söz konusu olabilecektir (Çizelge 1). 

 

Çizelge 1: Dünyada ve Türkiye’de Şaraplık Üzüm Sektörünün Durumu 

  

Dünya Türkiye 

2011 2014 

Değişim 

% 2011 2014 

Değişim 

% 

Bağ Alanı (ha) 7.451.999 7.155.187 -3,98 490.007 468792 -4,33 

Üzüm Üretimi (ton) 69.992.067 77.181.122 10,27 4296351 4011409 -6,63 

Şarap Üretim Miktarı (ton) 26.543.800 28.330.400 5,4 57748 60.788 5,8 

Şarap Tüketim Miktarı (ton) 24.686.245 24.741.440 0,06 13.700 14.000 2,19 

Kişi başı Şarap Tüketim Miktarı (lt) 3,47 3,44 -0,86 0,17 0,18 5,88 

Şarap Dışsatım Miktarı (ton) 10.389.714 10.298.141 -0,88 3.846 4542 18,1 

Şarap Dışsatım Değeri (1000$) 32.106.922 34.696.694 8,07 8.757 11641 32,93 

Dışsatım Birim fiyat $/lt 3,09 3,37 9,06 2,28 2,56 12,28 

Şarap Dışalım Miktarı (ton) 10.004.329 10.039.933 0,36 1.810 1957 8,12 

Şarap Dışalım Değeri (1000 $) 33.041.355 35.151.171 6,39 7.079 9646 36,26 

Dışalım Birim Fiyat $/lt 3,3 3,5 6,06 3,91 4,93 26,09 

Kaynak: Anonim, 2014 

 

Dünya üzerindeki pek çok ülkede şarap üretilmekle birlikte, üretim, tüketim ve ticaret 

açısından, dünya şarap pazarında en etkin rolü Avrupa Birliği ülkeleri oynamaktadır. AB 

sınırları içerisinde yer alan bağ alanları, dünyadaki toplam bağ alanlarının %45’ini 

oluşturmakta, dünya şarap üretiminin de yaklaşık %65i AB ülkelerince gerçekleştirilmektedir. 

AB içerisinde de 4.670.000 tonluk üretimi ile Fransa ilk sırada yer almakta, bu ülkeyi İtalya ve 

İspanya takip etmektedir (Şekil 1). Kişi başı şarap tüketiminde ise 54 litre ile Vatikan ilk sırada 

yer alırken bu ülkeyi Andora (46 lt), Gürcistan (44 lt), Slovenya ve Fransa (43 lt) izlemektedir. 

 

Şekil 1: Başlıca Ülkelerde Şarap Üretimi (1000 ton) (Anonymous, 2014) 
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Türkiye’de 2004 yılında 370 bin ton olan şaraplık üzüm üretim miktarı yıllar içerisinde 

dalgalanma göstermekle beraber %14,5 artışla 2015 yılında 423 bin tona ulaşmıştır (Şekil 2).  

Ancak bu üretiminin tamamı şaraplık olarak işlenmemekte, pekmez, şıra, yada pestil gibi 

ürünlerin üretiminde de değerlendirilmektedir. 

 

Şekil 2: Türkiye’de Şaraplık Üzüm Üretim Miktarı (ton) (Anonim, 2015) 

 

Türkiye’de kayıtlı şarap üretim miktarı 2004 yılında 28 milyon litreden 2015 yılında 

61,7 milyon litreye ulaşmıştır (Anonim, 2016).  Türkiye şarap dışalım ve dışsatımında da 

artışlar söz konusundur. 

 

Çizelge 2: Türkiye’de şarap üretimi dış alımı ve dış satımı (lt) 

 Kaynak: (Anonim, 2016) 

 

TEKEL’in özelleştirilmesiyle birlikte şarap üretim tesislerinin sayısında da 2004’den 

bu yana yaklaşık 4 kat artış olmuştur. Halen 205 civarında şarap üretim tesisi bulunmakla 

birlikte 7 büyük şarap üreticisi firma tarafından üretimin %58’i işlenmektedir. Üretilen 

üzümlerin % 60’ı kırmızı, %35’i beyaz ve % 5’i pembe şaraba işlenmektedir. Kırmızı şarap 

için en çok tercih edilen üzüm çeşidi Öküzgözü’dür. Bu çeşidi sırasıyla; Boğazkere, Syrah, 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yıl 

Üretim Dışalım Dışsatım Arz 

Köpüren 

Şarap 

(2204.10) 

Şarap 

(2204.21-

29) 

Köpüren 

Şarap 

(2204.10) 

Şarap 

(2204.21-

29) 

Köpüren 

Şarap 

(2204.10) 

Şarap 

(2204.21-

29) 

Köpüren 
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2004 483.378 27.961.642 27.327 423.457 27.194 2.983.572 510.705 28.385.099 

2005 460.794 26.004.883 33.685 825.485 17.064 2.696.959 494.478 26.830.368 

2006 319.801 22.265.371 40.918 1.145.886 20.151 2.698.119 360.719 23.411.257 

2007 359.850 21.921.703 39.247 919.092 23.958 2.512.268 399.097 22.840.795 

2008 407.921 36.981.293 52.626 926.226 14.092 2.342.914 460.547 37.907.519 

2009 195.999 45.162.887 40.137 980.151 4.820 2.415.059 236.136 46.143.037 

2010 172.142 57.952.540 80.619 1.503.069 3.446 2.190.795 252.761 59.455.609 

2011 318.981 57.128.955 113.660 1.696.340 4.127 3.842.222 432.641 58.642.735 

2012 614.369 54.597.133 212.402 1.813.781 9.657 2.593.281 826.771 56.410.914 

2013 410.917 60.410.206 230.968 1.829.832 18.357 2.774.409 641.885 62.240.038 

2014 370.776 60.416.965 257.121 1.700.000 14.790 4.527.956 627.896 62.858.199 

2015 247.815 61.681.318 165.625 1.945.323 11.829 2.811.045 413.440 63.626.641 
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Cabernet Sauvignon, Merlot, Çal Karası, Cinsault, Alicante Bouchet çeşitleri izlemektedir. 

Beyaz şarap içinde en çok tercih edilen çeşitler ise; Sultani Çekirdeksiz, Sémillon, Narince, 

Emir, Chardonnay, Sauvignon Blanc ve Yapıncak şeklinde sıralanmaktadır. Pembe şaraba 

işlenen kırmızı üzüm çeşitlerinin başında ise Çal Karası üzüm çeşidi gelmektedir. Bu çeşidi 

Öküzgözü, Kalecik Karası, Cabernet Sauvignon, Syrah takip etmektedir (Anonim, 2016). 

  

2.1 Türkiye’de Şarap Üretimine İlişkin Yetkili Kuruluşlar ve İlgili Mevzuatlar 

 

Türkiye’de üzümün üretilip, şaraba işlenerek piyasaya sunulmasına kadar olan süreçte, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili iken şarabın niteliğine uygun bandrol ve ambalaj 

ile piyasaya sunulması, yeni üretim tesislerinin kurulması, dağıtım, satış gibi konularda Tütün 

ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) yetkilidir. Vergilendirme konusunda Yetkili 

Kuruluş ise Maliye Bakanlığı’dır.   

 

Şarapla ilgili birincil düzenlemeler 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 

Kanunu, 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’dur. 

Başlıca ikincil düzenlemeler ise TAPDK’nın kısaca üretim, ticaret, satış ve sunum 

yönetmelikleri ve Türk Gıda Kodeksi Şarap Tebliğidir.  

 

30 Aralık 2006 tarihinde Bağcılık Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte 

üzümler; sofralık, şaraplık, kurutmalık olarak sınıflandırılırken üzüm çeşidine inilememiştir. 

Bağ alanlarının tanımlanamaması nedeniyle Türkiye’de şarap tebliği de bulunmamaktadır. 

Türkiye’de şaraplık üzüm üretimine ilişkin herhangi bir özel destek yokken, tüketimiyle ilgili 

litre başına 5,57 TL civarında “Özel Tüketim Vergisi” alınmaktadır. Bu rakam köpüren 

şaraplarda 37,63TL’ye çıkmaktadır. Beyaz bir şarapla, suni köpüren bir şarap arasında da 

oluşumla ilgili hiçbir fark yoktur. Tek fark suni köpüren şaraba sonrasında karbondioksit 

gazının eklenmesidir. Vergilendirmede oluşan bu farktan dolayı bazı firmalar köpüren meyve 

şarabı üretimine yönelmektedir (meyve şarabı ve köpüren meyve şarabı arasında ÖTV farkı 

bulunmamaktadır.)  Yüksek vergi kayıt dışı ve merdiven altı üretimi de beraberinde getirmekte, 

ucuz ve kalitesiz şaraplar kayıt dışı olarak piyasaya verilmektedir (Buzrul,2013). 

 

AB ülkelerinin, uluslararası şarap piyasasında her geçen gün artan rekabeti de göz 

önünde bulundurarak şarap kalitelerini devamlı bir şekilde yükseltme eğiliminde oldukları 

görülmektedir. Gelişen piyasa şartlarında daha az sofra şarabı tüketildiğinden ve tüketiciler, 

kökeni kontrollü kalite şarapları tercih ettiğinden, kökeni kontrollü şarapçılık uygulamalarının 

önemi gün geçtikçe artmaktadır. Kökeni kontrollü adlandırma sisteminde “Appelation 

d’Origine Controlee” (AOC) hangi bağlarda ne çeşit üzüm yetiştirilebileceği, bağların dikim 

sıklığı, budama şekli, her bağdan hasat edilecek üzüm miktarı, üzümün işlenme şekli gibi 

ayrıntılar bulunmaktadır. Burada önemli olan bölge özelliğini yansıtan bir ürünün ortaya 

çıkmasıdır. Kadastro haritaları ile yörenin sınırları belirlenmektedir. AOC sistemi kaliteli 

üretimi ve kaliteyi arayan tüketiciyi korumaktadır. Örneğin Champagne Fransa’nın bir 

bölgesidir ve sadece bu bölgede yetiştirilen üzümlerden elde edilen şaraplar bu ismi 

alabilmektedir. Dünyanın diğer bölgelerinde aynı üzümden üretilmiş bile olsa şaraplar bu ismi 
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alamamaktadır. Bu şekilde bölgenin özelliği ve çeşidin özelliği korunmakta üretim şekilleri ve 

işleme koşulları da belirlendiği için bu tanımlamada kalite güvence altına alınmaktadır (Laffort, 

1996).  İtalya (Denominazione di Origine Controllata, Denominazione di Origine Controllata e 

Garantita), İspanya (Denominación de Origen), Portekiz (Denominaçao de Origem 

Controlada), Almanya’da (Qualitatswein bestimmter Anbaugebiete) benzeri sistemler 

uygulanmaktadır. Sonuçta üzümden, coğrafi bağ bölgesinden ve üretimden gelen özellikler 

bölgesel anlamda korunmuş olmaktadır.  Türkiye’de böyle bir adlandırma sistemi mevcut 

değildir.  Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türkiye 2003 Ulusal Programı ile Avrupa Birliği 

Şarap Ortak Piyasa Düzeni’ne uyumu taahhüt etmiş bulunmaktadır. Şaraplık üzüm üretiminin, 

kaliteli şarap üretimine uygun hale getirilerek; Türkiye şarapçılığının da rekabet gücünün 

artırılması gerekmektedir.  

 

3.Araştırma Bulguları 

 

“Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye Şaraplık Üzüm Üretimine Rekabet Gücü 

Kazandıracak Teknik ve Ekonomik Uygulamaların Araştırılması” başlığıyla yürütülen çalışma 

2010 yılında başlayıp 2013 yılında tamamlanmıştır. Materyal olarak Marmara Bölgesinden 

Tekirdağ, Çanakkale, Ege Bölgesinden İzmir, Denizli, Orta Anadolu Bölgesinden Ankara, 

Tokat, Nevşehir, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Kilis, Elazığ ve Diyarbakır illeri araştırma 

alanını oluşturmuştur. Seçilen illerde 383 üreticiyle anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Seçilen 

yörelerde yoğun olarak üretimi yapılan çeşitlerden Emir, Narince, Öküzgözü, Boğazkere, 

Kalecik Karası, Çal Karası, Karasakız ve yabancı çeşitlerden; Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Syrah araştırma kapsamına alınmıştır.  

 

3.1 İşletmelerin Arazi Varlığı ve Tasarruf Şekli 

 

İncelenen işletmelerde arazi varlığı 4 ile 550 dekar arasında değişirken ortalama arazi 

genişliği 65,26 dekar olup arazi tasarruf şekli incelendiğinde mülk arazinin önemli bir yer 

tuttuğu görülmektedir (%77,50). Araştırma kapsamındaki üreticilerin toplam tarım arazilerinin 

%43,60’ını bağ alanları oluştururken %42,76’sını tarla arazisi, %6,22’sini zeytinlik, %4,94’ünü 

meyve, %2,47’sini sebze ve diğer alanlar oluşturmaktadır. Bağ alanının Çanakkale ilinde en 

fazla olduğu, Tokat’ta ise daha az olduğu görülmektedir. 

