
ÜZÜMLERİN 
SINIFLANDIRILMASI



• BOTANİK SINIFLANDIRMA

TAKIM: Rhamnales

Familya:Vitaceae

Cins:Vitis
Alt cins: 

Euvitis (2n=38)
Muscadinia (2n=40)

Tür: Vitis vinifera ssp. Sativa
( %90’dan fazla ürününden faydalanılan tür)



YAYILIŞ ALANLARINA GÖRE 
SINIFLANDIRMA

• Eski dünya üzümü (Avrupa üzümü)
Vitis vinifera L.

Anavatanı (gen merkezi): Türkiyenin kuzeydoğu 
bölgesini de içine alan, Karadeniz ve Hazardenizi
arasındaki alan

Alt türleri: 
Vitis vinifera ssp. sylvestris Gmel

Vitis vinifera ssp. caucasia Vav.

Vitis vinifera ssp. sativa D.C. (kültür formu)

YAKIN DOĞU VE AVRUPA TÜRLERİ



AMERİKAN TÜRLERİ

Öncelikli olarak Vitis vinifera L. için anaç olarak kullanılmaktadırlar.

Filokseraya dayanıklı: V.riparia, V. rupestris, V. berlandieri

Nematoda dayanıklı: V. champini, V. candicans, V. longii (V.

solonis)

Ürününden yararlanılan türler: V. Labrusca, V. aestivalis, V. vulpina

***Vitis rotundifolia

Zararlı ve Hastalıklara tümüyle bağışıklık gösteren tek türdür.
Muscadinia alt cinsinin bir üyesidir. Doğrudan anaç olarak
kullanılamaz. Ancak Islah amaçlı çalışmaların en önemli gen
kaynaklarından biridir.



ASYA TÜRLERİ

En önemli tür:

Vitis amurensis

Soğuklara dayanıklılık ıslahında
ana materyal



DEĞERLENDİRME 
ŞEKİLLERİNE GÖRE
SINIFLANDIRMA



SOFRALIK ÜZÜMLER

Razakı, Hafızali, Müşküle, Sultani 
Çekirdeksiz, 

Yuvarlak Çekirdeksiz, Ata sarısı,

Yalova İncisi,  Trakya İlkeren, Barış,

Cardinal, Alphonse Lavallée,

Italia, Perlette, Red globe

Gösterişli

Salkımı düzenli

İri  taneli

Sık olmayan

Fiziksel özellikleri olumlu

Tane üzerinde pus tabakası 



KURUTMALIK ÜZÜMLER

Sultani Çekirdeksiz (Syn. 
Thompson Seedless), İskenderiye 
Misketi, Besni, Dımışkı, Rumi, 
Dimrit, Çal Karası, Horozkarası, 
Banazı siyahı.

Kuru üzüm yumuşak bir 
yapıya sahip olmalı, hasat 
sırasında kuru madde oranı 
yüksek (%22-23) olmalıdır. 
Kurutulduğunda nem 
oranı%10-13 ‘e indirilmeli, en 
fazla %17 olmalıdır. 
Naturel kuru üzüm

Bandırılmış kuru üzüm

Bandırma eriyiği (Potasa): %5-6 
potasyum karbonat ve %0.5-1.0 

zeytin yağı



ŞARAPLIK VE ŞIRALIK ÜZÜMLER
Kalecik Karası, Öküzgözü, 
Boğazkere, Adakarası, Emir, 
Narince, Sungurlu,......

Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, 
Merlot, Syrah, Alicanthe Bouchet, 
Chardonnay, Riesling, ......

Şıralık üzümler, taze üzüm suyunun yanısıra, 
pekmez, bastık, orcik (sucuk),köfter, samsa, 
pestil gibi geleneksel ürünlerin yapımında 
kullanılırlar.

Taze üzüm suyuna işlenen başlıca çeşitler

Aramon, Carignane, Riesling, Chasselas doré, 

Kabarcık, Dökülgen, Dimrit,…..



SOFRALIK ÜZÜMLER

Razakı, Hafızali, Müşküle, Sultani Çekirdeksiz, 
Yuvarlak Çekirdeksiz, Ata sarısı, Yalova İncisi, 
Trakya İlkeren, Barış, Cardinal, Alphonse Lavallée, 
Italia, ..... 

KURUTMALIK ÜZÜMLER

Sultani Çekirdeksiz (syn. Sultani, Sultanina, 
Sultana, Thompson Seedless)

İskenderiye Misketi, Besni, Dımışkı, Rumi, Dimrit, 
Çal Karası

ŞARAPLIK VE ŞIRALIK ÜZÜMLER

Kalecik Karası, Öküzgözü, Boğazkere, Adakarası 
Emir, Narince, Sungurlu,......

Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Syrah, 
Alicanthe Bouchet, Chardonnay, Riesling, ......



Dünya Bağcılık Bölgeleri

Ekonomik anlamda bağcılık dünya üzerinde 
30-50 kuzey ve güney enlem dereceleri arasındaki

Ilıman iklim kuşağında yapılabilmektedir.



SICAKLIK

• Yıllık Ortalama Sıcaklık            9o C 

• En Sıcak Ay Ortalaması          18o C 

• En Soğuk Ay Ortalaması           0o C 

• Yaz Ayları Ortalaması             20o C 

• Gelişme Dönemi Ortalaması    13o C

Yıllık Ortalama Sıcaklık: 11-16o C



ETKİLİ SICAKLIK TOPLAMI (EST)

Tomurcukların kabarmaya başladığı tarih ile üzümlerin
olgunlaşma tarihi arasındaki dönemde 10 oC’nin
üzerindeki günlük ortalama sıcaklıkların toplanması ile

elde edilen değerdir.

Birimi: Gün-Derece

Ekoloji Çeşit

1. Soğuk : 900-1400 gd (Sivas, Ağrı,Van..)

2. Serin : 1401-1700 gd (Kayseri, Konya, Ankara…)

3. Ilıman : 1701-1950 gd (Sakarya, Amasya, Tekirdağ…)

4. Sıcak-Ilıman: 1951-2250 gd (Bursa, Kocaeli, Muğla…)

5. Sıcak : 2251≥ (Denizli, Manisa, Diyarbakır, Antalya…)



Düşük Sıcaklıklar

1. Soğuklama isteği

Asmanın soğuklama isteği :

0-10 oC arasındaki sıcaklıklarda 100-400 saat



2. Don Olayları
-12 oC Kış gözleri

-16 oC Dallar

-20 oC Kollar ve gövde

Kış Donları,

İlkbahar Geç Donları,

Sonbahar Erken Donları

-3.5 oC açılmak üzere 
olan kış gözlerinde primer 

tomurcuklar

-2.5 oC taze sürgünler



İlkbahar Geç Donlarından Korunma

• Geç süren çeşitlerin
seçilmesi,

• Bağların kuzeye bakan

yönlerde kurulması,
• Bağların don yatağı

oluşturan çukur alanlar

yerine meyilli arazilere

kurulması,

• Budamanın olabildiğince
geciktirilmesi,

• Bağlarda gövdenin
yükseltilmesi,

• Sürmeyi geciktirici

maddeler kullanılması.

Dolaylı Etkili Önlemler



İlkbahar Geç Donlarından Korunma

• Isıtarak sıcaklığı yükseltme,
• Havayı karıştırma,
• Dumanlama-sisleme,

• Yağmurlama,
• Örtü altına alma.

Doğrudan Etkili Önlemler



Yağış

600 mm sulamaya gerek duyulmaz

300-600 mm sulama başarıyı arttırır

300mm ve altında mutlaka sulama gereklidir

900 mm üzerinde de ekonomik anlamda Vinifera bağcılığı
yapılamaz.

Nedeni: Mantari hastalıkların kontrol altına alınamaması
(Vitis labrusca mantar hastalıklarına dayanıklı tür)



• Asma farklı toprak tiplerini en iyi değerlendiren bahçe 
bitkisi türlerinden biri olmakla birlikte, pek çok bahçe 
bitkisi için ideal kabul edilen, “tınlı, kumlu-tınlı, hafif 
çakıllı, orta düzeyde kireçli, su tutma kapasitesi ve 
havalanması iyi olan derin topraklar” asma için ideal 
toprak tipi olarak kabul edilebilir.  

• 70 cm ve daha fazla toprak derinliği, sağlıklı bir kök 
gelişimi için idealdir. 

• Toprak reaksiyonu nötr ve nötre yakın (pH 6.5-8) topraklar 

bağcılık için ideal topraklardır. 
• Yüksek asitli (pH 6 ve daha düşük) ve fazla alkali (Ph 9 ve 

üzeri) topraklar besin maddesi alımında güçlükler 
yaratması nedeniyle bağcılık için uygun değildir. 

Asmanın toprak istekleri



TOPRAK TUZLULUĞU

Toprakta eriyebilir tuz içeriği:

Yüzey katmanda %0.05 + Alt katmanda %0.1 =   YOK

Yüzey katmanda %0.15 + Alt katmanda %0.3 =  TUZLU

Hassas

V.rupestris<, V.berlandieri- V. riperia <, V.candicans,

V.champini V.longii <, V.cinerea, V.cordifolia

<,V.vinifera

Na+, Cl-,CO3
--, SO4

—

Bilinen anlamda en önemli tuzluluk 
kaynağı NaCl

En dayanıklı tür (NaCl: 3 g/kg)



KİREÇ

Total 

Kireç
Aktif Kireç

Fe, Mn veya Zn elementlerinin
bitkiye yarayışlı formlarda
alınamayışından doğan besin
noksanlıkları: KLOROZ

V.vinifera türü kendi kökleri üzerinde %40 düzeyinde aktif
kirece dayanım göstermektedir.

Amerikan asma anaçlarının aktif kirece dayanım düzeyleri
%4-40 arasında değişmektedir.