 

İzmir ilinde şaraplık üzüm üretiminin en yoğun olduğu Urla ve Seferihisar ilçeleri 

araştırma kapsamına alınmış olup toplam arazi büyüklüğü 53,38 dekardır. Şaraplık bağ arazisi 

3-40 dekar arasında değişirken ortalama büyüklüğü 14,28 dekar olarak hesaplanmıştır. İzmir’de 

incelenen ilçelerde zeytinliğe ayrılan alan (22,15 da), bağ alanından daha fazladır (Çizelge 3). 
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Çizelge 3: İncelenen İşletme Arazisinin Ürünler İtibariyle Dağılımı 

İl 

  

Toplam 

Arazi 

 (da) 

Bağ Arazisi (da) Tarla  

 (da) 

Meyve 

 (da) 

Sebze 

(da)  

Zeytinlik 

(da)  

Diğer 

(da)  Ort Min Max 

Çanakkale 79,55 61,68 8,00 550,00 10,28 3,08 0,50 3,90 0,13 

İzmir  53,38 14,28 3,00 40,00 8,85 2,23 5,70 22,15 0,18 

Denizli  64,80 34,75 6,00 120,00 24,93 4,25 -  0,88 -  

Tekirdağ  52,78 18,75 2,00 60,00 25,23 1,00 0,05 7,75 -  

Tokat  52,45 11,15 2,00 42,00 32,78 5,80 2,73 -  -  

Diyarbakır  56,70 32,08 7,00 98,00 21,13 3,43 0,08 -  -  

Elazığ  58,60 21,15 3,00 70,00 36,05 1,08 0,33 -  -  

Kilis  49,79 22,16 5,00 70,00 21,71 0,13 1,37 4,42 -  

Nevşehir  79,48 39,40 7,00 117,00 27,45 8,83 3,80 -  -  

Ankara  127,72 29,08 2,00 120,00 95,84 1,72 0,28 -  0,80 

Genel (383) 65,26 28,45 2,00 550,00 27,91 3,22 1,53 4,06 0,08 

 

   

 

3.2 İncelenen İşletmelerin Toprak Yapısı 

 

Bağ kurulduktan sonra üretim aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşmamak için bağ 

kurulan arazinin toprak yapısı ve özelliklerinin şaraplık üzüm üretimine uygun olması 

gerekmektedir. Kıraç alanlarda şaraplık üzüm üretilmesi önerilmektedir. 

 

İncelenen işletmelerin %48,30’u kıraç toprak yapısına sahipken %47,26’sı kırtaban, 

%4,4’ü taban yapıdaki farklı topraklara sahiptir. En yoğun kıraç arazi Nevşehir, Denizli, İzmir 

ve Tekirdağ illerindedir. İzmir’de İncelenen işletmelerin %65’i kıraç toprak yapısına sahipken 

%30’u kırtaban, %5’i taban özelliktedir. En fazla kırtaban arazi Elazığ ve Diyarbakır 

illerindedir (Çizelge 4).  

 

3.3 İncelenen İşletmelerin Terbiye Sistemleri 

 

İncelenen işletmeler illere göre seçtikleri terbiye sistemi açısından değerlendirildiğinde; 

%69,45’i maliyeti daha ucuz olan goble sistemi ile bağlarını tesis etmişlerdir. Bunun dışında 

%21,15’inin T sistemi, %9,40’ının da duvar sisteminde bağlarını tesis ettikleri belirlenmiştir 
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(Çizelge 5). Diyarbakır, Kilis, Nevşehir, Çanakkale, Tekirdağ illerinde goble sistem yaygınken, 

İzmir ilinde duvar sistemi, Denizli ve Ankara illerinde de T sisteminin daha yaygın olduğu 

belirlenmiştir. Terbiye şekilleri; maliyet, iklim, toprak, yer, yöney, üzüm çeşidi, anaç, 

mekanizasyon gibi faktörler dikkate alınarak seçilmektedir. 

 

Çizelge 4: İncelenen İşletmelerin Toprak Yapısı 

  

Kıraç Kırtaban Taban Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Çanakkale 14 35,00 26 65,00 - - 40 100,00 

İzmir  26 65,00 12 30,00 2 5,00 40 100,00 

Denizli  34 85,00 6 15,00 - - 40 100,00 

Tekirdağ  26 65,00 13 32,50 1 2,50 40 100,00 

Tokat  18 45,00 11 27,50 11 27,50 40 100,00 

Diyarbakır  8 20,00 32 80,00 - - 40 100,00 

Elazığ  1 2,50 36 90,00 3 7,50 40 100,00 

Kilis  11 28,95 27 71,05 - - 38 100,00 

Nevşehir  39 97,50 1 2,50 - - 40 100,00 

Ankara  8 32,00 17 68,00 - - 25 100,00 

Genel (383) 185 48,30 181 47,26 17 4,44 383 100,00 

 
Çizelge 5: İncelenen İşletmelerde Seçilen Terbiye Sistemleri 

  

Goble Duvar T  Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Çanakkale 37 92,50 3 7,50 - - 40 100,00 

İzmir  12 30,00 15 37,50 13 32,50 40 100,00 

Denizli  13 32,50 - - 27 67,50 40 100,00 

Tekirdağ  31 77,50 9 22,50 - - 40 100,00 

Tokat  23 57,50 8 20,00 9 22,50 40 100,00 

Diyarbakır  40 100,00 - - - - 40 100,00 

Elazığ  30 75,00 - - 10 25,00 40 100,00 

Kilis  38 100,00 - - - - 38 100,00 

Nevşehir  39 97,50 - - 1 2,50 40 100,00 

Ankara  3 12,00 1 4,00 21 84,00 25 100,00 

Genel (383) 266 69,45 36 9,40 81 21,15 383 100,00 

 

3.4 İncelenen İşletmelerde Üretilen Üzüm Çeşitleri 

Araştırma yapılan illerde en yaygın üretilen şaraplık üzüm çeşidi Boğazkeredir. Bunun 

dışında Cabernet Sauvignon, Öküzgözü ve Kalecik Karası da yaygın üretilen şaraplık üzüm 

çeşitleridir. İncelenen illerde karşılaşılan şaraplık üzüm çeşitlerine çizelge 6’da yer verilmiştir. 

Buna göre; Çanakkale oldukça fazla sayıda şaraplık üzüm çeşidine sahip illerdendir. 

Çanakkale’de İncelenen işletmelerde üretilen üzüm çeşitleri, Karasakız Cabernet Sauvignon, 

Vasilaki, Karalahna, Bozcada Çavuşu, Merlot şeklinde sıralanabilir. Karasakız çoğunlukla 

kanyak yapımında kullanılan bir çeşittir. Denizli ve Tekirdağ illerinde de çok sayıda şaraplık 

üzüm çeşidi bulunmaktadır. Denizli ilinde; Öküzgözü, Syrah, Kalecik Karası, Çal Karası, 

Merlot, Boğazkere çeşitleri yaygın olarak üretilmektedir. Tekirdağ ilinde; Cinsaut, Sémillon, 

Gamay, Yapıncak üzüm çeşitleri yaygın olarak üretilmektedir. İzmir’de Cabernet Sauvignon, 
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Carignane, Alicante Bouchet üzüm çeşitlerinin üretimi yaygındır. İzmir’de üreticiler Alicante 

Bouchet üzüm çeşidini meyve suyu üretimine yönelik olarak da fabrikalara pazarladıklarını 

belirtmişlerdir. Tokat’ta Narince, Ankara’da Kalecik Karası, Nevşehir’de Emir, Diyarbakır’da 

Boğazkere, Elazığ’da Öküzgözü ve Boğazkere üzüm çeşitleri yoğun olarak üretilmektedir. 

(Çizelge 6) 

 

   
 

Çizelge 6: İncelenen illerde üretilen şaraplık üzüm çeşitleri 

İl Çeşitler 

Çanakkale 

Cabernet Sauvignon, Karalahna, Vasilaki, Karasakız- Kuntra, 

Bozcaada Çavuşu 

İzmir Cabernet Sauvignon, Carignane, Alicante Bouchet 

Denizli 

Cabernet Sauvignon, Öküzgözü, Boğazkere, Syrah, Chardonnay, 

Çalkarası, Kalecik Karası, Merlot, Pinot Noir 

Tekirdağ Merlot, Gamay, Cinsaut, Cabernet Sauvignon, Sémillon 

Tokat Narince 

Diyarbakır Boğazkere 

Elazığ Öküzgözü, Boğazkere 

Kilis Horozkarası 

Nevşehir Emir 

Ankara Kalecik Karası 

 

3.5 İncelenen İşletmelerde Şaraplık Üzüm Kalitesi ile İlgili Karşılaşılan Sorunlar 

 

İncelenen işletmelerdeki üreticilerin elde ettikleri şaraplık üzümün kalitesi ile ilgili 

karşılaştıkları sorunlar 5’li likert ölçeği kullanılarak incelenmiştir. Sorunlar (1) çok fazla 

etkiliden, (5) hiçbir etkisi yok şekline doğru sıralanmıştır. Salkım çürümeleri (2,95), tanelerde 

çatlama (3,38), gibi sorunlar kısmen önemli iken, renklenme (4,03) ve şeker birikimiyle ilgili 

sorunlarının çok yaygın olmadığı görülmüştür. İzmir’de karşılaşılan başlıca sorunlar; salkım 

çürümeleri ve salkım ucundaki kurumalardır. Şeker birikimiyle ilgili sorunun Diyarbakır ve 

Tekirdağ illerinde olduğu belirlenmiştir. Tanelerde çatlama sorunu; Elazığ ve Kilis illerinde 

daha çoktur. (Çizelge 7). Salkımlarda çürümeler ise Kilis ve Elazığ illerinde daha fazladır. 
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Çizelge 7: İncelenen İşletmelerde Şaraplık Üzüm Kalitesi ile İlgili Karşılaşılan Sorunlar 

 
Şeker birikimi 

sağlanamaması  Renklenme 

Tanelerde 

çatlama 

Salkım 

çürümeleri 

Salkım ucunda 

kurumalar 

Çanakkale 4,70 4,75 4,10 3,35 4,30 

İzmir  4,63 4,33 4,58 3,20 3,80 

Denizli  4,13 4,28 3,88 3,83 4,15 

Tekirdağ  3,83 3,83 4,43 3,60 4,60 

Tokat  4,25 - 2,98 2,85 3,50 

Diyarbakır  2,60 3,05 2,60 2,10 3,10 

Elazığ  4,55 3,03 1,98 2,48 3,80 

Kilis  4,66 3,76 1,89 2,11 2,82 

Nevşehir  4,25 - 3,50 2,70 3,65 

Ankara  4,28 3,84 4,04 3,40 3,76 

Genel (383) 4,18 4,03 3,38 2,95 3,75 
1: Çok önemli, 2: Önemli, 3: Kısmen Önemli, 4: Kısmen Önemsiz, 5: Hiç Önemli Değil 

 

3.6 Şaraplık Üzüm Pazarlamasında Üreticilerin Karşılaştıkları Sorunlar  

 

Üreticilerin pazarlama açısından belirttikleri başlıca sorunlar; şaraplık üzüm satış 

fiyatının düşük olması, yeterli sayıda alıcının bulunmaması, satılan üzümün parasının geç 

alınması şeklinde sıralanabilir. Ayrıca alıcının zamanında ödeme yapmaması da üreticilerin 

karşılaştıkları sorunlardandır. (Çizelge 8). Üreticiler etkili bir şekilde örgütlenemedikleri için 

fiyat ve pazar konusunda pazarlık gücüne sahip olamamakta ve bunun sonucunda kendilerine 

verilen fiyatı kabullenmek durumunda kalmaktadırlar.   

 

Çizelge 8: Şaraplık Üzüm Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar  

  
Fiyat 

düşük Alıcı az 

Beyaz 

üzüme 

alıcı az 

Alıcı 

zamanında 

ödemiyor 

Firma 

kuralları 

yerine 

getirmiyor Toplam 

Çanakkale 43,48 26,09 9,78 18,48 2,17 100,00 

İzmir  45,83 30,56 2,78 13,89 6,94 100,00 

Denizli  35,92 21,36 0,97 27,18 14,56 100,00 

Tekirdağ  34,19 20,51 6,84 25,64 12,82 100,00 

Tokat  53,42 31,51 1,37 12,33 1,37 100,00 

Diyarbakır  34,26 32,41 1,85 18,52 12,96 100,00 

Elazığ  50,00 21,25 2,50 12,50 13,75 100,00 

Kilis  40,22 36,96 5,43 10,87 6,52 100,00 

Nevşehir  43,96 34,07 0,00 14,29 7,69 100,00 

Ankara  48,89 44,44 2,22 4,44 0,00 100,00 

Genel (383) 41,81 28,87 3,55 17,07 8,71 100,00 

 

Şaraplık üzüm fiyatının düşük olma nedenleri sorguladığında da; işletmeler alıcı sayısının az 

olması (%36,75), örgütlenememiş olmaları (%25,07) ve firmaların yüksek vergi ödemeleri 

(%24,28) sonucu üzüm satış fiyatının düşük olduğunu belirtmişlerdir. Üzüm üretiminde çeşit 
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kalitesini düşük görenler çok azdır. Sattıkları fiyattan memnun olan üreticiler sadece %2,61 

oranındadır. Üreticilerin %97,39’u sattıkları fiyattan memnun değildirler. İzmir’de ise 

üreticilerin %85’i satışı fiyatından memnun değilken %15’i fiyattan memnun olduğunu 

belirtmiştir. 

 

3.6 Şaraplık Üzüm Pazarlama Sorunuyla Karşılaşılması Durumunda Üretici Tepkileri 

 

İncelenen işletmelerde şaraplık üzüm üreticilerinin karşılaştıkları sorunların başında 

pazarlama gelmektedir. Pazarlamayla ilgili bu sorunların devamı durumunda ise %36,03’ü 

sofralık üzüm üretimine geçeceğini belirtirken, %33,16’sı tamamen başka bir üretim dalına 

(meyvecilik, zeytincilik, vd) geçebileceğini belirtmiştir. Mevcut toprak ve iklim yapısından 

dolayı başka seçeneği bulunmadığını ve üretimini değiştiremeyeceğini belirtenler ise 

%20,10’dur. İzmir’de üreticilerin %45’i üretimini değiştirmeyeceğini belirtmiştir (Çizelge 9). 

 

Çizelge 9: Halen ya da Gelecek Yıllarda Şaraplık Üzüm Pazarlama Sorunuyla Karşılaşılması Durumunda 

Yapılacaklar 

  
Üretimi 

sınırlandırır 

Çeşit 

değiştirir 

Başka 

üretime 

geçer 

Sofralığa 

geçer 

Üretimi 

değişmez Toplam 

Çanakkale 7,50 5,00 20,00 65,00 2,50 100,00 

İzmir  5,00 2,50 30,00 17,50 45,00 100,00 

Denizli  5,00 2,50 20,00 52,50 20,00 100,00 

Tekirdağ  10,00 5,00 40,00 37,50 7,50 100,00 

Tokat  2,50 - 2,50 60,00 35,00 100,00 

Diyarbakır  5,00 7,50 62,50 22,50 2,50 100,00 

Elazığ  - - 92,50 7,50 - 100,00 

Kilis  2,63 36,84 31,58 15,79 13,16 100,00 

Nevşehir  2,50 - 10,00 32,50 55,00 100,00 

Ankara  - 8,00 16,00 56,00 20,00 100,00 

Genel (383) 4,18 6,53 33,16 36,03 20,10 100,00 

 

3.7 Gelecek 5 Yılda Şaraplık Üzüm Üretiminin Geliştirilmesine Yönelik Üretici 

Önerileri 

 

İncelenen işletmeler şaraplık üzüm üretiminin geliştirilmesine yönelik olarak öncelikle 

üzüm satış fiyatının arttırılması (1,13)  gerektiğini belirtmişlerdir. Bunun dışında daha az 

önemli görülmekle birlikte, üreticilerin örgütlenmesi (3,04) sözleşmeli üretim (3,18) konuları 

da öne çıkmıştır (Çizelge 10 ). 

 

4.Sonuç ve Öneriler 

 

Türkiye’nin geleneksel olarak şarap üreten ve dışsatım yapan bir ülke olmaması 

nedeniyle uluslararası piyasalarda belirgin bir payı bulunmamaktadır. Ancak Türkiye’nin 

uygun ekolojilere sahip kıraç alanlarında şaraplık üzüm çeşitlerinin üretilmesine yönelik önemli 

bir potansiyeli vardır. Şaraplık üzüm üretimi yıllar içerisinde ihmal edilmiş olsa da Türkiye, 
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çok sayıda şaraplık üzüm çeşidi ve şaraplık üzüm üretimi için uygun ekolojisiyle rekabet 

şansına sahip bulunmaktadır. 

 

Çizelge 10: Gelecek 5 Yılda Şaraplık Üzüm Üretiminin Geliştirilmesine Yönelik Yapılması Gerekenler 

 
Çeşit 

Degiş. 

Terbiye 

sistemi 

Degiş. 

Sözleşmeli 

üretim 

Organik 

üretime 

geçme 

Üreticilerin 

örgütlenmesi 

Bağ 

turizmi 

Üzüm 

fiyatı 

artmalı 

Çanakkale 3,93 3,70 4,05 3,65 3,38 3,68 1,00 

İzmir  4,48 4,38 3,18 3,85 2,38 3,28 1,00 

Denizli  4,10 4,73 2,90 3,65 1,63 3,78 1,00 

Tekirdağ  4,15 4,78 4,28 4,70 3,25 4,75 1,14 

Tokat  4,45 4,10 2,80 3,05 2,65 4,35 1,13 

Diyarbakır  3,40 3,40 2,28 4,10 2,10 3,70 1,00 

Elazığ  4,73 4,93 3,50 4,78 4,63 4,65 1,31 

Kilis  1,79 4,84 2,89 4,68 4,32 4,76 1,33 

Nevşehir  4,38 4,38 2,35 4,20 2,45 3,60 1,00 

Ankara  4,32 4,84 3,84 4,00 4,16 3,68 1,00 

Genel (383) 3,97 4,39 3,18 4,07 3,04 4,03 1,13 
1: Çok önemli, 2: Önemli, 3: Kısmen Önemli, 4: Kısmen Önemsiz, 5: Hiç Önemli Değil 

 

Şaraplık üzüm üreten işletmeler küçük ölçeklidir. İşletmelerin küçük ölçekli olması, 

uzman işgücünün bulunması ve istihdam edilmesini zorlaştırmaktadır. Üzüm üreten işletmeler 

ile şarap üreten işletmeler farklıdır. Üreticiler girdi fiyatlarını yüksek bulmakta, üzüm satış 

fiyatı konusunda söz sahibi olamamaktadır. Son dönemlerde şaraplık üzüm satış fiyatı da 

oldukça düşmüştür.  Üreticiler fiyat konusunda etkili olabilmek, fiyat dalgalanmalarını 

önleyebilmek için kaynak kullanımından pazarlamaya kadar örgütlenmelidirler.  

 

AB’de prim ve müdahale ödemeleri gibi desteklemeler bulunurken Türkiye’de şaraplık 

üzüm üretimine yönelik destekler mevcut değildir. Tarım ürünleri için geçerli olan mazot ve 

gübre desteği ile sertifikalı fidan ile bağ tesisine verilen destekler bulunmaktadır. Bu da şaraplık 

üzüm üretiminde, yönlendirici rekabet gücünü arttırıcı yönde etki sağlamamaktadır. Rekabet 

açısından öncelikle kaliteli üretime uygun çeşitlerin fiyatlarının arttırılması gerekmektedir. 

Bağ alanlarının henüz kayıt altına alınmamış olması Türkiye’de şarapçılığın gelişimini 

engelleyen önemli sorunlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye öncelikle bağ alanlarını 

kayıt altına alma girişimlerinde bulunmalı, ürün kalite niteliklerine göre, mümkün olan en 

detaylı şekilde şaraplık üzüm bağlarının kaydedilmesi sağlanmalıdır. Şaraplık üzüm 

yetiştiriciliğinin ayrı olarak ele alındığı ve bu sektördeki; işleme, pazarlama aşamalarını da 

kapsayan geniş bir mevzuata ihtiyaç vardır. AB üyelik sürecinde, kalite şaraplığa elverişli üzüm 

çeşitlerinin ve özellikle de, kalite şaraplığa çok uygun yerli üzüm çeşitlerinin miktarının 

artması, Türkiye’nin rekabet potansiyelini artıracaktır. Kökeni kontrollü ve kalite şaraplığa 

elverişli çeşitlerin bulundukları yörede teşvik edilmesi gerekmektedir. Yerel çeşitlerden olan 

Kalecik Karası, Öküzgözü, Boğazkere, Karalahna, Narince, Emir kökeni kontrollü üretim 

açısından teşvik edilebilecek çeşitlerdir. Nevşehir, Tokat ve Kalecik kökeni kontrollü uygulama 

yönünden uygun olabilecek yörelerdir. Bozcaada, Denizli- Güney ve Tekirdağ-Şarköy yöreleri 

de coğrafi işarete sahip sofralık şaraplık üretimine uygun olabilecek yerlerdir.  
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SOFRALIK ÜZÜM PAZARLAMASINA YÖNELİK DURUM ANALİZİ; 

MANİSA/TÜRKİYE VE PALERMO/İTALYA ÖRNEĞİ  

Şener UYSAL     Yüksel SAVAŞ 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

ÖZET  

 

İşletmeleri etkileyen iç ve dış çevresel faktörlerle işletmelerin hangi konumda olduğunu 

ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin amaç ve hedefleri belirlemek için durum analizi yapılmalıdır. 

Sofralık üzüm pazarlamasına yönelik durum analizi, iki önemli sofralık üzüm üretim bölgesi 

olan Manisa ve Palermo/Sicilya şehirleri kapsamında ele alınmıştır. Verilerin elde edilmesi 

amacıyla öncelikle ilgili yazın incelenmiş, Manisa ve Palermo’da sofralık üzüm yetiştiren 

toplam 10 üretici ve Palermo Üniversitesi Tarım ve Orman Bilimleri Bölümü ve Manisa 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli 9 akademisyen/araştırmacı ile yüz yüze 

görüşme tekniği kullanılarak SWOT (GZFT) analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre 

sofralık üzüm yetiştiriciliği açısından uygun çevre koşullarına sahip her iki şehirde uzun 

yıllardan beri üzüm yetiştirme kültürü var ve kaliteli ürünler üretilmektedir. Bu güçlü yönler 

yanında pazara uygun çeşit ve ürün yetersizliği, üreticilerin yeniliklere yeterince açık olmaması 

ve araştırmalar için finansal yetersizlikler zayıf yönlerden bazılarıdır. Rakiplerin çeşit sayısı ve 

yüksek kapasiteleri tehdit olarak belirlenirken Palermo için AB pazarının hedef pazar ve fiyat 

açısından iyi bir fırsat olduğu tespit edilmiştir. Bulgular kapsamında her iki üretim yeri için 

sofralık üzüm pazarlamasına yönelik öneriler sunulmuştur.   

 

Anahtar Kelimeler: Sofralık üzüm, Sofralık üzüm pazarlaması, Manisa/Türkiye, 

Palermo/İtalya, SWOT analizi 
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HİPERAKÜMÜLATÖR BİTKİLERİN ÖNEMİ 

Fulya KUŞTUTAN 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

Günümüzde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerin başında 

çevresel kirlilikler gelmektedir. Dünyada ve ülkemizde son yıllarda ciddi bir problem olarak 

görülen toprak kirliliği, katı, sıvı ve radyoaktif atıkların, toprağın fiziksel ve kimyasal 

özelliklerini bozmasıdır. Bu bozulmaya neden olan önemli etkenlerin başında ağır metaller 

gelmektedir. Bu metaller, ekolojik dengenin bozulmasında, canlıların gelişimlerinde önemli 

rol oynayan ve çevre kirliliğine neden olan temel etkenlerin başında gelmektedir. Bakır (Cu), 

çinko (Zn), demir (Fe), manganez (Mn), molibden (Mo), nikel (Ni), kobalt (Co) gibi metaller 

hayvan ve bitkilerin büyüme ve gelişimlerinde önemli derecede rol oynayan mikro besin 

elementleridir. Bunun yanında arsenik (As), civa (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) gibi 

bazı ağır metaller ise canlıların gelişimi için önem arz etmeyen elementlerdir (Niess 1999).  

Hayat standartlarının artması, kentlerdeki hızlı nüfus artışı ve bunun yanında sanayinin 

gelişmesi ile birlikte oluşan atıklar çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Endüstriyel 

faaliyetler sonucunda çevreye yayılan kirleticilerin giderilmesi için çeşitli yöntemler 

kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin çoğunda ileri teknolojiler kullanılır. Bu ise yüksek yatırım 

ve işletme maliyetlerinin yanında yetişmiş eleman ihtiyacını da zorunlu kılar. 

Ağır metaller küresel kirlilik faktörü olarak tüm canlılar üzerinde büyük tehlike 

oluşturmaktadır. Ağır metaller, insanlar tarafından maruz kalınan doz oranı, kişinin bağışıklık 

ve genel sağlık durumu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak insanlarda başta kanser olmak üzere 

birçok hastalığın başlama ve ilerlemesinde etken olmaktadır (Kabata-Pendias ve Dudka 

1991). 

Ağır metallerle kirlenmiş alanların iyileştirilmesinde kullanılan pahalı ve daha fazla 

uğraş gerektiren geleneksel mühendislik yöntemleri olan remediasyon teknikleri (Salt vd. 

1995; Glass 2000) yerine son yıllarda maliyeti daha düşük teknik, çevre dostu olan yeşil ıslah 

(fitoremediasyon) teknolojisi kullanılmaktadır (Arshad vd. 2008; Shi vd. 2009). 

Fitoremediasyon tekniğinde genellikle hiperakümülatör bitkiler kullanılmaktır. Bu 

bitkiler; yaprak dal ve gövdelerinde toprakta bulunan metal oranından 50 ila 500 kat daha 

fazla metal biriktiren bitkilerdir (Clemens 2006). Diğer bir deyişle, bu bitkiler toprağın 

üstünde bulunan organları ile hiperakümülator olamayan bitkilere nazaran 100 ila 1000 kat 

daha fazla organik madde bulundurabilirler (Brooks 1998). Bitkiler için gerekli besin 

elementleri olsun ya da olmasın ağır metallerin, doğada bulunma oranının belirlenen düzeyin 

üstüne çıkması durumunda önemli derecede sorunların oluştuğu bilinmektedir (Benavides 

2005). 