Günümüzde kirece yeterli düzeyde dayanım göstermeleri
nedeniyle asma anaçları arasında 41 B, 1103 P, 140 Ru, 110
R, 44-53 M öne çıkmaktadırlar.

Fercal % 60‘a kadar aktif kirece dayanıklı olarak
tanımlanmaktadır.



DOÇ. DR. MURAT AKKURT



Morfoloji, asmanın dış organları ile bunların
şekil ve işlevleri arasındaki ilişkileri konu alan
bir bilim dalıdır. 

 Asmanın organları görevlerine göre; beslenme 
ve üreme organları

 Bulundukları yere göre ise;
toprak altı ve toprak üstü organları olarak 
sınıflandırılabilir. 
Bağcılıkta genellikle ikinci grup sınıflandırma 
kullanılmaktadır.



 Asmanın toprak altı organlarını oluşturan 
kökler, topraktan su ve suda erimiş besin 
maddelerinin alınmasını sağlayarak, asmanın 
beslenmesinde doğrudan görev almaktadır. 

 Toprak üstü organları ise, yapraklar yardımıyla 
asmanın beslenmesine hizmet ederken, 
çiçekleri vasıtasıyla meyve ve tohum 
oluşturarak üremelerini sağlamaktadır.



ASMADA ORGANLAR



 Omcanın (asmanın) toprağa bağlanmasını ve 
ayakta durmasını sağlayan köklerin temel 
görevi, omca için gerekli su ve mineral 
maddeleri almak ve bunları iletim demetleri 
vasıtasıyla yapraklara kadar ulaştırmaktır.

 Diğer yandan, yapraklarda yapılan özümleme 
maddelerinin önemli bir bölümü köklerde 
depolanmaktadır.



 Asmanın toprak altında bulunan köklerinin 
tümüne kök sistemi denilmektedir. 

 Kökler, kökenleri bakımından çim kökleri ve 

adventif kökler olmak üzere iki gruba 
ayrılmaktadır.



ASMADA KÖK SİSTEMİ

Çim Kökleri Adventif Kökler

Boğaz kökleri

Yan kökler

Dip kökleri



 Aslında bir üreme organı olan asma 
tohumunun, çimlenmesiyle oluşan köklerdir.

 Asma tohumlarının çimlenmesiyle elde edilen 
genç bitkilerde oluşan köklere çim kökleri adı 
verilmektedir.

 Asma tohumu çimlendiği zaman bir kazık 
kökçük oluşmakta, zamanla bundan sekonder
ve tersiyer kökler çıkmaktadır.



 Asmanın vejetatif organlarından oluşan 
köklerine adventif kökler adı verilmektedir.

 Bu köklerin pratik açıdan önemi büyüktür. 
Çünkü asmaların çoğaltılmasında kullanılmak 
üzere bir yaşlı dallarından hazırlanan çeliklerin 
toprak içinde kalan boğum ve boğum 
aralarından oluşan köklerdir.



 Çelikler köklenirken kazık kök 
oluşumu görülmemektedir. 

 Bu kökler, toprak içerisinde bir 
kök demeti oluşturmaktadır. 

 Kök gövdesinin üzerinde oluşan 
bu kökler; boğaz, yan ve dip 
kökler olmak üzere üçe 
ayrılmaktadır. 



 Toprak yüzeyine en yakın olan köklerdir.
 Üst toprak tabakasının alt kısımlara göre daha fazla ısınması ve 

havalanması, ayrıca toprağın işlenen kısmının besin maddelerince 
daha zengin olması nedeniyle bu köklerin gelişmesi diğer köklere göre 
daha hızlıdır. 

 Aslında boğaz köklerinin varlığı, yan ve dip köklerin aleyhine 
olmaktadır. 

 Boğaz köklerinin en istenmeyenleri, aşılı asmalarda aşı kalemlerinden 
çıkanlardır. 

 Aşı kaleminden oluşan boğaz kökleri, zamanla aşıların anaçla 
ilişkilerinin kesilmesine neden olmaktadır.

 Daha sonra filokseradan ve/veya kuraklıktan zarar gören bu kökler, 
omcanın ölmesine sebep olmaktadır. 

 Bu nedenle, aşı kalemlerinden boğaz köklerinin oluşmaması için, 
bağda aşılamanın toprak seviyesinin 8-10 cm üzerinden yapılması,

 Aşılı fidanların ise, aşı yeri toprak yüzeyinin üzerinde kalacak şekilde 
dikilmesi gereklidir.



 Kök gövdesinin orta kısmından çıkan köklerdir.

 Bu kökler, toprağın her yıl işlenen ve gübrelenen, 
dolayısıyla besin maddelerince zengin bölümünde 
yer almaktadırlar. 

 Özellikle, topraktan su ve erimiş besin maddelerini 
alan kılcal kökler, bu köklerin üzerinde 
gelişmektedirler. 

 Yan kökler, geçirimsiz bir tabakaya rastladıklarında 
yana doğru gelişmelerini sürdürürler.



 Asmanın en önemli kökleridir. 

 Kök gövdesinin en ucunda, yani çeliğin dip kısmında 
oluşmaktadırlar. 

 Bu köklerin derine gitmesi ve iyi gelişmesi, asmaların dona ve 
kurağa karşı dayanımını arttırmaktadır. 

 Köklerin iyi gelişmesi ve derine gitmesi için bağ kurulacak yerin 
sonbaharda derin işlenmesi (krizma) gereklidir. 

 Normal olarak dip köklerin 2 m derine gitmesi asmanın yaşamını 
sağlıklı sürdürebilmesi için yeterlidir. 

 Ancak,bazen toprak yapısı geçirgen olan bağlarda, bu köklerin 
12 m'ye kadar indiği görülmektedir.



 Asma topraktan suyu ve 
erimiş haldeki mineral 
besinleri, kılcal kökleri 
(saçak kökler) vasıtasıyla 
alır. 

 Bu kökler, morfolojik olarak 
dört bölgeden oluşmaktadır.

 Bunlar, kök ucu, uzama, 
absorpsiyon ve iletim 
bölgeleridir.



 Kök ucu bölgesi;
 Kökün en uç kısmında, meristem hücrelerini koruyan 

ve kök ucunu yüksük gibi örten bir kılıf şeklindedir. 
 Bu nedenle, kök ucu bölgesine kaliptra (yüksük) adı 

verilmektedir. 

 2-5 mm uzunluğunda olan kaliptrayı oluşturan en 
dıştaki gelişmiş hücrelerin pelteleşmesi ve dokudan 
ayrılmasıyla kaygan bir zemin oluşmakta ve böylece 
kök zarar görmeden toprak içerisinde ilerlemektedir.

 Uzama bölgesi
 Kök ucunun hemen üzerinde yer almaktadır. 
 Uzunluğu 2-3 mm civarındadır. 
 Kökün meristem bölgesinde oluşan yeni hücreler 

çoğalarak kökün uzunluğuna büyümesini 
sağlamaktadırlar.



 Absorpsiyon bölgesi
 Uzama bölgesinden sonra emici tüylerin bulunduğu 

bu bölgede oluşan binlerce emici tüy (kılcal kök), 
toprakta bulunan su ve onun içinde erimiş mineral 
tuzları absorbe ederek (emerek) asmanın 
beslenmesine hizmet ederler. 

 Yaklaşık 10 cm uzunlukta olup dıştan açık sarı-beyaz 

renkte gözükmektedirler.
 Kök uzamaya devam ettikçe üst taraftaki tüyler solarak 

dökülmekte; ancak alttan yenileri oluşarak işlevlerini 
devam ettirmektedirler. 

 İletim bölgesi
 Absorpsiyon bölgesinden alınan su ve besinlerin daha 

üst organlara ulaştırılması görevini üstlenen daha 
olgun, kalın ve uzun kısımdır.



 Köklerin toprak içerisinde gelişme istikametleri asma 
tür ve çeşidine göre değişmektedir. 

 Köklerin toprak içerisinde ilerlemesi üzerine 
yerçekiminin de etkisi görülmektedir. 

 Guillon (1905), asma köklerinin toprak içinde 
yayılmasında her çeşit için bir geotropizm (yere 

yönelim) açısı saptanabileceğini, yani köklerin toprak 
içerisinde ilerlerken düşeyle yaptığı bir açının 
bulunabileceğini belirtmiştir.

 Bu açı daraldıkça köklerin kazık köke benzer bir yapı 
gösterdikleri ve toprağın derinliklerine doğru gittikleri; 
açı genişledikçe köklerin saçak köke benzer bir duruma 
geçtikleri ve toprağın üst seviyelerine yakın geliştikleri 
gözlenmektedir.





 Köklerin toprak içindeki hareketi üzerine 
birçok faktör etkili olmaktadır. 

 Kök gelişmesi üzerine toprağın fiziksel 
özellikleri (nemlilik, kayalık yapı, toprak 
yoğunluğu vb.), toprağın kimyasal özellikleri 
(verimliliği ve toksititesi), toprak işleme, taban 
su seviyesi, aşılı omcalarda üzüm çeşidi, dikim 
sıklığı, bağdaki yabancı ot türleri ve 
yoğunlukları etkili olabilmektedir.



DOÇ. DR. MURAT AKKURT



 Asma, doğal yapısı itibariyle sürünücü ve yanında tutunacak bir 
destek bulduğunda sarılıcı özellikte bir bitkidir. 

 Asma, yabani olarak, yaprağını döken ağaçlardan oluşan 
ormanlarda yaşamakta; sürgün sistemi ile sarıldığı ağaçların 
yardımıyla ayakta durabilmektedir. 

 Asmanın sarılıcı özelliği, sürgünlerinin boğumlarında bulunan ve 
sülük adı verilen organlarından kaynaklanmaktadır. 

 Yabani asmalar ormanlarda 20-30 m'ye kadar 
tırmanabilmektedirler.

 Asma Bitkisinin toprak üstünde oluşan ve sarılarak yükselen 
kısımlarındaki organlarının tümü asmanın sürgün sistemini 
oluşturmaktadır.