Aynı zamanda ağır metallerin toprakta bulunma yüzdesinin üzerine çıkması durumda 

toprak kalitesinde bozulma ve ürünlerin verim ve kalitelerinde azalmalar meydana gelmekte 

(Long vd. 2002) bunun sonucunda da insan ve diğer canlılar için ciddi problemler 

oluşmaktadır (Blaylock ve Huang 2000). Gelişmiş ülkeler bu olumsuz koşulları dikkate alarak 

son yıllarda diğerlerine nazaran daha çevre dostu bir arıtma sistemi olan fitoremediasyonu 

(bitkisel ıslah sistemleri) geliştirmişlerdir. Bitkisel ıslah olarak da bilinen fitoremediasyon 
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ortamda bulunan kirleticilerin giderilmesinde veya etkisiz hale getirilmesinde çeşitli bitkilerin 

kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır. Çiçekli bitkilerin % 0.2’sini oluşturan 

hiperakümülatör bitkiler yaklaşık olarak 450 tanedir  (Baker ve Brooks 1989; Ellis ve Salt 

2003; Reeves 2006; Milner ve Kochian 2008). 

Fitoremediasyon tekniğinde çevresel kirleticiler kapsamında ağır metalleri absorbe 

eden, dokularında yüksek seviyelerde biriktirip çeşitli süreçlerden sonra etkisiz hale 

getirebilen hiperakümülatör bitkiler kullanılmaktadır. Son yıllarda birçok ülkede kullanımı 

yaygınlaşan fito-ıslah, ağır metallerle kirlenmiş toprakların temizlenmesinde pasif bir 

teknolojidir. Fitoremediasyon, çevredeki kirleticilerin alınmasında veya bu kirleticilerin 

etkisiz hale getirilmesinde hiperakümülatör bitkilerin kullanılması olarak tanımlanır (Raskin 

vd.,1997). 

Farklı ıslah yöntemleriyle kıyaslandığında oldukça düşük masraflı, estetik olarak 

memnun edici olmasıyla beraber uygulama kolaylığı ve uygulama süresinin kısalığı gibi 

birçok avantaja sahiptir (Glass 1999). Yeşil ıslah, düşük ve orta risk grubundaki kirlenmiş 

yerlerin ıslah edilmesinde özellikle seçilmiş, genetik olarak ayarlanmış bitkiler kullanılarak 

etkili ve memnun edici bir ıslah yöntemi olarak kabul edilmektedir. Hardal (Brassica juncea), 

Kırmızı Yumak (Festuca rubra), Karahindiba (Taraxacum officinale) gibi hiperakümülatör 

bitkiler ağır metalleri bünyelerinde tutup gaz formuna dönüştürerek doğaya saldıkları 

bilinmektedir. 

Fitoremediasyon yöntemi ile kirleticilerin ıslahı yeni bir teknoloji olmakla birlikte 

birçok avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır. Çevresel ıslah adı altında diğer ıslah 

yöntemleriyle kıyaslandığında bu etmenler daha da anlaşılır hale gelecektir. 

 

Fitoremediasyonun Avantajları 

 Diğer ıslah teknolojilerine göre daha ekonomiktir. 

 Sahayı tekrar istila etmede yeni bir bitki topluğuna gerek duyulmaz. 

 Atık dökümü için ekstra bir sahaya ihtiyaç duyulmaz. 

 Diğer metotlarla kıyaslandığında halk tarafından da kabul gören estetik bir görünüm 

meydana gelir ve memnun edicidir. 

 Yerinde ıslah özelliği ile kirlenmiş alanın başka bir yere taşınmasına gerek kalmadan 

kirleticilerin yayılması engellemiş olur. 

 Tek tip kirleticinin dışında birçok kirleticiyle aynı anda mücadele edilerek alanın ıslahı 

sağlanabilir. 

 

Fitoremediasyonun Dezavantajları 

 Başarıya ulaşma hızı alanda kullanılacak bitkilerin, alanın edafik ve biyotik 

faktörlerine uyum sağlamasıyla birlikte bitkinin kirleticiye olan direncine bağlıdır. 

 Yapraklarda biriken kirleticiler sonbaharda yaprak dökümüyle beraber tekrar toprağa 

karışabilir. 

 Yakacak odun olarak kullanılan bitkilerin dokularında kirletici birikmiş olabilir. 

 Diğer ıslah metotlarıyla kıyaslandığında ıslah zamanı daha uzun sürebilir. 

 Kirleticilerin çözünerek yıkanma sonucu toprağa karışma ihtimali artabilir (EPA 

1995).  
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Ağır metallerle kirlenmiş alanlarda kullanılan fito-ıslah metotları ile organik 

kirleticiler ile kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi için kullanılan metotlar arasında bazı farklar 

bulunmaktadır. Metallerle kirlenmiş sahalarda bitkiler tarafından absorbe edilen ağır metaller 

ya toprakta birikerek sabit hale geçerler ya da topraktan uzaklaştırılırlar. Thlaspi, Urtica, 

Taraxacum officinale, Chenopodium, Polygonum aviculare L. ve Allyssim gibi bazı 

hiperakümülatör bitkiler kadmiyum, bakır, kurşun, nikel ve çinko gibi ağır metalleri 

bünyelerinde biriktirme yeteneklerine sahiptirler. Bu yüzden, söz konusu bitkilerin 

yetiştirilmesi kirlenmiş toprakların arıtılmasında dolaylı bir metot olarak kabul edilmektedir 

(EPA 1995). 

Örneğin, doğada bulunan bitkilerin çoğu yaklaşık 100 ppm’lik bir çinko (Zn) birikimi 

yaptıkları halde, en yaygın hiperakümülatör bitki olarak bilinen Thlaspi caerulescens’ın 

26000 ppm’in üzerinde bir birikim sağladığı farklı kaynaklarda ifade edilmektedir (Lasat 

2000). 

Fitoremediasyon yöntemi ile hiperakümülatör bitkiler tarafından topraktan alınabilme 

potansiyeline sahip kirleticiler kendi aralarında; metaller (Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, 

Ni, Pb, Zn), metalloidler (As, Se), radionükleidler (90Sr, 137Cs, 239Pu, 238U, 234U), 

ametaller (B) ve diğer organik bileşikler (TPH, PAHs, Pestisitler, PCBs) olmak üzere birçok 

maddeyi içermektedir. Ancak bitkiler tarafından organik kirleticiler veya ağır metallerin 

topraktan alınabilmesi için öncelikli olarak ekolojik şartların bitkiler için optimal düzeyde 

olması gerekmektedir.  

 Bununla birlikte diğer edafik ve biyotik faktörlerin de uygun olması gerekir. Diğer 

taraftan topraktaki ağır metalleri alma gücü yüksek olan bitkilerin, genellikle lokal olarak 

yayılış gösterdikleri ve kendilerine has bir yaşam şartlarının olduğu belirlenmiştir (EPA 

2000). 

 Topraklarda ağır metal kirliliği fitoremediasyon tekniğiyle daha çevre dostu bir 

yaklaşımla çözülecek, hem de uygulamada ekonomik maliyetin düşüklüğü sebebiyle tercih 

edilmesi gereken bir ıslah yöntemi olacaktır. Ağır metal kirliliğinin olduğu topraklarda 

yetiştirilen hiperakümülatör bitkiler bünyesinde fazla miktarda ağır metali tolere edip 

canlılığını sürdürdüğü için topraktan fazla miktarda ağır metal katyonu kaldıracak, dolayısıyla 

topraktaki ağır metal konsantrasyonu önemli ölçüde azalacaktır. 
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BAĞDA SORUN OLAN ZARARLILAR VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ 

 
Esra ALBAZ 

 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

Asma, dünya üzerinde kültürü yapılan en eski meyve türlerinden birisidir ve yeryüzünde 

bağcılığın tarihçesi M.Ö.5000 yılına kadar dayanmaktadır. Diğer meyvelerle kıyaslandığında en 

fazla çeşide sahip olan türlerden biri olan üzümün 15.000' nin üzerinde çeşidi bulunduğu tahmin 

edilmektedir. Çeşitli değerlendirme yöntemlerinin oluşu, iklim ve toprak istekleri yönünden çok 

seçici olmayışı, çok yıllık olması ve çoğaltım, üretim yöntemlerinin kolay oluşu gibi etkenlerin 

etkisi ile dünyadaki en yaygın kültür bitkilerinden biridir. 

Türkiye bağcılık için dünyanın en elverişli iklim koşullarına sahip ülkelerinden biridir. 

Asmanın gen merkezi olmasının yanı sıra, son derece eski tarihlere dayanan bir bağcılık kültürüne 

sahip olan Anadolu bağcılığının kökenleri M.Ö. 2300 yıllarına dayanmaktadır. Anavatanı Anadolu 

olan çeşitler 1.200' ün üzerindedir (Çelik, 1998, Çelik ve ark, 1998).  İzmir’de çıkarılan arkeolojik 

bazı buluntular, Ege bölgesinde bağcılığın M.Ö. 600-700 yıllarına dayandığını göstermektedir 

(Anonim, 1997). 

Türkiye’de birçok bölgede yetiştirilmekte olan üzüm özellikle üretimin ve bağ alanlarının 

büyük bir kısmını barındıran Ege Bölgesi’nde, hatta Manisa ilinde ülke üretiminin büyük bir 

kısmını karşılamasıyla karşımıza çıkmaktadır. Çok eski tarihlerden bu yana fazla miktarlarda 

üretilmesi nedeniyle üzüm ülkemizde farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Ülkemizde üretimi 

yapılan üzüm; kurutmalık, sofralık, pekmez, pestil, köfter, sucuk gibi geleneksel ürünlerin 

üretiminde ve şaraplık olarak değerlendirilmektedir (Çelik, 1998, Çelik ve ark., 1998). 

Dünyada 7,7 milyon ha bağ alanından yılda yaklaşık 69 milyon ton üzüm elde edilmekte 

ve bunun 4 milyon tondan fazlası Türkiye’deki bağ alanlarından sağlanmaktadır. Dünya üzüm 

üretiminde Çin ilk sırada yer alırken, İtalya, A.B.D. Fransa, İspanya ardından gelmekte ve 6. sırada 

yer alan Türkiye dünya üzüm üretimini % 5’ sını karşılamaktadır (FAO,2013). 

 Bağ alanlarında ürünü kalite ve kantite yönünden etkileyen zararlıları, önemleri ve 

yaygınlıklarına göre Salkım Güvesi (Lobesia botrana), Unlu Bit (Planococcus citri, P.ficus), Bağ 

Filokserası (Viteus vitifoliae), Bağ Yaprak Uyuzu (Eriophyes vitis), Bağ Maymuncukları 

(Otiorhnychus spp., Megamecus spp.),  Bağ Thripsleri (Rubiothirps vitis , Thrips tabaci, 

Mycterothrips albidicornis, Mycterothrips tschirkunae, Frankliniella occidentalis,Drepanothrips 

reuteri), Bağda Haziran böcekleri; Haziranböceği (Polyphylla fullo), İzmir Haziranböceği (P. 

turkmenoglui), Bağ Göz Kurdu (Theresimima ampelophaga), Bağ Yaprak Pireleri (Empoasca  

decipiens) olarak sıralanmak mümkündür. 
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SALKIM GÜVESİ 

Lobesia botrana Denis & Schiffermuller 1775 (Lepidoptera; Tortricidae) 

 

Türkiye genelinin %35’ ini kaplayan Ege Bölgesi bağlarında Salkım güvesi her yıl bağ 

sezonunda görülmesi, yılda üç-dört döl vermesi ve sezonda mücadeleyi gerektirmesi nedeniyle 

üzüm üretimi yapan Avrupa, Akdeniz ülkeleri, Orta Doğu, Afrika ve Kafkas bölgesi ülkelerinde 

olduğu gibi Türkiye’de de bağın ana zararlısı konumundadır (Moreau et al., 2008; Tasin et al., 

2010; Uygun ve ark., 2010) (Şekil 1). Salkım güvesinin teorik olarak yılda 3 döl verdiği bildirilse 

de bölgemizde son yıllarda döl sayının arttığı gözlenmektedir. Zararlıyla mücadele de kontrol 

önlemleri genelde, ikinci ve üçüncü dölü hedef almaktadır (Bovey, 1966;  Zangheri et al., 1987; 

Coscoll´a, 1998). Ancak, popülasyonun yoğun olduğu ya da geniş alanlarda savaşım yapıldığında, 

birinci döl ile de mücadelesi yapılmaktadır. 

 

 
Şekil 1. Salkım güvesi a) Yumurtası b) Larvası  c)Pupası d) Ergin 

                 

Salkım güvesi, kışı asma kabukları altında ya da korunaklı yerlerde pupa olarak 

geçirmektedir. Birinci döl larvalardan Mart ayı sonlarına doğru çıkan kelebekler yumurtalarını 

çiçek tomurcukları ve sapları üzerine bırakırmaktadır. İkinci döl larvalar ise koruk döneminde 

zararlı olmaktadır. Zarar, doğrudan taneyle beslenmeyle olup; larvanın yer değiştirmesiyle de 

birçok tane zarar görmektedir. Bu dönem Ege Bölgesi’nde Haziran ayı ortalarına denk gelmektedir 

ve önemli bir zarara neden olarak mücadeleyi gerektirmektedir. 

 Üçüncü döl larvaları, en çok zarara neden olan nesildir. Yumurtadan çıkan larvalar 

olgunlaşmaya başlayan meyvelere girer ve beslenmeye başlar. Önemli ürün kaybına neden 

olmasının yanında bu dönemde verdiği zararla Botrytis cinerea hastalığının şiddetini arttırması ve 

yayılması için uygun ortam oluşturmaktadır. Tanelerden sızan su üzerinde saprofit fungusların 

gelişmesine ve danelerin çürümesine neden olur. Olgun tanede beslenirken yer değiştirmesi daha 

fazla olduğundan, bir larvanın zarar verdiği tane sayısı bu devrede daha fazladır. Ürünü hem kalite 

hem de kantite yönünden etkilerken, yaş üzüm ihracatında ambalajlamada sorun yaratması ve zarar 

görmüş üzümlerden yapılan şarap kalitesinin düşüklüğü nedeniyle de bu zararlıyla mücadele 

kaçınılmaz olmaktadır (Varner and Mattedi, 2004; Thiery and Moreau, 2005; Cozzi et al., 2006) 

(Şekil 2,a,b,c). 

 

a b c d 
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   Şekil 2a.Birinci Döl Zararı                 Şekil 2b. İkinci Döl Zararı                         Şekil 2c. Üçüncü Döl Zararı 

 

Salkım güvesi ile mücadelede birçok ilde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi kullanılmaktadır.  

İlaç kullanımını en aza indirmeyi hedefleyen, bütün mücadele olanaklarının araştırılması ve bu 

olanaklardan en iyi şekilde yararlanılması esasına dayanan Entegre mücadele yöntemi son yıllarda 

benimsenmeye başlanmıştır.  

Bağda, Salkım güvesine karşı mücadeleyi gerektirecek yoğunluğun bulunup bulunmadığını 

ve ilaçlama zaman ve sayılarını doğru belirlemek için; Eşeysel çekici tuzaklardan, meteorolojik 

verilerden (etkili sıcaklık toplamı ve alacakaranlık sıcaklığı), yumurta açılımının takiplerinden 

(gözle kontrol) ve asma fenolojisini izleyerek mücadeleye karar verilmektedir. Bu kapsamda da ilk 

olarak kültürel mücadele, biyoteknik mücadele ve kimyasal mücadele yer verilmektedir. 

Zararlıyla mücadelede kültürel önemlere mutlaka yer verilmelidir. Kültürel önemler 

sayesinde zararlının popülasyon yoğunluğunu azaltmak ve daha etkili kimyasal savaşım 

yapabilmek mümkün olmaktadır. Sıcaklık ve orantılı nemi düşürmek için; asmayı askıya almak, 

bağı otlu bırakmamak, aralama ve uç almayı asmanın iç kısmını havadar tutacak şekilde yapmak 

gerekmektedir. Omcaların kapalı olması atılan ilaçlı suyun salkımlara gitmesini engellemektedir. 

Atılan ilaçlı suyun salkımlara gitmesi için yeşil budama (filiz alma, uç alma, yaprak alma) tekniğine 

uygun ve zamanında yapılmalıdır. Gereksiz ve aşırı hormon uygulamalarından kaçınılmalıdır. 

Üzümde tatlı su yürümeye başladıktan sonra toprak yapısına göre gerekmedikçe sulama 

yapılmamalıdır. Yapılan her sulamayla ortam nemi artmakta böylece salkım güvesi için uygun 

ortam şartı oluşmaktadır. Salkım güvesiyle mücadelede bölgemizde de yaygın olarak uygulanan 

mücadele tekniği Biyoteknik mücadeledir. Bu mücadele yöntemlerin en önemli avantajı spesifik 

oluşu ve çevre koşullarına kolaylıkla adapte edilebilir olması, buna karşı çevre ve insan sağlığı 

açısından arzu edilmeyen yan etkilerden hiçbirine sahip olmamasıdır. 

İnsektisit kullanımının en aza indirilmesi için salkım güvesi ile mücadelede, kimyasal 

mücadeleye alternatif yaratan biyoteknik yöntemlerinin en önemlisi çiftleşmeyi engelleme 

tekniğidir (Arn ve ark, 1997; Altındişli, 2010; Altindisli ve Ozsemerci, 2013). Dişi böceklerin 

çiftleşme çağrısı olarak salgıladığı feromonun yapay olarak üretilip yayıcılarla belirli bir alana 

dağıtılması sonucu yoğun bir koku bulutu oluşturulması ve böylelikle erkeklerin dişilere çiftleşme 

amacıyla ulaşmasının engellenmesi olarak tanımlanabilir..Bu koku bulutu içerisinde erkekler 

dişileri bulamaz ve çiftleşme gerçekleşmez.Dişilerin bıraktığı yumurtalar döllenmediği ve içinden 

larva çıkmayacağı için salkımlar kurtlanmaz (Irigaray et al., 2005; Akyol ve Aslan 2010; Kovancı 

O. 2010; Anonymous, 2011; Altındişli ve ark., 2011). Çiftleşmeyi engelleme tekniği, uygulama 

kolaylığı ve yeterli etkisi nedeniyle organik tarım başta olmak üzere çevre dostu üretim tekniklerini 
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benimseyen üretici ya da firmalar tarafından 2005 yılından beri salkım güvesi’ ne karşı her yıl 

artarak kullanılmaktadır. Son yıllarda biyoteknik yöntemleri tercih eden üreticilere Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından destekleme verilmektedir. 

Ülkemiz bağ alanlarında salkım güvesi ile mücadelede yoğun olarak sentetik insektisitler 

kullanılmaktadır. Özellikle zararlının üçüncü dölünün, üzümlerin tatlanma dönemine rastlaması 

nedeniyle zararı daha da etkili olmaktadır. Ülkemizde sofralık üzüm yetiştiriciliğinin giderek arttığı 

düşünüldüğünde, kalıntı problemi ve ihracat açısından uygulamaların özenle yapılması 

gerekmektedir. İnsektisit uygulama süresi için güve uçuşları, yumurtlama ve yumurta çıkışlarının 

doğru izlenmesi gerekir. 

        Ovisit (yumurta) etkili ilaçlar, kelebek yumurtasını taneye koymadan önce uygulanmalıdır. 

Ancak yine de ovisit etkili ilaçların kullanımında sıkı yumurta kontrolleri yapılmalıdır.      

 Aynı dönemde bir başka ilaç kullanımı gerekiyorsa ilaç karışımı rastgele yapılmamalıdır. 

İlaçlamalarda kullanılan su kanal, dere, tahliye vs. gibi yerlerden alınmamalı en azından 

içilebilecek nitelikte olmalıdır. İlaçlama aleti doğru seçilmeli, ilaçlama aletinin basıncına ve 

traktörün ilerleme hızına dikkat edilmeli, eski meme başlıkları değiştirilerek uygun meme başlığı 

kullanılmalıdır. Atılan ilacın salkımı kaplama şeklinde ıslattığından emin olunmalıdır. İlaç kalıntısı 

sorununun önlenmesi için ilacın etiketinde belirtilen son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye 

mutlaka uyulmalıdır. 

      

UNLU BİT 

Planococcus citri (Risso), P.ficus (Signomet) (Hemiptera: Pseudococcidae) 

 

Bağ alanlarının önemli zararlısı olan unlu bitler, isimlerini üçüncü larva döneminden sonra 

dişinin vücudunun toza benzer beyaz mumla kaplı levha, lif veya çıkıntılar gibi olmasından dolayı 

alırlar. Yaprak, sürgün, salkım ve gövde de beslenip zarar yaparlar  (Walton 2003, Hardy et al., 

2008). (Şekil 3) Unlu bit sıcak ve nemli yerleri seven bir zararlıdır. Bu nedenle ilkbahar ve yaz 

mevsiminde, orantılı nemin yüksek olduğu zamanlarda unlu bit popülasyonu yükselmekte, kurak 

geçen yıllarda zarar daha az olmaktadır. Böylece unlu bitin zararı yıldan yıla değişmekte ve 

özellikle sık dikilmiş, nemli ve gölgelik bağlarda daha çok zarar yapmaktadır. 

Kışı; ergin, yumurta ve larva olarak omçaların kabukları altında, yarık ve çatlakları, 

arasında, kök boğazına yakın yerlerde geçirir. Mayıs sonunda kışlağı terkeden ergin ve larvalar, 

beslenmek üzere asmanın yeşil kısımlarına tırmanırlar.  Yaz ortalarında, taneler sulanmaya 

başlayınca salkımlara geçiş yapmaktadırlar. Yılda 2-6 döl veren unlu bit; bitki özsuyunu emerek 

beslenir. Böylece omcanın zayıflamasına verimin azalmasına ve sonunda asmanın kurumasına 

neden olur. (Kriegler 1954; Berlinger 1977; Duso 1990; Walton 2003).  Unlu bitin salgıladığı 

tatlımsı maddeler (ballık) üzerinde üreyen saprofit mantarlar fumajin oluşturur. Meydana gelen 

fumajin, asmaların her tarafını kaplayarak siyahlık yapar ve özümlemeye engel olur. Fumajin 

özümlemeye engel olduğu için üzümdeki kalite ve kantiteyi düşürürler. 
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Şekil 3. Unlubit zararlısının  gövde ve salkımlar üzerindek zarar belirtileri 

 

Unlubit ile mücadelede kültürel önlemlere özellikle dikkat edilerek yer verilmelidir. Bu 

amaçla;  

-Yeni tesis edilecek bağların; çok su tutan taban arazi ve gölgelik yere kurulmaması gerekir. 

- Sık dikimden kaçınılmalı, terbiye sistemi omcanın hava almasını ve güneş ışığının içlere 

kadar nüfuz etmesini sağlamalıdır.  

-Bulaşma görülen bağlarda bulaşık omcaların yaprakları seyreltilmeli iyi bir havalanma 

sağlanmalıdır. 

-Bulaşma görülmüş omcaların kışın budama yapılırken kabuklarının soyulup imha edilmesi 

zararlı yoğunluğunun azalmasına yardımcı olmaktadır (Kriegler; 1954). 

 

Unlu Bit’e karşı kimyasal mücadele iki devrede yapılmaktadır: 

1.Devre : Asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve Unlubit’in yeşil 

aksama doğru yürümeye başladığı devrededir. Bu devrede koruklar yaklaşık nohut 

büyüklüğündedir. 

2.Devre: Unlubit’in yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı devredir. 

Ancak birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci 

devrede ilaçlama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç 

edilen çeşitlerde her iki devrede de ilaçlama yapılmalıdır. 

 

BAĞ FİLOKSERASI 

Viteus vitifoliae (Fitch) (Homoptera: Phylloxeridae) 

 

Filoksera zararlısı bağların kendi kökleri üzerinde çoğaltımını doğrudan engelleyen ve 

dayanıklı Amerikan asma anaçları üzerine aşılı fidan kullanımını zorunlu kılan en önemli bağ 

zararlılarından birisidir. Filoksera zararlısı ilk kez 1855’te yabani Amerikan asma  türlerinde 

tanımlanmıştır  (Granett ve ark., 2001). 1860’dan önce Avrupa’ya taşınması sonucunda 

filokseranın bağcılık üzerindeki etkileri ortaya çıkmıştır. Avrupa üzümü olarak bilinen Vitis 

vinifera türü üzerinde mahvedici etkiler göstermiş, Fransa’daki bağlardan sonra Avrupa kıtasına 

oradan da tüm dünyaya yayılmıştır. 
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Bağ filokserası, Amerikan asma türlerinde yaprak ve kök gallerinin oluşumuna neden 

olmaktadır. Filokseranın en temel belirtisi olan galler (şişkinlikler) yaprak ve köklerinde 

oluşmaktadır. Yaprakta gal oluşturan bireylere gallikol, köklerde gal oluşturanlara ise radisikol 

denmektedir. Kök galleri olgun ve süberinleşmiş kökler üzerinde oluşursa tuberozite, kök uçlarına 

yakın yerlerde oluşursa nodozite adını almaktadır(Şekil 4). Radisikoller, yaprak gallerine benzer 

kök şişkinlikleri üzerinde yaşarlar. Tuberoziteler, bölgesel genişlikler olarak göze çarpar ve floem 

parenkima hücrelerinin artması ve genişlemesinin bir sonucudur. Nodoziteler, kökçükler üzerinde 

filokseranın beslenme bölgesinde bükülmelere neden olan genişlemiş sulu yapılardır (Granett ve 

ark., 2001) (Şekil 5). 

Radisikoller, gallikollere göre daha fazla zarar vermektedir. Radisikoller, şiddetli asma 

zayıflaması sonucunda ölüme neden olurken gallikoller sürgün büyüme ve kalitesini azaltmaktadır. 

Gallikoller, sadece Amerikan asma ebeveynlerine sahip asmalarda yüksek rakamlara ulaştığından 

hibrit bağlarda ve anaç parsellerinde sorun olmaktadır (Şekil 1). 