 Asmanın sürgün sistemi yapısal yönden iki 
değişik kökenden gelmektedir. 

 Bunlardan birincisi, eşeyli üreme organı 
olan tohumun çimlenmesi sonucu meydana 
gelen sürgün sistemi;

 ikincisi ise, eşeysiz organlardan oluşan 
sürgün sistemidir.



 Sürgünü oluşturan apikal (uç) meristem, tohumun 

çimlenmesi sonucunda embriyodan meydana gelen 
iki çenek yaprağı (kotiledon) arasında yer almakta ve 
yaklaşık 200 meristematik hücreden oluşmaktadır 
(Mullins ve ark. 1992). 

 Bu hücreler çimlenme süresince hızla bölünerek seri 
halde yaprak taslaklarını meydana getirirler.

 Çimlenmenin gelişmesiyle, oluşan bu yaprak 
taslakları morfolojik olarak görülmeye başlarlar. 

 İlk oluşan yaprakların divergensi 2/5 olup birbirini 

izleyen yapraklar arasında yaklaşık 145° lik bir açı 
bulunmaktadır.



 İlk oluşan yaprakların sürgüne bağlandığı boğumlar 
üzerinde, yaprak sapı ile sürgün arasında gözler 
oluşmakta; ancak bu aşamada yaprakların 
karşısında sülükler bulunmamaktadır. 

 Bu aşama, asmanın gençlik çağı morfolojik yapısını 
tanımlamaktadır. 

 Asmanın gençlik dönemi çok kısa süreli olup 
yaklaşık olarak 6-10 yaprak oluştuktan sonra sona 
ermekte ve olgunluk dönemi başlamaktadır. 



 Asma sürgün sistemine, asmanın toprak 
üstü organları adı da verilmektedir. 

 Topraküstü organları yaş sırasına göre 
gövde ve kollar ile dal ve sürgünlerden 
oluşmaktadır.



 Gövde, kök gövdesinin toprak üzerindeki 
uzantısıdır.

 Bu kısım bağcılıkta pratik olarak aşılı ya da yerli 
fidanın toprak üstünde kalan kısmı ve buradan 
gelişen sürgünün ilk dallanmaya kadar olan 
bölümüdür. 

 Gövde asmanın yaşlanmasına bağlı olarak kalınlaşır 
ve çeşitli terbiye sistemlerinde bırakılan 
yüksekliklere göre değişen boyda,
doğal olarak gelişen asmalarda ise 20-30 m ve daha 

fazla uzunlukta olabilmektedir.



 Gövde genellikle ince olmakla birlikte, oldukça 
kalın gövdeli asmalara da rastlanmıştır. 

 Galet (1970), Teksas'da çevresi 50 ilâ 90 cm 
arasında değişen Vitis candicans asmaları ile 
Kaliforniya'da çevresi 155 cm olan ve her biri 20 
cm çapında dört kolu olan Vitis californica

asmalarının bulunduğunu bildirmektedir. 

 Gövde çevresi en geniş Vitis vinifera asmasının 
XX. yüzyılın başlarında Kaliforniya'nın Santa

Barbara kentinde bulunduğu ve çok meşhur olan 
bu asmanın gövde çevresinin 2.50 m, 
yüksekliğinin ise 30 m'ye ulaştığı bildirilmektedir.



 Asma gövdesinin dış yüzeyi düz değildir. 

 Her yıl yenilenen yaşlı kabuklarla kaplıdır. 

 Bu kabuklar V. vinifera'larda yaşlandıkça 
soyulabilir bir nitelik alırken, 
V. rotundifolia'larda soyulamaz bir yapıdadır.



 Gövdenin görevi; 
 Köklerle sürgün sistemindeki diğer organlar 

arasında bağlantıyı sağlamak, 
 Kökler tarafından absorbe edilen su ve mineral 

maddeleri bünyesindeki odun (ksilem) demetleri 

yardımıyla yapraklara iletmek, orada fotosentez 
sonucu oluşan karbonhidratların, yine 
bünyesindeki soymuk (floem) demetleri 

yardımıyla köklere ulaştırılmasını sağlamaktır.
 Gövde, aynı zamanda önemli bir besin depo 

organıdır.



 Gövdenin iki veya daha yaşlı ana dallarına kol adı verilir.

 Kolların sayı, şekil ve uzunlukları asmanın terbiye şekline 
göre değişmektedir. 

 Goble şeklinde, sayıları 3-6 arasında değişen kısa kollar 
bulunurken; diğer baş oluşturulan terbiye şekillerinden 
Guyot'da 1-4 arasında yine kısa ve kalın kollar yer 
almaktadır. Kordon terbiye şekillerinde ise genellikle 1 
veya 2, zaman zaman da 4 adet uzun kol 
oluşturulmaktadır.

 Kollar gövde gibi besin taşımadaki köprü görevlerinin 
yanında besin maddelerini depolama görevini de 
yapmaktadırlar. Kollar üzerinde terbiye şekillerine göre 
değişen sayıda dallar bulunmaktadır.



 Kollar üzerinde bir ve iki yaşlı dallar yer 
almaktadır. 

 İki yaşlı dal, üzerinden iki büyüme devresi 
geçmiş dallardır. 

 İki yaşlı dal üzerinde, gövde ve kollarda olduğu 
gibi, kolaylıkla ayrılan kabuk bulunmaktadır. 

 İki yaşlı dallar, kolların ucunda (Goble ve 
Guyot) veya kol üzerindeki başlarda (Kordon) 
bulunmakta ve bir yaşlı dalları taşımaktadırlar.



 Asmalarda dal denildiğinde bir yaşlı dallar anlaşılır. 

 Bir yaşlı dal, yaz sürgünlerinin bir büyüme devresi 
sonundaki odunlaşmış hali olup, çubuk olarak da 
isimlendirilmektedir. 

 Bir yaşlı dal, doğal olarak iki yaşlı dal, bazen de 
omcanın daha yaşlı odun kısmını oluşturan gövde 
ve kollar üzerinde bulunur. 

 Bir yaşlı dallar, asmalarda ürünü oluşturan kış 
gözlerini üzerinde taşıyan en önemli organlardır. 



 Bir yaşlı dal ince uzun, silindirik yapıda olup gözleri 
taşıyan boğumları hafif yassıdır. 

 Uzunluğu çeşide, bakım ve ekolojik koşullara bağlı 
olarak 1-2 m arasında değişmekle birlikte, bazen 10 m' 
ye ulaşabilmektedir.

 Dallar üzerinde boğumlar (nodium) yer alır. Boğum arası 
uzunlukları çeşide ve omcanın gelişme kuvvetine göre 
değişir. 

 Kısa boğum (Fanleaf) gibi bazı virüs hastalıklarının 
etkisiyle boğum araları anormal derecede kısalıp 
yassılaşabilmektedir.



 Bir yaşlı dalın enine kesiti incelendiğinde beş ana 
kısımdan oluştuğu görülmektedir. 

 Bunlar kabuk, floem (soymuk), kambiyum, ksilem

(odun) ve öz'dür. 

 Kabuk, bir yaşlı dalın iç dokularına sıkıca bağlıdır. 

 İkinci yıl kabukta gevşeme görülür ve böylece iki yaşlı 
dalların dokusunda ayrılma ve şeritler halinde soyulma 
başlar. Kabuk rengi, üzüm çeşidine göre, sarımsı esmer 
renkten koyu kahverengine kadar değişiklik gösterir. 

 Bundan başka kabuğun üzeri çizgili olduğu gibi, küçük 
siyah noktalı, düz veya oluklu, tüylü veya tüysüz de 
olabilir 



 Floem, canlı ve sağlıklı iken yeşil renkte olup fotosentez 
ürünlerinin bitkinin diğer organlarına taşınmasını sağlar. 

 Donlardan zarar gören dallarda floem tabakası 
esmerleşir. 

 Kambiyum, birkaç sıra parankimatik hücreden oluşan 
ince bir dokudur. 

 Dalın enine genişlemesini temin eden bölünebilme 
özelliğindedir. 

 Kambiyum; Dışa doğru yeni floem, içe doğru da yeni 
ksilem tabakaları oluşturarak dalın enine büyümesini  
sağlar.



BİR YAŞLI DAL

Boğum
Kalecik Karası

Razakı

Bir Yaşlı Dalın Enine Kesiti

Kış 
gözü

Öz devamlı
Muscadinia

Diyafram

Euvitis

(Kabuk-Floem-Ksilem-Öz)



ASMADA GÖZ VE 
TOMURCUK SİSTEMİ

Omca üzerinde bulundukları yere
ve sürme zamanlarına göre;

1. Kış gözleri
2. Aktif tomurcuklar
3. Adventif gözler ve tomurcuklar
4. Pasif tomurcuklar



 Kış gözleri, boğumlar üzerinde yaprakların yaz 
sürgününe bağlandığı koltuk kısmında oluşur; 
gelişme devresi içerisinde büyüme ve 
gelişmelerini sürdürür ve kışı dinlenme halinde 
geçirdikten sonra, ertesi ilkbaharda sürerek 
asmanın ana ürününü üzerinde taşıyacak olan 
yeni yaz sürgününü meydana getirirler. 

 Şekilleri ve büyüklükleri tür ve çeşitlere göre 
farklılık göstermektedir.



KIŞ GÖZLERİ

TT

PT

ST

PT: Primer tomurcuk
ST: Sekonder tomurcuk
TT: Tersiyer tomurcuk

Yaz sürgünü



 Dış yüzeylerinde koruyucu sert pullar ve bunların 
altında, sürgün yataklarını sararak onları özellikle 
elverişsiz çevre koşullarına karşı koruyan sık tüyler 
bulunmaktadır. 

 Kış gözleri nadiren basit yapıda olup,   çoğunlukla  
birden   fazla  tomurcuktan oluşmuşlardır .

 Bu tomurcukların en önemlisi ortadaki primer (ana) 

tomurcuk olup bunun altında ve üstünde, nispeten 
daha zayıf gelişmiş sekonder (yan) tomurcuklar 

bulunmaktadır.

 Literatürde genellikle alttaki tomurcuk sekonder

tomurcuk olarak tanımlanmaktadır.

TT
PT

ST



 Tersiyer tomurcuklar, genellikle sekonder

tomurcukların alt ve üst kısımlarında oluşan çok 
ilkel yapılı tomurcukların tanımlanmasında 
kullanılmaktadır.

 İlkbaharda süren primer tomurcuk ana sürgünü 
oluştururken, sekonder ve tersiyer tomurcuklar 

dinlenme halinde kalırlar. Eğer primer tomurcuk 

ölürse veya süremezse ya da sürdükten sonra 
zarara uğrarsa, önce sekonderlerden alttaki 

sürerek ana sürgünün yerini alır; o da zararlanırsa, 

üstteki diğer sekonder sürer.



 Kış gözlerinden bazıları, bir yaşlı dalın dip 
kısmında çok basit bir yapı gösterirler. 

 Bu gözlerin çoğu tek bir sürgün yatağı içerdiği 
için bunlara taç gözleri veya tomurcukları, 
baziler gözler veya tomurcuklar adı 
verilmektedir. 

 Bu göz veya tomurcuklar normal olarak uyur 
halde kalırlar; fakat ana sürgünün değişik 
nedenlerle zararlanması halinde yeni bir yaz 
sürgünü oluştururlar.



 Kış gözleri, vegetasyon döneminin başlamasıyla yaz 
sürgünü üzerinde yeni oluşan yaprak koltuklarında çıplak 
gözle görülebilmektedir. 

 İşte bu aşamadan itibaren, primer tomurcuklarda 

mikroskop altında yapılacak periyodik incelemelerde, 
ertesi yıl ilkbaharda sürecek yaz sürgünü üzerindeki 
organların taslaklarını görmek mümkündür.

 Bu dönem içinde iki önemli aşama önem kazanmaktadır. 

 İlk aşama, tomurcukların bünyesinde, özellikle hormonal

aktivitedeki değişimle kendini gösteren fizyolojik ayrım; 

bundan yaklaşık 15 gün sonra oluşan ikinci aşama ise, 
salkım yaprak taslaklarının birbirlerinden ayrılabildiği 
morfolojik ayrımdır. 



(1) Ana (primer) tomurcuk; 

(2) Sürgün taslağı ana   
ekseni;

(3) Salkım taslağı; 
(4)Yaprak taslağı; 

(5) Yan (sekonder)

tomurcuklar.



 Morfolojik ayrım safhasında 
büyüme konisinin iki tarafında 
simetrik olarak oluşan yaprak 
ve salkım taslakları birbirinden 
farklı bir görünüm kazanırlar.

 Yaprak taslakları sivri bir uç 
şeklinde, salkım taslakları ise 
yuvarlak bir protoplazmik kütle 
halinde görülürler. 

Morfolojik ayrım safhasında yaprak ve salkım taslaklarının görünüşü; 
( Yt) Yaprak taslağı; (Çs)Çiçek salkım taslağı; (Bk) Büyüme konisi



 Kış gözleri içerisindeki salkım taslakları, 
genellikle 2.-6. boğumlar arasındaki 
yaprakların karşısında oluşurlar. 

 7. boğumdan itibaren büyüme ve gelişmenin 
devam etmesi nedeniyle üst boğumlarda sülük 
taslaklarının ayrımını görmek mümkündür. 

 Sülük taslaklarının büyüme konisindeki ilk 
ayrımları, salkım taslakları gibidir. 



 Ancak bir süre sonra, salkım taslakları asimetrik yapıda bir 
dallanma gösterirlerken, sülük taslakları" simetrik bir 
dallanma gösterirler. 

 Kış gözlerinin primer tomurcukları, gelişme döneminin 
başlangıcından dinlenmeye girdikleri ana kadar geçen 7-8 

aylık devrede 1-4 adet salkım, 
 6-12 adet boğum ve/veya yaprak, birkaç adet de sülük 

taslağı içeren bir yapı kazanmaktadırlar. 
 Bu durum, tomurcuğun mikroskop altında incelenmesi 

durumunda rahatça görülebilmektedir.

 Primer tomurcuklarda morfolojik ayrım periyodundan 
başlayarak ertesi yıl çiçeklenmenin sonuna kadar devam 
eden yaklaşık 12-13 aylık döneme floral gelişme devresi 
adı verilmektedir.



 Aynı gelişme dönemi içerisinde oluşup 
sürgün veren tomurcuklara aktif tomurcuk 

adı verilmektedir.

 Bu tomurcuklar, kış gözleri ile birlikte 
sürgün üzerindeki yaprak koltuklarında 
oluşurlar ve kısa zamanda sürmek suretiyle 
erkenci dal veya koltuk adı verilen ikincil bir 
sürgün oluştururlar.



Yaz sürgünü 
gelişmesini 
sürdürürken, yaprak 
koltuklarında ikinci 
bir sürgün yatağı 
oluşur. 
Her yaprak 
koltuğunda bir adet 
olarak gelişen bu 
yapılara aktif 
tomurcuk denir. 
Aktif tomurcuklar 
oluştukları yıl içinde 
sürer.

Aktif tomurcuk

Kış gözü

Yaprak sapı



 Kış gözleri, aktif tomurcuklar ve özellikle baziler

gözler/tomurcuklar oluşumlarını izleyen yıl içerisinde tümüyle 
sürmemekte, yıllarca uyku halinde kalabilmektedirler. 

 Bu göz veya tomurcuklardan, her yıl oluşan yeni odun 
tabakaları ile yavaş yavaş örtülen bazıları, artık çıplak gözle 
görülemez hale gelirler ve zaman içerisinde yok olurlar. 

 Diğerleri ise zayıf da olsa gelişmelerini sürdürerek canlılıklarını 
sürdürürler. 

 Bu göz ve/veya tomurcuklara adventif gözler veya tomurcuklar 
denilmektedir. 



 Omcanın bir kolunun veya kolun bir kısmının zarara 
uğraması, şiddetli bir don olayının kış gözlerinin, geç 
donların yaz sürgünlerini zararlandırması gibi durumlarda, 

ya da çok şiddetli bir budamadan sonra, yaşlı gövde ve 
kollar üzerinde obur ya da filiz adını alan yaz sürgünleri 
oluşabilmektedir.

Obur, Filiz

Adventif göz ve/veya
tomurcuk



 Yaz sürgününün dip kısmındaki ilk iki 
boğum üzerinde oluşan ve genellikle ertesi 
sene sürmeyen basit yapılı tomurcuklardır. 

 Pasif  tomurcuklar genellikle ileriki yıllarda 
adventif tomurcukları oluştururlar. 

 Pasif tomurcukların değeri, özellikle 
omcaların çok şiddetli soğuklardan zarar 
gördüğü yıllarda anlaşılmaktadır.



DOÇ. DR. MURAT AKKURT



 İlkbaharda ortalama hava sıcaklığının 10°C'ye ulaştığı
dönemde bir yaşlı dallardaki primer tomurcukların
büyüme konisi uzamaya, dolayısıyla göz şişmeye ve

genç sürgün kendini koruyucu kahverengi pullar

arasından göstermeye başlar.
 Gözlerin uyanması veya tomurcuk sürmesi adı verilen

bu gelişmenin sonucu oluşan sürgünün ucunda, sürgün
ucu kısmı bulunmaktadır.

 Yaklaşık 15 cm uzunluğunda olan bu bölümdeki
hücreler, hızlı bir bölünme ve uzama özelliğine sahiptir.

Bu nedenle sürgün ucu, sürgünün uzunluğuna
büyümesini sağlayan organdır.



YAZ SÜRGÜNÜ



 Yaz sürgünlerinin hafifçe genişlemiş 
olan kısımlarına boğum, bunlar 

arasındaki kısımlarına da boğum arası 
adı verilmektedir. 

 Boğumlar üzerinde göz ve aktif 
tomurcuklar gelişmekte ve bunların 
hemen dibinden yapraklar 

oluşmaktadır. 
 Aktif tomurcukların sürmesiyle koltuk

adı verilen erkenci dallar meydana 
gelir. 

 Dipten itibaren ilk 6 boğumda 
yaprakların karşısında 1 ila 3 salkım, 
nadiren 4 salkım bulunur. 

 Salkımları, aynı düzen içerisinde sülük 
adı verilen tutunucu organlar 
izlemektedir.



 Gelişme ilerledikçe dipten başlamak üzere, sürgünlerin 
yeşil renkli üst epidermis dokusu yerini esmer, kahverengi 

bir mantar tabakasına bırakmaktadır. 
 Bu olaya sürgünlerin odunlaşması adı verilmektedir. 
 Sürgünler ne kadar iyi odunlaşırsa hem kış donlarına daha 

iyi dayanır, hem de çoğaltma materyali olarak değeri 
artar. 

 Asma sürgünlerinde tepe tomurcuğu bulunmamaktadır.
 Sürgünün uzamasını sağlayan büyüme konisini içeren 

sürgün ucu, ilerleyen yaz aylarında odunlaştığından iletim 
demetlerine ait dokuların genişlemeleri durmakta ve 
bunun sonucu olarak sürgün ucu kuruyarak 
dökülmektedir. 

 Daha sonra yeniden sürgün oluşturma görevini kış gözleri 
üstlenmektedir.



 Yapraklar, asmanın fotosentez, terleme ve 
solunum olaylarının gerçekleştiği organlarıdır.

 Yapraklar aynı zamanda salkımları 
gölgeleyerek güneşin yakıcı etkisinden 
korumaktadırlar. 

 Yaprak, ampelografik özellikleri itibariyle, 
asma tür ve çeşitlerinin teşhis ve 
tanımlanmasında en çok yararlanılan 
organıdır.