 

             
Şekil 4. Kök Formu (Radisikoller)’ nun beslendiği ince köklerde emgi sonucu şişkinlikler (Nodosite), Kalın ve sert 

kökler üzerinde büyük yumrular (Tuberosite). 

 

 

                                  
Şekil 5. Yaprak formu (Gallikoller) yeni açılan tomurcukları ve yaprakları sokup emer, yaprak altındaki emgi 

noktalarında yaprak dokusu yükselerek gal oluşturur 

 

Bağ filokserasına bağlı zayıflama ve asma ölümü zararlının yayıldığı tüm bölgelerde 

gözlenmiştir (Şekil 6). Zarar ilk önce sürgünlerde genel bir durgunluk, büyümesinde azalma ve 
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solgun yaprak şeklinde görülür. Yapraklarda küçülme ve sararma, boğum aralarında daralma, 

yeterince odunlaşamayan çubukların kışın soğuktan etkilenmesi, salkımlarda seyrek tane oluşumu, 

yetersiz şekerlenme ve renklenme, birkaç yıl içinde bağın içinde asmaların kümeler halinde 

kuruması yaz ortasında sıcaklık stresi altındaki asmalarda potasyum eksikliği ile ortaya çıkar. 

Zamanla, kök sistemi çöker. Asma verimi, genel asma sağlığını yansıtır ve genel sağlığın 

azalmasına bağlı olarak hızlı ya da yavaş azalabilir. Yeni bulaşık bir bağda asmaların ölümü 

başlangıçta birkaç asmada görülür. Daha sonra, ölen asmaların alanı hızlı şekilde genişler ve her 

yıl etkilenen asma sayısı 2-5 kat artar. Popülasyon düzeyi kenardaki asmalarda en yüksek olurken 

merkezdeki asmalarda düzey azalır. Normal sıcaklıkta ağır killi topraklarda asmalar daha hızlı 

zayıflar. Çok sıcak veya soğuk iklimlerde ve kumlu topraklarda daha yavaş gerçekleşir 

(Gökbayrak, 2006). 

 

 
Şekil 6.Filoksera zararı görülen asmalar 

 

Filoksera ile mücadelede bazı kültürel mücadelenin önemi büyüktür.  

-Bu amaçla, dayanıklı Amerikan Asma anaçlarının kullanımı büyük önem taşımaktadır. 

Filoksera’nın asma kökünü emdiği kısımda, asmanın gösterdiği reaksiyon ile bir mantar tabakası 

meydana gelir ve bu tabaka kökün iç kısımlarını çürümekten korur. Yerli asmalarda bu reaksiyon 

yavaş olduğundan, mantar tabakası ya çok ince olur veya hiç oluşmaz. Amerikan asmalarında bu 

tabaka çok kalın olmaktadır. Bu bakımdan %6’ dan az kum içeren topraklarda bağ tesisinde, 

toprağın tipine göre Filoksera’ya dayanıklı anaçlar yanında; toprağın kireç oranına, üzerine 

aşılanacak asma çeşidine ve bölge koşullarına uyabilen anaçlar kullanılmalıdır.  

-Filoksera’nın bulunduğu bölgelerden temiz bölgelere topraklı veya topraksız asma fidan 

ve çubukları taşınmamalıdır. Kumlu topraklarda filoksera hareketsizleştiğinden yeni kurulacak 

bağların bu tip topraklarda kurulmasına özen gösterilmelidir. 

-Bulaşık bağlara sınırlı girişler yaparak filokseranın makine, alet ve ayakkabı ile taşınma 

olasılığı azaltılamalıdır. Alet ve ayakkabıları temizlemek ve ekipmanı buhar ile temizlemek 

suretiyle filoksera en az düzeye indirilebilmektedir. İnsektisit uygulamaları ile 52-54 0C’de 3-5 

dakika tutmak bu tür muamele için uygun bulunmuştur. Avustralya’da geliştirilen ısı kulübeleri 

(heat-shed) tarım alet ve makinelerini 450C’de 2 saat bekleterek filokseraya karşı alınabilecek 

önlemler arasında gösterilmektedir. 
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-Bölgesel ve ülkesel karantina için bitki materyalleri zararlıdan ari sertifikalandırılmalı 

veya taşımadan önce zararlının ölmesi için muameleye tabi tutulmalıdır. Dormant bitkisel 

materyallerin 43-520C’de 5 dakika süreyle tutulması suretiyle de zararlının öldüğü ancak bitkilere 

zarar vermediği tespit edilmiştir (Stonerod ve Strik 1996). 

-Ayrıca fıloksera ile bulaşık bağ alanlarını kış aylarında 50-60 gün su altında tutmada yarar 

vardır. 

Kök filokserası’nın pratik bir kimyasal mücadelesi yoktur. Bağ Filokserası’na karşı 

yapılacak mücadele, önceden korunma şeklinde olmalıdır. Bunun için de, bulaşık olmayan alanlara 

kurulacak bağ plantasyonlarında, yine Bağ Filokserası ile bulaşık olmayan köklü veya köksüz bağ 

çubuğu kullanılması gereklidir. Bu nedenle de çubuklar dikimden önce mutlak fümige edilmelidir.  

 

BAĞ YAPRAK UYUZU 

Eriophyes = Colomerus vitis Pgst. Acarina: Eriophyidae 

 

Bağ yaprak uyuzu zararlısı gözle görülemeyecek kadar küçük bir akar türüdür. Ancak 

yaprak üzerinde meydana getirdiği kabarcık şekillerden tanınır. Zararlı, kışı gözlerde tüylerin 

arasında, kalın ve ince dalların çatlaklarında ergin olarak geçirir. İlkbaharda havaların ısınması ile 

birlikte yeni oluşan yapraklara geçerek beslenmeye başlar.  Erginler yumurtalarını yaprağın alt 

yüzünde beslendikleri yerlerde meydana gelen tüyler arasına bırakırlar.  

Zararlı çoğunlukla asmanın yapraklarında bulunur. Yaprakların alt yüzünde emgi yaparak 

önce gümüş renkli daha sonra kahverengi lekeler meydana getirir. Daha sonra emgi yaptığı yerlerde 

yaprağın üst yüzüne doğru kabartılar oluşur (Şekil 7). Yaprağın altındaki beyaz ve çukur alanlarda 

ise tüyler oluşur.  Zarara uğrayan yapraklar fotosentezi tam olarak yapamaz dolayısıyla yoğunluğa 

bağlı ürün kayıpları oluşur (Şekil 4). Akarla fazla bulaşmış yapraklar bir süre sonra solar ve kurur. 

Özellikle hassas çeşitlerde tomurcuklarda deformasyon, yaprak taslaklarında bükülmeler, 

tomurcuk, büyüme konisinde duraklama ve kurumalara neden olurlar (Özbek ve ark., 1995). Nemli 

ve taban bağlarda, çardak asmalarda daha sık görülürler; filiz, çiçek ve salkımlara zarar verirler 

(Öncüer, 1998). 

 

      

Şekil 7. Bağ Uyuzu zararının yaprak altı ve üstünde meydana getirdiği zarar belirtileri 
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Bağ uyuzuna karşı ilkbaharda Nisan-Haziran aylarında 20-25 asmada yapraklarda ilk belirti 

görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Ancak Bağ uyuzuna karşı özel bir ilaçlama yapılmamaktadır. 

Bu zararlının mücadele zamanı ile Bağ küllemesi hastalığının mücadele zamanının çakışmaktadır. 

Bağ küllemesine karşı kullanılan kükürt bu zararlıyı kontrol altında tutmaktadır. Ancak kükürt 

kullanılmadığı durumlarda ilkbaharda yapılan gözlemler sonucu, zarar belirtileri saptandığı 

durumda ilaçlamaya gerek duyulmaktadır. Kükürt uygulamalarının yeterli olmadığı ve zararın 

görüldüğü bağlarda tekrar bir ilaçlamaya gerek duyulmaktadır. Özellikle son yıllarda Bağ 

Küllemesine karşı kullanılan sistemik etkili fungusitlerin yoğun olarak üst üste kullanılmasından 

kaçınılmalıdır.  İlaçlamanın yaprakların alt yüzü kaplayacak şekilde yapılmasına özen 

gösterilmelidir. 

 

BAĞ MAYMUNCUKLARI 

Otiorhynchus spp., Megamecus shevketi Marsch. (Col.: Curculionidae) 

 

Kışı ergin dönemde yere dökülen yapraklar ve asma kabukları altında geçiren bağ 

maymuncukları; ilkbaharda gözlerin kabarmaya başlamasıyla gözlerde, genç aşı, filizlerde ve 

yapraklarda beslenerek zarar oluşturur (Şekil 8). Geceleri aktif olan zararlı, yumurtalarını asmanın 

dibine ve toprak içerisine bırakır.  Yumurtadan çıkan larvalar toprağa geçerek 8-10 ay bitki 

kökleriyle beslenmektedir. 

                                

          
Şekil 8.a)Bağ Maymuncuğu ergini b)Bağ Maymuncuğu yeniği nedeniyle açılmamış gözler, c) gözlerdeki maymuncuk 

zararı 

Zararlıyla Mücadelede kültürel önlemlere özen gösterilmelidir.  

 -Bağın içinde veya çevresinde kışlayabileceği barınak yerleri yok edilmeli, 

a 

b c 
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- Bağ otlu bırakılmamalıdır. 

Bu zararlı ile mücadelede mekanik mücadele yöntemlerine de başvurulmaktadır.  Bu 

amaçla, 

-Asmaların kalın dal ve gövdelerine silikonize elyaf bağlanarak erginlerin gözlere ulaşıp 

zarar yapması engellenmektedir (Şekil 9). 

-Asmaların kalın dal ve gövdelerine yapışkan macun sürülerek ya da 30 cm uzunluğunda 

içi boş kargılar 1/3 kısmı toprağa batırılıp diğer ucu asma gövdesine dayandırılarak erginlere 

saklanmaları için tuzak hazırlanır. Güneşli saatlerde kargı içine girmiş erginler ezilerek gözlere 

ulaşıp zarar yapması engellenir.  

 
Şekil 9. Bağ Maymuncuğu mekanik mücadelesi 

 

BAĞ THRİPSLERİ 

(Rubiothirps vitis , Thrips tabaci, Mycterothrips albidicornis, Mycterothrips tschirkunae, 

Frankliniella occidentalis, Drepanothrips reuteri) 

 

Bağ alanlarında yaygın olarak görülen ve önlem alınmadığı taktirde önemli miktarda zarara 

neden olan zararlılardır (Şekil10a). Kışı ergin halde omca kabukları altında ve toprakta bitki 

artıkları arasında geçirirler. Tripsler sürgün, yaprak, tomurcuk,çiçek gibi genç dokulara yumurta 

bırakır ve burdan çıkan larvaların beslenmesi suretiyle zarar yaparlar. 

 İlkbaharda gözler uyanmaya başlarken gözün içine girer, beslenerek ve yumurta bırakarak 

ilk zararına başlarlar. Yeni oluşan yapraklara geçerler, Genellikle yaprakların alt yüzeyini emerler, 

bitki özsuyunu emerek beslenmeleri sonucunda, genç yapraklar kıvrılır, kurur ve sürgünlerin 

büyümesi duraklar. Emilen yerler başlangıçta beyazdır, zamanla koyulaşır ve esmer bir renk alarak 

kurur. Ayrıca, yaprağın genel büyümesinden dolayı yaprak yırtılarak delik, deşik olur ve yırtılır 

(Şekil 10b, 10c). Kumsal alanlarda şiddetli fırtınadan sonra benzer zararlar görülebilir. Bu zarar 

trips zararıyla karıştırılmamalıdır. Yapraktan başka çiçek saplarını emerek çiçeklerin dökülmesine 

de neden olurlar. Vegetasyon (gelişme dönemi) süresince zararlarına devam ederler.  
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Şekil 10. a)Bağ thripleri, b,c)genç sürgün,yaprak ve d)tanedeki zarar belirtileri 

 

Tanelerde ilk zarar belirtilerine asmanın koruk dönemimden itibaren rastlanmaktadır. 

Tanelerdeki ilk belirtiler zararlının emgi yaptığı yerde sarı bir hale şeklinde renk açılmaları ile 

ortaya çıkmaktadır (Şekil 10d). Bu dönemde F. occidentalis’ in taneler üzerine yumurta koyarken 

açtığı yaranın etrafında hale şeklinde oluşan renk açılmaları düşük yoğunlukta da olsa, sofralık 

üzümlerde kalitenin düşmesine ve ihracatta sorun yaşanmasına neden olmaktadır. 

Bağ tripsleriyle yapılacak kültürel mücadele uygulamaları zararlının popülasyon seviyesini 

düşürmede etkili olmaktadır. 

-Bağın içinde veya çevresinde kışlayabileceği barınak yerleri yok edilmeli, 

-Asmanın kavlamış kabuklarının soyulmalı, 

-Konukçusu olan diğer bitkiler bağın içinde ve etrafında bulundurulmamalıdır. 