 Yaprak, yaprak ayası, yaprak 
sapı ve yaprak kını olmak üzere 
üç kısımdan oluşmaktadır.

 Yaprak sapı, yaprağın kını ile 
ayası arasında iletim 
demetlerini taşıyan kısmıdır. 

 Yaprağın hareket etmesini 
sağlayarak güneş ışığından en 
iyi şekilde yararlanabilmesi 
veya rüzgar zararından 
korunmasına yardımcı 
olmaktadır. 

Ampelografi; (Asma tür 
ve çeşitlerini inceleyen 
bilim dalı) kapsamında 
yapraklar, morfolojik, 
biyokimyasal ve 
geometrik özellikleri ile 
birinci derecede dikkate 
alınan organlardır.



 Yaprak sapı yaprağa birleştiği yerde beş ana 
damara ayrılır. 

 Böylece yaprak ayası üzerinde damar ağlarının 
oluşumu sağlanmaktadır. 

 Yaprak sapının, yaprak ayasına birleştiği 
kısımdaki açıklığa sap cebi adı verilmektedir. 
Sap cebi asma tür ve çeşitlerinin 
tanımlanmasında son derece önemlidir.



 Sap cebi genelde açık, yarı açık ve kapalı olmak 
üzere üç ana şekilde olabilmektedir. 

 Yaprak sapının uzunluğu, çeşit özelliğine göre 
değişmektedir. 

 Yaprak ayası, fotosentez, terleme ve solunum 
gibi olayların meydana geldiği kısımdır. Yaprak 
ayası genellikle dilimli ve kenarları dişlidir.

 Yaprağın ucundaki dilim uç dilim, yanlardaki 
dilimler üst yan dilim ve alt yan dilim olarak 
isimlendirilir.

 Yapraklar genellikle beş dilimli olmakla beraber, 
dilimsiz, üç dilimli ve nadir de olsa yedi dilimli 
olabilmektedirler. 





 Dilimlerin oluşmasına cep 
denilen girintiler sebep 

olmaktadır. 

 Sap cebinin üzerinde, sağda ve 
solda bulunanlara alt yan cep, 

uç dilime yakın sağda ve solda 
bulunanlara ise üst yan cep adı 
verilmektedir.

Sap cebi



 Yaprak dilimlerini sap cebine 

birleştiren ana damarlar 
arasındaki açılar çeşitlere göre 
sabit olup, ampelografik

çalışmalarda bunlardan çok 
yararlanılmaktadır.

 Lı ve L2 ana damarları 
arasındaki açı (α), L2 ve L3 

arasındaki açı (β) ve L3 ana 

damarı üzerinden ayrılan ilk 
damar L4 ile L3 arasındaki açı 
da (l) açısı adlarını 
almaktadırlar.



 Yaprak kenarlarındaki dişler sivri, 
küt veya yuvarlak olabilmektedir.

 Yaprak yüzeylerinin düz veya 
oymalı oluşları çeşide, büyüme 
şartlarına, yaprağın sürgün 
üzerinde bulunduğu yere göre 
değişebilmektedir.

 Aynı şekilde, yaprakların tüylü ve 
tüysüz oluşları da bu şartlara göre 
değişim gösterebilmektedir. 

 Sürgün ucu yaprakçıkları çok tüylü 
ve sarımsı, kırmızımsı veya tunç 
renkli olmaktadır.

Yaprak dişi



 Olgun yapraklar açık yeşil, sarı yeşil, koyu yeşil 
veya kırmızımsı renklerde olabilmekte; ancak 
yaprakların renkleri sonbaharda değişim 
göstermektedir. 

 Yaprak rengi bir çeşit özelliği olmakla birlikte, renk 
üzerinde bitki besin maddelerinin etkileri de 
oldukça fazladır. 

 Yaprakların tüylü veya tüysüz oluşları da 
tanımlamada çok önemlidir. Tüyler kısa, uzun, sert, 
gevşek, örümcek ağı veya fırça gibi yoğun 
olabilmekte, genellikle alt yüzeyde bulunmalarına 
rağmen, bazı çeşitlerde üst yüzeylerde de tüylere 
rastlanmaktadır. 

 Ancak, bazı çeşitlerin yapraklan tamamen tüysüz 
de olabilmektedir.



 Yaprak ayasının tam büyüklüğünü 
alabilmesi için oluşumundan itibaren 30-40 

günlük bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır .

 Yapraklar bu dönemden 3-4 ay sonra 

yaşlanmaya ve yaprak dökümü için ayrım 
tabakası oluşmaya başlar. 

 Yapraklar yaşlanma ile birlikte kalınlaşırlar. 



 Yaprak üst yüzeylerinde stoma bulunmazken, alt 
yüzeyde oldukça fazla sayıda stomaya rastlanır.

 Uzunlukları 30-40 µm olan stomalar çeşit ve türe 
göre mm2'de 150-400 adet arasında bulunmaktadır.

 Birim alandaki stoma sayıları üzerine çeşit 
farklılığının etkisi yanında, yaprağın yaz sürgünü 
üzerinde bulunduğu yer, bitki ve yaprak yaşı, 
ekolojik koşullar ve uygulanan kültürel işlemler de 
etkili olabilmektedir.



 Sarılıcı bir bitki olan asma bu özelliğini 
sülüklerinden almaktadır. 

 Yükselen gövdenin dik durabilmesi için yanında bir 
desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Aksi halde gövde yerde sürünür. 

 Ancak, yaz sürgünleri üzerinde yaprakların 
karşısında oluşan sülükler, yakınındaki herhangi bir 
nesneye sarılarak dalın tutunmasını ve gövdenin 
yukarıya doğru yükselmesini sağlarlar.



SÜLÜK



 Sülüklerin kökeni hakkında birkaç teori bulunmaktadır. 

 Bunların arasında en çok taraftar bulan, monopodiyal

teoridir. 

 Bu teoriye göre, sürgünler aynı apikal meristemden 

oluşmakta, yapraklar, salkımlar ve sülükler bir eksen 
üzerinde yer almaktadır. 

 Simpodiyal teoriye göre ise, apikal meristem eşit olmayan 
bir şekilde çatallanmakta, uçlarında birer sülük bulunan iki 
boğumlu bir dal parçasını tek boğumlu bir dal parçası 
izlemekte ve bu oluşum yaz sürgününün büyümesi 
süresince devam ederek simpodyumu meydana 

getirmektedir



 Bu fikrin başlangıçta büyük 
taraftar bulması, ard arda 
iki yaprağın karşısında sülük 
bulunması, bunu izleyen 
üçüncü yaprak karşısında 
ise bulunmamasından 
kaynaklanmıştır. 

 Asmaların hemen tümünde 
2 sülük + 0 + 2 sülük formülü 
geçerlidir. 

 Sadece V. labrusca türünde 
sülükler devamlı olup, her 
yaprağın karşısında bir 
sülük ya da çiçek salkımı 
bulunmaktadır. 



 Sülükler, salkımlardan sonra 
oluşurlar. Sürgünde, salkım 
bulunmasa dahi alt 

boğumlarda sülüklere 
rastlanmaz.

 Sülükler çatal şeklinde 
dallanırlar; genelde iki kollu, 
nadir olarak da 3-4 kollu veya 

kolsuz iplik şeklindeki 
dalcıklar halinde bulunurlar. 



 Yaprakların sürgüne bağlandığı kısımda 
oluşan ve aynı gelişme döneminde süren 
aktif tomurcuktan meydana gelen 
sürgünlere koltuk veya koltuk sürgünü adı 
verilmektedir.

 Erkenci dal olarak da adlandırılan bu 
sürgünlerin morfolojik yapıları ana 
sürgünlerden bazı farklılıklar 
göstermektedir.



 Örneğin, koltuk sürgünlerinin dip kısmında, ana sürgünde iki 
adet olan pul şeklindeki yaprakçık tekdir. 

 Koltuk sürgünlerinde sülükler dipten itibaren ikinci boğumdan 
başlayarak oluşurken, ana sürgünlerde sülükler altıncı 
boğumdan itibaren meydana gelmektedirler. 

 Bunların dışında ana sürgünlerin bütün özelliklerine sahiptirler. 
Koltuk sürgünleri genellikle verimsizdir.

 Ancak, bazı çeşitlerin koltukları üzerinde ürün oluşmaktadır. 

 Bunların ürününe ikinci ürün veya neferiye (neferge) adı 
verilmektedir. 

 Özellikle, erkenci ve orta mevsimde olgunlaşan üzüm 
çeşitlerinin neferiye ürünü, etkili sıcaklık toplamı 1800 gün-
derecenin üzerinde olan ekolojilerde olgunlaşabilmekte ve 
değişik amaçlara yönelik olarak değerlendirilmektedir.



Neferiye

KOLTUK 

SÜRGÜNÜ



 Ana sürgünler üzerinde koltuk sürgünü oluşumu, 
asmanın türüne, çeşidine ve sürgünün gelişme 
durumuna bağlı olarak değişebildiği gibi; uç alma, tepe 
alma gibi sürgün ucunun koparılmasına yönelik 
uygulamalar koltuk oluşumunu uyarmaktadır. 

 Sürgünlerin dik büyümesi halinde, özellikle alt 
boğumlarında koltuk oluşumu sınırlı olduğu halde, 
yatay büyüyen sürgünlerde hemen her yaprak 
koltuğundan aynı kuvvette bir koltuk oluşmaktadır.

 Omca üzerinde zayıf gelişen koltuk sürgünleri 
odunlaşamadıkları için ilk donlarla birlikte zararlanarak
dökülürler. 

 Kuvvetli gelişen koltuk sürgünleri ise, yaz sürgünü gibi 
dipten başlayarak odunlaşmakta ve şiddetli kış 
donlarından zarar görmeden ertesi yıla 
ulaşabilmektedirler.



 Koltuk sürgünü üzerinde ana sürgünde 
bulunan bütün organlara rastlamak 
mümkündür. 

 Özellikle yaprak koltuklarında bulunan kış 
gözleri, zaman zaman verimli olabilmekte, 
ertesi yıl budama mevsiminde bu gözlerden 
yararlanmak için koltuk üzerinde budama 
işlemi yapılmaktadır. 

 Bu gözlerden süren sürgünler normal yaz 
sürgünüdürler .



 Çiçek asmanın eşey (üreme) organıdır. 

 Asma çiçeği, küçük ve yeşil renkli çiçeklerden 
oluşmuş bir salkım şeklindedir. 

 Çiçek salkımları,kış gözleri içerisinde yaklaşık 
bir önceki yılın geç ilkbahar veya yaz ayları 
başında ayrıma uğramakta; gelişme dönemi 
boyunca salkım taslaklarının tümü, gözler kış 
dinlenmesine girmeden önce primer
tomurcuklar içerisinde oluşmaktadırlar. 



 Çiçek salkımları, sülükler gibi yaprakların karşısında ve 
boğumların üzerinde bulunmaktadır. 

 Yaz sürgünü üzerinde en son 6. veya 7. boğuma kadar 
görülebilen çiçek salkımlarının sayısı V. vinifera'da 1-4 

adet olup, bu sayı Amerikan türleri ile bazı melezlerde 5 
veya 6 olabilmektedir. 

 Bazı araştırıcılar çiçek organlarından çanak yaprakların 
ilk ayrımının gözlerin dinlenmeye giriş aşamasında ve 
bu dönem süresince olabildiğini ileri sürerlerken, bazı 
araştırıcılar da bu ayrımın ilkbaharda gözlerin uyanması 
sırasında oluştuğunu belirtmektedirler. 

 Çiçek üzerinde organların oluşum sırası çanak yaprak, 
taç yaprak, erkek organ ve dişi organ şeklinde olup hiç 
değişmemektedir.



 Asma çiçeği gözle kolay fark edilemeyecek kadar 
küçüktür. 

 Çapı yaklaşık 2 mm. uzunluğu ise 3-5 mm 

civarındadır. 
 Vitis labrusca çiçeği ise 5-7 mm ile en uzun çiçek 

grubunu oluşturmaktadır.





ÇİÇEK

Kapalı çiçek

Çiçek salkımı

Çiçeğin 
açılması

Erdişi çiçek
(Hermafrodit Ç.)

Erkek çiçek Fonksiyonel dişi 
çiçek

Stigma

Yumurtalık

Filament

Anter

Nektar

Çanak Y.
Çiçek T.

F: (S 5) + P (5) + A 5 + N 5 + G (2)

K

K: Korolla, Taç



Çiçeklenme sonu (Tane tutumu)



 Asma çiçeği, 

 5 çanak yaprağının (sepal) birleşmesinden oluşan bir çanak 
(kaliks), 

 Çiçeğin açma zamanı çiçek tablasından kopan bir külah 
şeklindeki 5 taç yapraktan (petal) meydana gelen bir taç 
(korolla), 

 5 adet erkek organdan (stamen) oluşan andrekeum, 

 Bir dişi organdan (pistil) oluşan ginekeum ve 

 5 küçük nektardan ibarettir. 

 Bu organların tümü çiçek tablası (reseptakl) adı verilen kısım 
üzerinde bulunmakta ve Çiçek sapı (pedisel) ile salkım iskeletine 
bağlanmaktadır

Asma çiçek formülünü aşağıdaki şekilde vermek mümkündür:

F = (S 5) + P(5) + A 5 + N 5 + G(2)



 Çanak (kaliks), 

 Beş çanak yaprağın (sepal) birleşmesinden 
oluşmaktadır. Yeşil renkli olup ilk gelişme 
sırasında çiçeğin diğer organlarını örtmektedir. 

 Taç (korolla),

 Beş taç yaprağın (petal) birleşmesinden oluşan 
külah şeklindeki organdır. Üstten sıkı bir şekilde 
birleşen petaller çiçek tablasına bağlantı 
yerlerinde oluşan ayrım tabakası ile alttan 
yukarıya doğru açılmakta tamamen döküldükleri 
döneme çiçeklenme adı verilmektedir.



 Erkek organ (stamen), 

 İpçik (filament) ile başçık (anter)'dan oluşmaktadır
 Sayısı genellikle beş adet olmasına rağmen bu sayı 4 ile 

10 arasında değişebilmektedir. 
 İpçik (filament); erkek organı çiçek tablasına 

bağlamaktadır.
 Başçık (anter); İkişer adet çiçek tozu (polen) kesesi 

içeren iki tekadan oluşmaktadır. Polen keselerinde 
erkek eşey hücrelerini oluşturacak olan çiçek tozu ana 
hücreleri bulunmaktadır. 

 Asmanın çiçek tozları (polen) çok küçüktür.
 Ekvatoral çapı 12-14 µm, uzunlukları 21-26 µm arasında 

değişen, tür ve çeşitlere göre farklılık göstermekle 
birlikte, genellikle oval yapıda ve sarı renklidirler.



 Dişi organ (pistil), 

 Morfolojik olarak üç kısma ayrılmaktadır.
 Bunlar tohum taslaklarının bulunduğu yumurtalık 

(ovaryum), yumurtalıktan yukarıya doğru uzanan ince 
uzun boyuncuk (stilus) ve boyuncuğun üstünde 
genişlemiş bir yapı gösteren tepeciktir (stigma). 

 Dişi organ üst durumlu olup genellikle iki, bazen üç 
karpelden ibarettir. 

 Bu tipe botanikte bileşik karpelli yumurtalık 
denilmektedir. 

 Her karpelde iki tohum taslağı bulunmaktadır.
 Buna göre bir üzüm tanesinde en fazla altı adet 

çekirdeğe rastlanabilmektedir.



 Nektar, ipçiklerin arasında ve yumurtalığa 
bitişik konumda çiçek tablası üzerine oturmuş, 
genellikle ipçik sayısı kadar torbacıktan 
oluşmaktadır.

 Bunlar kokulu, tatlı bir sıvı salgılayarak arıları 
ve böcekleri çiçeğe çekmekle görevlidirler.

 Ancak, salgıladıkları sıvının çok fazla çekici bir 
özelliği bulunmamaktadır.



A

B

C



 Vitis cinsi içerisinde kültür asmalarının 
bulunduğu Vitis vinifera L. ssp. sativa'da

çiçekler genellikle erdişi (hermafrodit)'dir. 

 V. vinifera L. ssp. silvestris olarak bilinen 

yabani asmalar ise dioik (iki evcikli) 

yapıdadırlar. 



 Vitis vinifera L. ssp. sativa alt türünde erselik 
(hermafrodit) formdan başka ;

 Morfolojik erdişi fizyolojik dişi (fonksiyonel dişi) olan 
formlar da bulunmaktadır. 

 Bu çeşitlerde yumurtalık çok iyi gelişmiş olduğu 
halde, erkek organlar farklı derecelerde aşağıya 
doğru kıvrık ve çiçek tozları çimlenebilme 
yeteneğinden yoksun, yani kısır bir yapı 
göstermektedir. 

 Söz konusu çeşitler kendine döllenme ve başka 
çeşitleri dölleme yeteneğinden yoksundurlar. 

 Bu çeşitlerden ürün alabilmek için mutlaka dölleyici 
bir başka çeşide ihtiyaç bulunmaktadır.

 Ülkemizin önemli bazı sofralık çeşitlerinin (Çavuş, 
Karagevrek (Büzgülü), Tahannebi, Hönüsü vb.) çiçek 
yapıları bu şekildedir. 



 Kültür çeşitleri arasında, morfolojik açıdan 
erselik görünmekle birlikte, bazen dişi 
organın tamamen (Black Corinth) veya 

kısmen (Sultani Çekirdeksiz, Yuvarlak 
Çekirdeksiz, Pembe Çekirdeksiz, Siyah 
Çekirdeksiz, Monukka, Perlette) kusurlu 

olması nedeniyle çekirdeksiz meyve 
oluşturan çeşitler de bulunmaktadır.



 Çiçekler, iklim şartlarına bağlı olarak, kış gözlerinin 
sürmesinden itibaren 6-10 hafta içerisinde gelişmelerini 
tamamlayarak açmaya hazır hale gelmektedirler. 

 Taç şapkasının (korolla) düşmesi ile başlayan 
çiçeklenme, çeşide ve iklim şartlarına bağlı olarak 8-14 

gün sürmektedir. 
 Ülkemizde çiçeklenme İç Anadolu'da (Ankara'da) 

Haziran ayı başlarında, Ege bölgesinde Mayıs ayının 
ikinci yarısında, Akdeniz bölgesinde ise Mayıs ayı 
başlarında gerçekleşmektedir.

 Çiçek salkımı üzerinde çok sayıda çiçek bulunmaktadır. 
 Çiçekler, çiçek sapı (pedicel) ile salkım iskeletine; salkım 

iskeleti de salkım sapı ile yaz sürgününe bağlanmaktadır.



DOÇ. DR. MURAT AKKURT



 Tam çiçeklenme aşamasında tepecik 
üzerine konan çiçek tozlarının çimlenmeleri 
sonucu oluşan polen tüpü embriyo kesesine 
ulaşmakta ve burada döllenme olayını 
gerçekleştirmektedir. 

 Bu aşamadan sonra yumurtalık gelişerek 
meyveyi oluşturmaktadır.

 Bu meyveye üzüm adı verilir. 



 Üzüm taneleri, çiçek salkımı üzerindeki münferit 
çiçeklerden oluşmakta ve bunlar, meyve haline geldiği 
andan itibaren çiçek salkımı, üzüm salkımı adını 
almaktadır. 

 Üzüm tanesinin gelişmesi aşamasında ise yumurtalık 
içerisindeki tohum taslakları gelişerek tohumu 
(çekirdek) oluşturmaktadır.