 Yapılacak kimyasal mücadele uygulamalarında ise; ilkbaharda bağın büyüklüğüne göre 

20-50 asma kontrol edilir. Gözlerde ve yeni açılmakta olan yapraklarda göz veya yaprak başına 

ortalama 2-3 adet thrips saptandığında ilaçlama önerilir. Tanelerde zarar oluşturan F. occidentalis’e 

karşı bağ alanlarında kimyasal mücadele uygulaması pratik ve etkili değildir. 

 

İZMİR HAZİRAN BÖCEKLERİ 

Haziran böceği (Polyphylla fullo ) 

İzmir haziran böceği (P. turkmenoglui)  

Petr. (Coleoptera : Scarabaeidae) ,  

 

a b 

c d 
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Kışı larva döneminde geçiren larvalar mart ayında beslenmeye başlar, mayıs sonu ve 

haziran ayın başında üçüncü dönem larva olur ve yaz boyunca beslenir. Erginler Haziran ve 

Temmuz aylarında güneş battıktan sonra uçarlar. Çiftleşen dişiler yumurtalarını toprağın 18-20 cm 

derinliğine gruplar halinde bırakırlar. Temmuz sonlarına doğru yumurtadan çıkan larvalar toprağın 

daha derin kısımlarına inerler. Önce toprak humusu ile beslenir. Larvaların toprak içindeki hareketi 

toprağın nem oranı ve sıcaklığı ile yakından alakalıdır.  Uygun nem ve toprak sıcaklığı koşullarında 

mart ve ekim ayları arasında larva zararı söz konusudur. Ağustos ve eylülde ikinci dönem larva 

köklerde beslenmeye başlar. Larvaları özellikle kumsal ince kumlu ve alüviyal topraklarda dikilmiş 

asma çubuklarını ve daha önceden dikilmiş asmaların toprakaltı kısımlarını kemirmek suretiyle 

zarar yaparlar. Kemirilen çubuklar tutmaz, zarar gören asmalar da zamanla kurur. 

 

 
Şekil 11. Haziran böceği ergini ve larvaları 

 

  Bu zararlı ile kültürel mücadele çok önemlidir. Fidanlıklarda ve bağ alanlarında alınması 

gereken tedbirler şu şekildedir: 

- Yeni dikilen fidanların sulanma ve gübreleme gibi bakım işlemleri zamanında ve tam 

olarak yapılmalıdır. 

- Bu zararlı ile bulaşık fidanlıklarda kullanılacak çiftlik gübresi önce ilaçlanıp, iyice 

karıştırıldıktan sonra, açıkta bekletilmeden toprağa karıştırılmamalıdır. 

- Yumurtalarını bırakmak için hububat ve yabancı otlu yerleri tercih ettikleri için ara 

tarımı olarak hububat ekilmemelidir. 

- Özellikle haziran ve temmuz aylarında ot temizliğine özen gösterilmelidir. 

- Sonbaharda yapılacak 20-30 cm derinliğindeki derin sürüm larvaların açığa çıkması ve 

kuşlar tarafından yenmesini sağlayacaktır. Mayıs ayında yapılacak olan 15-20 cm 

derinliğindeki sürüm ile de toprakta bulunan pupaların tahrip edilmesi sağlanmalıdır.  

- Temmuz-ağustos aylarında da yumurtalarını güneşin etkisine maruz bırakmak yararlı 

önlemlerdir. 

- Fidanlar sökülürken ve söküldükten sonra, parsellere derin sürüm yapılarak görülen 

larvalar toplanıp imha edilmelidir. 

  Zararlı ile kimyasal mücadele de tüm asmalar değil zarara uğrayan asmalarda 

kimyasal mücadele yapılmalıdır. İlkbaharda 0-20 cm toprak derinliğindeki toprak sıcaklığı 
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9-10 OC’ye ulaştığında larvalar faaliyete başladığı zaman genellikle mart ayından itibaran 

ikinci ve üçüncü dönem larvalara karşı ilaçlamalar yapılmalıdır. Sonbaharda ise bölgelere 

göre değişmekle birlikte, ilk yağmurlardan sonra, larvalar toprak yüzeyine yakın ve 

çoğunun ikinci dönem larva dönemine yakın olduğu genellikle eylül ayında bir ilaçlama 

yapılabilir. Ancak önemli olan ilkbahar ayında yapılacak olan ilaçlamadır. İlkbahar 

ilaçlaması yapılmayan bağlarda zarar yaygın olarak görüldüğü zaman ve vergin uçuşlarının 

da fazla olduğu yıllarda sonbahar ilaçlaması yapılmalıdır. 

  İlaçlamalar da önerilen ilaç her dikim çukuruna verilmelidir. Dikim çukurları 1m2 

kabul edilip 5 lt su içerisine ilaç ilave edilip uygulanmalıdır. Dikim çukuruna biraz toprak 

atıldıktan sonra ilaçlı su kademeli olarak verilmelidir. Önceden dikilen omcanın dibinde ise 

dikim çukurunun dibine doğru açılacak 4 delik içerisine ilaçlı su verilmelidir. İlaçlama 

sırasında toprağın tavında ve kesiksiz olmasına dikkat edilmelidir. 

 

BAĞ GÖZ KURDU 

Theresimima ampelophaga  Bayle (Lepidoptera :Zygaenidae) 

 

Bağ göz kurdu kışı asma kabukları altında, gövdedeki çatlaklarda ve gizli yerlerde 

üçüncü veya dördüncü dönem larva halinde geçirir (Şekil 11).İlkbaharda Mart ayı sonu 

veya Nisan ayı başında hareket ederler. Ancak bu çıkış tarihi bağın gelişme durumuna ve 

hava şartlarına bağlı olarak bölgeler arası değişiklikler gösterebilir. Larvalar önce gözlerde 

daha sonra da genç yapraklarda beslenirler. Beslenme akşamüstü başlar, ertesi günü sabaha 

kadar devam eder. 

     

 
Şekil 11. Bağ göz kurdu ergini ve larvası 

 

Bağ gözkurdu sadece kültüre alınan asmalarda ve yabani asmalarda zarar yapar. 

Larvalar ilkbaharda gözlere doğru tırmanırlar ve gözün içini yiyerek, gözün ölmesine neden 

olurlar. Böyle bir bağa uzaktan bakıldığında don vurmuş gibi görünür (Şekil 12).  
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Şekil 12. Bağ gözkurdu larvalarının zarar görüntüleri 

 

Zararlının ikinci döl larvaları ise yaprakların damar aralarını zar gibi kalacak şekilde 

yerler. Ancak gözdeki zararı yapraktaki zararından daha önemlidir. Gözler uyanırken bir 

asmada 10-12 larva bulunduğunda %100, 3-4 adet larva bulunduğunda %40-50 civarında 

bir zarar meydana gelebilir. Bir asmada 1-2 adet larvanın bulunması halinde dahi ürünün 

azalmasına neden olur. Ürünü kantite yönünden etkiler (Şekil 13).   

 

 
Şekil 13. Göz kurdu larvalarının çiçekte ve yapraktaki zarar belirtileri. 

  

Bağ gözkurdu ile kültürel mücadelede;  

-Kışı larva halinde asmanın kabukları altında geçirdiğinden, ilkbahara girerken 

kesilen çubuklar bağ kenarında bırakılmayıp yok edilmelidir. 

- Bağın içinde ve çevresinde larvanın kışlayabileceği barınaklar ortadan 

kaldırılmalıdır. 

Bir yıl önceden bağ göz kurdu ile bulaşık olduğu bilinen bağlarda gözler uyanırken yapılan 

gözlemlerde 100 gözden 5’inde zararlı yada zarar belirtisi saptandığında ilaçlı mücadele yapılır. 
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BAĞ YAPRAK PİRELERİ 

Empoasca  decipiens Paoli (Homoptera: Cicadellidae) 

 

Kışı ergin halde yabancı otlarda geçiren yaprak pireleri ilkbaharda Nisan  ayı sonundan 

itibaren havaların ısınması ve bağların yapraklanma döneminin başlamasıyla görülmeye başlar. 

Genellikle asma yapraklarının alt yüzünde bulunurlar, rahatsız edildiklerinde büyük bir 

hızla karakteristik şekilde yan yan yürüyerek yaprağın üst yüzüne geçerler (Şekil 14a). 

 

                                                

                  
Şekil 14. a)Yaprak Pireleri, b)yapraklarda emgi yaptığı yerlerdeki renk açılmaları ve c)yapraklardaki kıvrılma      

belirtileri 

 

Ergin ve nimfler asma yapraklarının alt yüzündeki bitki doku ve damarlarında bitki 

özsuyunu emerek beslenirler (Şekil 14b, Şekil 14c). Çok genç ve küçük yapraklarda büzgüler 

meydana getirerek küçük yaprakları çanak biçiminde çukurlaştırır. Zaman ilerledikçe bu 

yaprakların kenarlarında çepeçevre renk açılması görülür. Daha sonra yaprak kenarları kurur. 

Normal büyüklüğünü almış ve renkleri koyulaşmış olgun yaprakların kenarları üste doğru 

kıvrılarak boru şeklini alır (Şekil 14c). Bağ yaprakpireleri’nin beslenmesi yanında, stiletlerini 

batırdıkları yerlerde meydana getirdikleri yaralar bitki patojenleri için giriş kapısı oluşturmaktadır. 

Sulanmayan bağlarda daha fazla zarar meydana getirir. 

Salkım güvesinin birinci dölüne karşı ilaçlama yapılmayan yerlerde, nimfler doğada ilk 

görüldüğünde asmada uç almanın yapılması, zararlı popülasyonunun azaltılması ve yararlıları 

koruma yönünden önemlidir. Ayrıca, zararlının kışlayabileceği bağ içindeki yabancı otlar 

temizlenmelidir. 

a 

b b c 
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25 Dekarlık alanada;10 asma toplam 250 yaprak ve yaprak başına 5 ergin birey 

görüldüğünde ilaçlı mücadele yapılmalıdır. 
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                              BAĞDA SORUN OLAN HASTALIKLAR 

 
                                            Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ 

 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Manisa 

 

Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 verilerine göre ülkemiz, dünya ülkeleri arasında, bağ 

alanı yönünden 4.sırada (478.786 ha), üzüm üretimi yönünden ise 6. (4.000.000 ton) sıradadır. 

Ayrıca Türkiye dünyada en büyük çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi ve ihracatçısı konumunda olup, 

dünya çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının %40-45’ini gerçekleştirmektedir.  Ülkemizde üretilen 

üzümün yaklaşık 2/3’si çekirdekli, 1/3’i ise çekirdeksiz üzümden oluşmaktadır. Ülkemizde üretilen 

çekirdeksiz kuru üzümün yaklaşık % 90’ı ihraç edilmektedir. Dünyadaki ihraç payımız ise % 40- 

45 arasında değişmektedir. Ülkemiz ihracatının büyük bir bölümü AB ülkelerine yapılmaktadır. 

Çekirdeksiz kuru üzüm yıllık 400-500 milyon Dolar döviz geliri ile tarımsal ürünler bazında ilk üç 

sıra içerisinde yer alan önemli ihraç ürünlerindendir (Anonim, 2016).  

Küresel ısınma sonucu oluşan iklimsel değişiklikler tarım alanlarında önemli kayıplara yol 

açmaktadır. Bu yıl ülkemizde Şubat ayı içerisinde yaşanılan aşırı soğuklukların etkisi ile bağlarda 

soğuk zararı, dengesiz ve geç uyanma, ilkbahar geç donları, dolu, uzun ve şiddetli yağışlar ve 

mevsim normalleri üzerinde gerçekleşen aşırı sıcaklıklar verime olumsuz yönde etki etmiştir.  

Bağın verimini olumsuz yönde etkileyen faktörler bununla da sınırlı kalmamaktadır. Bağda sorun 

olan önemli hastalık ve zararlıları da bulunmaktadır. Hastalık ve zararlılar ile doğru zamanda, 

doğru yöntemler ile mücadele edilmediği takdirde bağ veriminde  % 60 ve hatta % 100’lere varan 

ölçülerde kayıplar yaşanabilmektedir (Turabi, 2007). 

Hastalıkları, önemleri ve yaygınlıklarına göre Külleme (Erysiphe necator Schwein.), 

Mildiyö (Plasmopara viticola Berl. & De Toni.), Ölükol (Phomopsis viticola Sacc.), Kurşuni Küf 

(Botrytis cinerea Pers.), Kav (Stereum hirsutum Pers., Phellinus igniarius Quél., Phaeoacremonium 

aleophilum W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai., Phaeomoniella chlamydospora Crous & W. 

Gams), Botryosphaeriaceae kangreni hastalıkları, Antraknoz (Elsinoe ampelina Shear.) ve Eutypa 

(Eutypa lata Tul. & C. Tul) şeklinde sıralamak mümkündür (Anonim, 2008).  

 Bağlarda sorun olan hastalıkları iki grup halinde incelememiz daha doğru olacaktır. İlk 

grubumuz yeşil doku ve meyve hastalıkları, ikinci grubumuz kök ve gövde hastalıklarıdır.   

A) YEŞİL DOKU VE MEYVE HASTALIKLARI  

Bu grupta; ölükol, bağ mildiyösü (pronos), bağ küllemesi ve kurşuni küf yer almaktadır. 