 Asma meyvesi botanik anlamda bir üzümsü meyvedir.

 Meyve durumu ise salkımdır.



 Salkım, birbirinden farklı dört kısımdan oluşmaktadır .

 Bunlar; salkım sapı (peduncle), salkım iskeleti (rachis), tane sapı 
(pedisel) ve tane’dir.

 Salkım sapı, salkımın sürgüne bağlandığı kısımdan ilk 
dallanmaya kadar olan kısımdır.

 Salkım iskeleti, tanelerin, meyve sapı ile bağlandığı ana iskelete 
denilmektedir. Toplam salkım ağırlığının % 2-6'sını 
oluşturmaktadır . 

 Tane sapı, taneyi salkım iskeletine bağlayan kısım olup çiçek 
salkımı döneminde çiçek sapı olarak isimlendirilmektedir. 

 Tane sapı taneye, tane çukuru kısmında torus adı verilen sap 
tutacı ile bağlanmaktadır.



SALKIM 

Salkım sapı

Salkım iskeleti

Tane sapı
Tane



A.Meyve salkımı (a) Yaz sürgünü, (b) Salkım sapı, (c)Primer çiltim, (d) Sekonder çiltim 
(e) Salkım iskeleti, (f)Meyve sapı, (g) Sap tutacı, (h)Tane (ı) Partenokarp tane;
B.Tane sapı ucunda sap tutacı (torus).



 Salkım, salkım iskeletinin dallanma durumuna ve 
tanelerin gelişmelerine bağlı olarak üzümlerin 
olgunlaşma zamanlarında çeşide özgü şeklini 
almaktadır.

 Dört temel salkım şekli bulunmaktadır. Bunlar; silindirik, 
konik, kanatlı ve dallıdır.

 Salkım büyüklüğü çeşit özelliği ise de, kültürel işlemler 
ve ekolojik koşulların etkisi ile değişiklik göstermektedir. 

 Genel olarak salkım ağırlıkları 100-2600 g arasında 
değişmekle beraber daha küçük veya büyük salkımlara 
da rastlanabilmektedir.



Salkım Şekilleri



 Üzüm tanesi, tane sapı, sap çukuru ve 
taneden meydana gelmektedir. 

 Üzüm tanesinin sap ile olan bağlantısında 
önemli kısım “tane sap çukuru”dur. 

 Burası üzüm tanesinin beslenmesine 
hizmet eden merkez ve iletken doku 

demetlerinin taneye girdiği yerdir. 



 Bu kısmın meyve eti içindeki devamına sap tutacı 
(torus) adı verilmektedir. 

 Olgunluk aşamasında, V. vinifera çeşitlerinde 
tanenin sapa, tane sapının da salkım iskeletine 
bağlantısı oldukça güçlüdür. 

 Ancak bu aşamada, Tarsus beyazı gibi bazı 
çeşitlerde tanenin tane sapından kopması (yaş 
kopma); Sultani ve Yuvarlak Çekirdeksiz gibi üzüm 
çeşitlerinde ise tanenin sap ile birlikte salkım 
iskeletinden kopması (kuru kopma) şeklinde ortaya 
çıkan tanelenmelere rastlanmaktadır.



TANE

Mezokarp

Ekzokarp

Çekirdek
Endokarp

Tane sapı

Sap çukuru

Tane

PUS TABAKASI

YAŞ VE KURU KOPMA

Tarsus Beyazı (Yaş kopma)
Sultani Çekirdeksiz (Kuru kopma)



 Tane; tane kabuğu, meyve eti ve çekirdeklerden 
oluşmaktadır. 

 Olgun bir tanenin % 5-12'sini tane kabuğu 
oluşturmaktadır. 

 Meyvenin üst kısmında ince, mumsu bir tabaka (pus) 
bulunmaktadır. 

 Bu tabaka, olgun taneyi su kaybına ve mekanik 
zararlanmalara karşı korumaktadır. 

 Kabuk aroma, renk ve tad maddelerinin büyük bir 
kısmını bünyesinde barındırmaktadır.



 Tanenin meyve eti, sulu yapıda 
olan perikarptan meydana 
gelmiş olup kabukla çevrilidir. 

 Perikarp üç kısımdan 
oluşmuştur. 

 Bunlar; üst tabaka (ekzokarp), 
ortadaki sulu ve etli tabaka 
(mezokarp) ve biraz daha sıkı 
etli iç tabaka (endokarp)'dır. 

 Üzüm tanelerinde bu doku 
tabakalarına kabuk, meyve eti 
ve öz adı verilmektedir. 



 Tanenin sulu kısmı, tane ağırlığının % 80-90‘nını
oluşturmaktadır. 

 Vinifera üzümlerinde kabuk tane etine çok sıkı yapışık 
olmasına karşılık, Amerikan çeşitlerinde soyulabilir 
niteliktedir.

 Tanede çekirdek sayısı 0-4 arasında değişmekte, 
nadiren 6'ya kadar çıkabilmektedir. 

 Çekirdekler tane ağırlığının % 0-5'ini oluşturmaktadır 

 Tane rengi üzüm çeşidinin rengini tayin etmektedir. 

 Üzümler renk açısından genelde beyaz, kırmızı ve siyah 
olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır. 

 Ancak, ana renk grupları arasında geçit renkli üzüm 
çeşitleri de bulunmaktadır.



 Tanede renklenme kabukta görülmekte; ancak 
sayıca az olmakla birlikte, meyve eti renkli olan 
çeşitlere de (Alicante Bouschet) rastlanmaktadır. 

 Meyve eti renkli çeşitlere teinturier adı 
verilmektedir. 

 Taneler başlangıçta yeşil renklidirler. Ben düşme 
adı verilen tanelerin olgunlaşmaya başladığı 
dönemde yumuşayarak beyaz çeşitlerde sarımsı-
yeşil renk alırken, kırmızı ve siyah çeşitler pembe
renk almaktadır.



 Tanelerin şekli ve büyüklükleri 
de çeşitlere göre 
değişmektedir. 

 Yabani asmalarda üzüm 
tanesinin çapı 4 mm civarında 
olup kültür çeşitlerinde bu 
değer 30-35 mm'ye kadar 
çıkabilmektedir. 

 Asmalarda görülen tane 
şekillerinin başlıcaları: 
yuvarlak, oval, basık, silindirik, 
ters oval, sivri oval ve orak 
olmakla birlikte birçok ara 
form da bulunmaktadır.



BEN DÜŞME Véraison

TEİNTURİER ÇEŞİTLER

Alicante Bouschet

Tanede renk maddeleri
kabukta yer alır. Beyaz,
Sarı, Yeşil-Sarı, Kırmızı,
Mavi-Mor, Kırmızı-Siyah
renkli tüm çeşitlerde meyve
eti renk maddesi içermez.

AROMA MADDELERİ

Muskat (Misket) aroması (Hamburg Misketi,Bornova Misketi, İskenderiye 
Misketi,..) Naturel aroma
Foksy aroması (V.labrusca)
Özel aromalar : Gül aroması (Gül üzümü)



Normal çekirdekli tane tutumu
Çekirdeksiz tane tutumu

1. Stenospermokarpik tane tutumu
Sultani Çekirdeksiz, Yuvarlak Çekirseksiz, 
Flame Seedless, Beauty Seedless, Ergin
Çekirdeksizi,.... Rudimenter (iz) çekirdek
2. Partenokarpik tane tutumu
Korint üzümleri
Siyah Korint, Beyaz korint

Üzümlerde Tane Tutum Tipleri

Tozlanma ve döllenme yetersizliği
nedeniyle, salkım üzerinde, çekirdekli
taneler ile partenokarpik tanelerin birlikte
bulunmasıdır.

Boncuklanma



 Asmanın eşeyli olarak üremesini sağlayan 
tohum, döllenmiş yumurta hücresi olan 
zigotun etrafındaki endosperm ve 

integümentlerle birlikte gelişmesi ve 
olgunlaşmasının ürünüdür. 

 Tohum, meyve içerisinde çekirdek olarak 
tanımlanmaktadır.



 Tohumun morfolojik yapısı çeşitlerin tanımlanmasında 
önemli bir rol oynamaktadır. 

 Şekilleri yuvarlaktan armut formuna kadar değişmekte; 
basık (düz) veya dolgun, uzun veya kısa olmaktadır. 

 Tohumun karın (ventral) tarafında bulunan damar 
şeklindeki uzunluğa raphe adı verilmektedir. Bunun sağ ve 
solunda tohum çukurları bulunmaktadır. 

 Raphe, tohumun omuz arasından geçerek sırt (dorsal) 
tahtasına ulaşmaktadır.

 Sırt tahtası uzun yumurta veya at nalı şeklinde olup tohum 
taslağının şalazasının sırt tahtasındaki izidir. 

 Tohumun sivri uç kısmı tohum ağzı olarak 
isimlendirilmekte ve mikropil açıklığının birleşmesinden 
oluşmaktadır 



Üzüm çekirdeğinin boyuna kesiti

Üzüm çekirdeğinin morfolojik görünümü

mikropil

tohum 

çukurları

raphe

tohum 

ağzı

kalaza



 Tohumun büyüklük ve ağırlığı tür ve çeşitlere göre 
değişim göstermektedir. 

 Ağırlık olarak bir gramda ortalama 30-40 adet 
tohum bulunmaktadır. 

 Farklı araştırıcıların araştırma sonuçları V. Vinifera
çeşitlerinde 100 çekirdek ağırlığının 2.00 gr ile 5.00 
gr arasında değiştiğiniGenellikle 100 tanesi 1.5 
gramdan daha hafif çekirdekler kusurlu olarak 
kabul edilmektedir.

 Tohumların renkleri çok açıktan çok koyu 
kahverengine kadar değişmektedir. 

 Aynı tohum üzerindeki farklı kısımların dahi renkleri 
değişik olabilmektedir.