Özellikle ölü kol ve bağ küllemesi hastalığı hemen her yıl görülmekte olan önemli hastalıklardır. 

Bu bölümde kış mücadelesi kapsamında bu iki hastalık incelenecektir. 
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Ölükol Hastalığı (Phomopsis viticola) 

Ölükol hastalığı (Phomopsis viticola) bağcılık yapılan hemen hemen tüm ülkelerde görülen 

ve gerekli önlemler alınmadığında kalıcı bir sorun olabilen bir hastalıktır. Ülkemizde de Marmara, 

Ege ve Orta Anadolu Bölgelerinde etmenin varlığı ve yaygınlığı bilinmektedir. Son yıllarda 

özellikle Ege Bölgesinde, Manisa ve İzmir İllerinde Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidine ait bağlarda 

hastalığın görülme oranı (% 52.2- %79.4 arasında) önemli seviyelerde bulunmuştur (Akgül et al., 

2013). Etmen o yılın verimini direkt etkilediği gibi ertesi yılın ürününü doğrucak gözleri tahrip 

ederek etkili olmaktadır. Özellikle sürgün alt gözlerinde değişen oranlarda (ilk 4 gözde % 50, 

sonraki 6 gözde % 30) ölüme yol açabildiği gözlemlenmiştir (Onoğur, 2003).  

Hastalığın ilk belirtileri daha yeni oluşmakta olan sürgünlerde ortaya çıkmaktadır. Genel 

olarak gözlerin uyanmasından itibaren ilk 30 gün içinde belirtiler görülür. Sürgünün ilk boğum 

aralarında yayılan koyu kahverengi-mor lekeler görülür. Bu lekelere gelişen sürgünlerin 5-7 boğum 

arasına kadar rastlanır. Sürgünün normal gelişmesine ayak uyduramayan hasta kısım zamanla 

çatlamakta, çeşitli geniş ve derinlikte yarıklar oluşur. Hasta kısımda tipik "uyuz" görüntüsü oluşur. 

Sonbaharda hastalıklı sürgünlerin beyazlaştığı ve üzerinde siyah noktacıkların oluştuğu görülür. 

Bu siyah noktacıklar gelecek yılla hastalığı taşıyacak olan hastalığın üreme organlarıdır (Şekil 1). 

   

Şekil 1. Ölükol hastalığının sürgünlerdeki belirtileri a) bir yıllık sürgünlerde görülen koyu kahve renkli lekeler, b)yeni 

oluşmakta olan sürgünlerde koyu renkli çizgi şeklinde lekeler, c) sonbahara doğru beyazlaşmış sürgün ve üzerindeki 

uyuz görünümlü yara, siyah noktacıklar. 

Şiddetli enfeksiyonlarda etmenin boğum aralarını tamamen çevreleyip, iletim dokusuna 

inmesi durumunda, sürgün mevsim içinde kurmaktadır. Bu belirtilere yalnızca tek etmenin yol 

açmadığı tespit edilmiştir. Ölükol hastalığı ailesine ait üyelerin odun dokularda kangren ve geriye 

doğru ölüm hastalığı belirtilerine yol açtığı belirlenmiştir  (Chamberlain et al., 1964; Lehoczky, 

1972; Cristinzio, 1978; Larignon et al., 2001; Akgül et al., 2013). İlerleyen yıllarda ölükol hastalığı 

ile bulaşık asmaların tamamen kuruduğu gözlemlenmiştir ( Şekil 2). Bu nedenle, mutlaka doğru 

zamanda ve şekilde mücadele edilmesi gereken bir hastalıktır.  
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Şekil 2.  Ölükol hastalığının belirtileri a) yazın gelişen inme belirtisi; yaprak ve üzümle birlikte asmanın kuruması,  b) 

yeni sürgünlerin bağlı olduğu kol üzerinde kabuk altında oluşan ince çizgi şeklindeki kahverengi belirti ölükol 

hastalığından ziyade kangren ve geriye doğru ölüm belirtileri. 

Hastalıkla mücadelede kültürel önemlere mutlaka yer verilmelidir. Asmalarda budama 

zamanında yapılmalı ve hasta sürgünler dipten çıkarılmalıdır.  Budama artıkları bağdan 

uzaklaştırılmalıdır. Budama sırasında budama makası % 10’ luk sodyum hipoklorid ( 1 litre için; 

100 ml çamaşır suyu + 900 ml su) ile dezenfekte edilmelidir. Hasta asmalardan kışlık kalem 

alınmamalıdır. Kış ilaçlaması ve yaz (ilkbahar) ilaçlaması şeklinde yürütülen kimyasal mücadelesi 

bulunmaktadır. Hastalıkla mücadelede başarılı olabilmek için mutlaka kış ilaçlaması yapılmalıdır. 

Kış ilaçlaması uyanmadan 10-15 gün önce değil de daha erken yapılırsa uyanma dönemine kadar 

ilacın etkinliği düşecektir ve beklenen başarı görülmeyecektir. Kış mücadelesi gözler uyanmaya 

başladıktan sonra ki geç dönemde % 4 oranındaki bordo bulamacı ile yapılırsa fitotoksiteye  

(gözlerin yanmasına) neden olacaktır.  

Bağ Küllemesi Hastalığı (Erysiphe necator)  

Hastalık asmanın tüm yeşil organlarında görülür. Yapraklarda lekeler halinde renk 

açılmaları olur ve kirli beyaz renkte kül serpilmiş tozlu bir görünüm alır. Yapraklar parlaklığını 

kaybeder ve kalınlaşarak, gevrekleşir, kenarları kıvrılır.  

 Sürgünler hastalığa yakalandıklarında üzerlerinde kenarları saçaklı görünümlü koyu renkli 

lekeler oluşur. Koyu renkli lekeler kışın durgun dönemde kırmızı-kahverengi olarak dikkat çeker 

(Şekil 3.). Bu lekeler bağın sezon içinde geçirdiği külleme hastalığının bir tanığıdır. Söz konusu 

lekeler, bağın hastalığı ne kadar şiddetli geçirdiğini ve dolayısıyla uygulanacak ilaçlama 

programının saptanmasında önemli bir özelliktir. Nemli ve kapalı havalar hastalığın yayılmasını 

teşvik edici özelliğe sahiptir.  

Kültürel önemler sayesinde hastalığın şiddetini azaltmak ve daha etkili kimyasal savaşım 

yapabilmek mümkündür. Budama sırasında üzerinde kırmızı-kahverengi lekeler bulunan hastalıkla 

bulaşık çubuklar çıkarılmalı ve imha edilmelidir. İyi bir budama ve terbiye sistemi ile asmaların 

havalanması sağlanmalıdır, güneş ışığının asmalara kadar ulaşması gereklidir. Sürgün gelişme 

döneminde yaprak alma işlemi yapılarak asmanın aşırı yapraklanması önlenmelidir. Hastalığın 

yayılabilmesi için nemli ve kapalı hava şartları gereklidir, yaprak alma işlemi ile bağdan hem nemi 

hem de gölgelenmeyi uzaklaştırmış olacaktır. Daha etkili ilaçlama yapılacaktır.  
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Şekil 3. a) Salkımlarda üzerinde külleme belirtisi ve meşin tane oluşumu, b) yaprağın üst yüzeyin kül serpilmiş 

şeklinde görünüm ve dışa doğru kıvrılma, c) kış çubukları üzerinde kırmızı-kahverengi saçaklı lekeler. 

 

Bitkisel hastalıklara karşı mücadele koruyucu olarak yapılır. İlaçlama zamanı ve ilaç seçimi 

doğru yapılmalıdır. Yağışlı ve aşırı sıcak geçen havalarda sistemik ilaçlar tercih edilmelidir. 2016 

yılında kimyasal mücadelesinde revizyon gerçekleştirilmiştir.  Çiçeklenmeden önce  son derece 

duyarlı olan  asmayı Külleme hastalığından koruyabilmek amacıyla bir kimyasal uygulama 

eklenmiştir. Revize edilen yeni kimyasal mücadele aşağıda yer aldığı gibidir; 

1. İlaçlama: sürgünler 25-30 cm uzunluğa ulaştığında, 

2. İlaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,  

3. İlaçlama: çiçek taç yapraklarının döküldüğünde yani korukların saçma tanesi iriliğini 

aldığı dönemde, 

4. Ve diğer ilaçlamalar: ikinci ilaçlama da kullanılan ilacı etki süresi (ilaçların arkasında 

belirtilen bekleme süresi değildir, her ilacın etki süresi farklıdır), meteorolojik olaylar 

gibi unsurlar göz önüne alınarak tanelere tatlı su yürüyünceye kadar hastalığa ruhsatlı 

ilaçlarla devam edilmelidir (Anonymous, 2016).  

Bağ Mildiyösü Hastalığı (Plasmopara viticola) 

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 rüzgârla 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 
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sarımtırak renktedir. Lekeler büyüdükçe ortası kızaran yapraklar dökülür (Şekil 4). 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 5). 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 gerçekleştirilmektedir. 

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. 

 

 

 
Şekil 4. Bağ mildiyösünün yaprakta oluşturduğu lekeler. 

 
Şekil 5. Bağ mildiyösü zararına uğramış salkımlar 
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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.  

 

Bağda Kurşuni Küf Hastalığı  (Botryis cinerea)  

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.  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 (Şekil 6).  

Külleme ve mildiyö gibi hastalıkların oluşturduğu yaralarda ya da nekrozlarda, ölmüş ve 

çürümekte olan gıdalarla beslenme özelliği yüksek olan ve ölü dokularda hızla B. cinerea 

gelişebilmektedir.  

 

Şekil 6. 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 yararlandırmakta ve hem de bulaşma 

miktarını arttırarak hastalığın daha yoğun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, Bağda 
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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.  

B) KÖK VE GÖVDE HASTALIKLARI 

Bağlarda görülen kök ve gövde hastalıkları son derece tehlikeli ve mücadelesi zor 

hastalıklardır. Bu grupta kav hastalıkları incelenecektir.  

Kav Hastalığı (Phaeomonillea chylamydospora, Phaeoacremonium spp., Fomitiporia spp., 

Togninia minima) 

Kav hastalığının iki belirti tipi vardır. Birincisinde hastalık uzun süredir devam eden 

(kronik) belirtiler şeklindedir. Sürgünün alt boğumlarında ki yapraklarda haziran ayında ya da 

sonbahardan önce damar aralarında beyaz-sarı (beyaz çeşitlerde)   ve ya kırmızımsı (renkli 

çeşitlerde) zebra deseni şeklinde lekeleri görmek mümkündür. Damarlar nispeten yeşil kalırken, 

böyle belirti gösteren yaprak kurur ve vaktinden önce dökülür (Şekil 7.). İkincisinde ise ani (akut) 

bir seyir vardır ve asma aniden ölür. Bazen asma gövdesinden yeni sürgünler oluşturarak bir yaşam 

savaşı verdiği gözlenir. Bu tür asmalar çalı görünümünü andırır. Ayrıca, yeşil organlarda görülen 

belirtiler her yıl görülmeyebilir. 

Taneler üzerinde hastalığın belirtisi kızamıkçık lekeri ve boylamsal çizgiler görülür (Şekil 

7.). Hasta asmalarda tane silkmesi de sık sık görülen bir belirtidir. Hasta olan asmalar gövde ya da 

kalın dallarından enine ve boyuna kesit alındığında, odun kısmının yumuşadığı ve açık bir renk 

aldığı görülür (Şekil 7.). Kav belirtileri odun doku içindeki seyri incelendiğinde daima geniş bir 

yara yerine kadar uzandıkları görülür. Bu durum hastalığın bir yara parazit olduğunun 

göstermektedir. Hastalığın yayılmasını sağlayan faktörler; 0.2 mm’den fazla yağış, nispi nem, 

rüzgar, açılan yaraların hassasiyeti ve en az 6°C sıcaklıktır.   Hastalık daha çok yaşlı, verimden 

düşen, ekonomik ömrünü tamamlamış asmalarda görülmektedir.  
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Şekil 7. a) kav hastalığı nedeniyle asmada ani ölüm belirtisi, b) yapraklarda zebra belirtisi, c) enine kesit alınmış asma 

gövdesinin odun dokusu üzerinde yer alan sarı renkli yumuşak kav belirtileri d) taneler üzerindeki kızamıkçık lekeleri. 

Kav hastalığı ile mücadelede yerleşik enfeksiyonları tedavi edecek fungisit olmadığında korunma 

önlemleri mücadelenin en önemli noktasıdır.  

 Bağlar temiz ve sertifikalı fidanlarla tesis edilmelidir.  

 Kış budamaları geç döneme bırakılmalıdır, asma kışın durgun dönemdedir ve açılan 

yaraları kapatması mümkün değildir. Uzun süre açık kalan yaralar hastalıklar için önemli 

giriş kapısıdır. 

 Açılan yararların bir izolasyon malzemesiyle mutlaka örtülmesi gerekir. 

 Hastalıklı asmalar yazın işaretlenmeli, bu asmaların budaması en sona bırakılmalıdır. 

 Budama aletleri dezenfekte edilmelidir. 

 Hastalıklı asmalardan kalem alınmamalıdır. 

 Şiddetli hastalık belirtisi gösteren asmalar sökülüp, imha edilmelidir. 
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