 Tohumların çimlenme yetenekleri asma tür ve 
çeşitlerine göre değişiklik göstermektedir.

 Tohumlarda dinlenmenin ortadan kaldırılması 
amacı ile soğukta nemli katlama işlemi 
yapılmalıdır.

 Yapılan bir araştırma; İç Anadolu üzüm 
çeşitlerinin tohumlarında çimlenme oranının 
% 20-90 arasında değiştiğini belirtmektedir.

 Çavuş üzüm çeşidinde görülen boş 
çekirdeklilik bir çeşit özelliği olup bunlardaki 
çimlenme oranı sıfıra çok yakındır.



ASMANIN ÇOĞALTILMASI



TOHUMLA (EŞEYLİ) ÇOĞALTMA
• Asmalar biyolojik olarak yabancı döllenmeleri nedeniyle, 

tohumdan elde edilen bitkiler çok yüksek oranda alındıkları 
bitkiden farklı özelliklere sahiptir.

• Bu nedenle tohumla çoğaltma bağcılıkta pratik bir değer 
taşımamaktadır.

• Ancak “Melezleme Islahında” tohum, çoğaltma materyali 
olarak kullanılır.

Asmalar başlıca iki yolla çoğaltılır;
Eşeyli (tohumla)
Eşeysiz



VEJETATİF (EŞEYSİZ) ÇOĞALTMA

• Bağcılıkta yaygın olarak kullanılan eşeysiz çoğaltma
yöntemleri çelik, aşı, daldırma ve doku kültürü ile

çoğaltmadır.



ÇELİKLE ÇOĞALTMA

• Asma çeliği:
• Uygun koşullar sağlandığında kök ve sürgün

oluşturarak yeni bir asma oluşturma
yeteneğine sahip herhangi bir gövde, sürgün,
dal, kök ve yaprak parçasıdır.

• Bağcılıkta çelik denildiğinde genellikle

asmanın bir yaşlı dal parçaları anlaşılır



Asmanın bir yaşlı dallarından hazırlanan çelikler:

• Filoksera ile bulaşık olmayan ya da zaralının etkili

olamadığı alanlarda doğrudan “yerli asma fidanı”
üretiminde

• Filoksera ile bulaşık alanlarda aşısız ve aşılı asma

fidanı üretiminde anaç (aşılanabilir anaçlık çelik) ve

kalem olarak kullanılmaktadır



Çelik alırken dikkat edilecek konular:

• Çelik alınacak omcanın seçimi:
Çelikler sağlıklı ve kuvvetli gelişme gösteren omcalardan
alınmalıdır

• Çelik alma zamanı:
Omcalar dinlenme halindeyken

• Çelik alınacak bir yaşlı dalın özellikleri:
Normal gelişmiş, boğum araları anaç ve çeşide özgü
normal uzunlukta olan dalların, orta kısmından çelik
hazırlanmalıdır



AŞI İLE ÇOĞALTMA

• Aşı, eşeysiz iki bitki parçasını birleştirip
kaynaştırmak ve tek bir bitki gibi gelişmesini
sağlamaktır. Aşılı bir bitkinin toprak üstü kısmını,
yani tacını oluşturan kısmına kalem veya çeşit; kök
sistemini oluşturan kısmına anaç denir.



Bağcılıkta Aşılamanın Amaçları

1. Vitis vinifera türüne ait üzüm çeşitlerinin filoksera
ve nematodlara dayanıklı anaçlar üzerinde
yetiştirilmesi

2. Karışık çeşitlerle kurulu bir bağda çeşit saflaştırma
3. Çeşit değiştirme (çevirme) “kurulu bağ ve

bahçelerde çeşitlerin değiştirilmesi”
4. Filoksera ve nematodlarla bulaşık alanlarda yeni

elde edilmiş veya nadir bulunan üzüm çeşitlerinin
çoğaltılması

5. Uygun anaçlar kullanılarak kuraklığa, kirece ve
tuzluluğa dayanıklı bir kök sisteminin
oluşturulması



Aşıda başarıyı etkileyen etmenler:

1. Anaç ve kalem arasında uyuşmazlık olmamalıdır
2. Kullanılan materyalin (özellikle kalem) genç

olması (bir yaşlı dal yada yeşil sürgün)
3. Anaç ve kalemin sağlıklı olması
4. Anaç ve kalemin kambiyum dokularının mümkün

olduğu kadar geniş bir yüzeyde çakışması
5. Anaç ve kalemin kaynaşması tamamlanana kadar

kalemin anaca sıkıca tutturulması
6. Aşıdan sonra aşı yerinde kallus oluşabilmesi için

uygun sıcaklık nem ve havalanma koşullarının
sağlanması



Bağda aşılama teknikleri

• Kullanım: Çeşit değiştirme
• Zaman: İlkbaharda omcalara suyun yürüdüğü, ancak

gözlerin henüz kabarmadığı dönem.

• Kalem aşıları
-Yarma aşı
-Kakma aşı
Göz aşıları
- Yongalı göz aşısı





Yongalı göz aşısı



Makine İle Aşılama

• Bağcılıkta, aşılı asma fidanı üretiminde
kullanılır. Bu amaçla değişik şekillerde aşı
kesiti açarak kalem ve anacı birleştiren aşı
makineleri kullanılmakla birlikte, en yaygın
olarak kullanılan omega (Ω) harfi biçiminde
aşı kesiti açan makinelerdir. Bu makinelerle

saatte 500-800 aşı yapılabilir.



Aşılı Asma Fidanı Üretimi

1. Makine ile, anaç damızlık parsellerinden alınan ve gözleri
köreltildikten sonra 35-40 cm uzunluğunda hazırlanan 6-12

mm kalınlığındaki anaçlık çelikler üzerine kalem damızlık
parsellerinden alınan tek gözlü kalemler aşılanır.

2. Aşı yeri parafinlendikten sonra uygun sıcaklık (25-30oC),

nem (%85-90) ve havalandırma koşullarında katlanarak aşı
yerinde kaynaşma sağlanır.

3. Aşılı çelikler fidanlıklarda köklendirilerek açık köklü,

seralarda köklendirilerek kaplı aşılı asma fidanları üretilir.



Aşılanabilir anaçlık çelikler 
ve kalemler

Aşı kesitleri



Daldırma ile çoğaltma
Bağcılıkta daldırma yerli bağlarda boş kalan yerlerin doldurulması
ve çelikleri köklendirilemeyen Vitis rotundifolia çeşitlerinin çoğaltılmasında 
kullanılır 

Yerli bağlarda boş kalan yerlerin doldurulması:
Bu amaçla “basit daldırma” yöntemi uygulanır.
Çelikleri zor köklenen Vitis rotundifolia çeşitlerinin çoğaltılmasında
Basit daldırma, hendek ve tepe daldırma yöntemleri ile çoğaltma yapılabilir 

Basit daldırma



DOKU KÜLTÜRÜ İLE ÇOĞALTMA

• In Vitro Mikro Çoğaltma: Çok küçük eşeysiz bitki

dokularının, dezenfekte edildikten sonra, aseptik

koşullarda ve yapay besi ortamlarında
çoğaltılmalarıdır. Bu amaçla en yaygın olarak

kullanılan dokular sürgün ucu meristemleridir. Bu

nedenle, söz konusu yöntemler Sürgün Ucu Kültürü
veya Meristem Kültürü olarak bilinir.



Doku Kültürü İle Çoğaltmanın Sağladığı Yararlar

1. Virüs ve Virüs Benzeri Organizmalardan Ari Bitki Eldesi:

2. Klonal mikroçoğaltma
3. Bitki Karantinasında Kolaylık
4. Asma Gen Kaynaklarının Korunmasında Kolaylık



BAĞ TESİSİ



Günümüzde modern yetiştirme tekniğine
uygun bir bağ tesisi herşeyden önce iyi bir

planlamayı gerektirmektedir. Tesis öncesi
planlama ne kadar iyi yapılırsa, ekonomik

ömrü yaklaşık 35-40 yıl olan bağlardan elde

edilen gelir de aynı oranda yüksek
olacaktır.



 Asma ıslahına yönelik (daha çok kamu)
 Fidan üretimi ((özel sektör ve kamu)
 Üzüm üretim işletmeleri (özel sektör)
 Şarap üretimi ile entegre işletmeler (özel sek.)

PLANLAMA



Fidan üretimine yönelik işletmeler;
Filokseralı alanlarda kurulacak bağlar için kullanılacak 
aşılı asma fidanlarının üretimine yönelik olan bu 
işletmelere “FİDANLIK”  denir.

Fidanlık işletmeleri;
özel sektör (yaklaşık %96.7),
kamu kurumları (yaklaşık %3.3)



Üzüm üretimine yönelik 
işletmeler; 

Değerlendirme şekline göre,
 Sofralık,
 Şaraplık-şıralık (şarap üretimi ile entegre olabilir)
 Kurutmalık  vb. 

Bağ işletmesi denildiğinde ilk akla gelen işletme 
şekli üretime yönelik işletmelerdir…



Bağ tesisi planlanırken dikkate 
alınması gereken temel unsurlar

 Yer seçimi
 Çeşit seçimi
 Anaç seçimi
 Dikim planlaması
 Bağ yerinin hazırlığı
 Dikim

 Dikim sonrası bakım



Yer Seçimi

Bağ yerinin seçiminde dikkate alınması gereken 
faktörler;

 İKLİM
 TOPRAK

 SU TEMİNİ
 HASTALIK VE ZARARLILAR

 VEJETASYON ANALİZİ
 EKONOMİK FAKTÖRLER



İklim
 Asmaların sağlıklı gelişebilmesi, kaliteli ve bol ürün

verebilmesi ve ürününü zamanında olgunlaştırabilmesi bir çok
iklim faktörünün etkisi altında olmaktadır.

 Asma üzerine etkili iklim faktörleri; sıcaklık, güneşlenme,
yağış ve hava nemi, don ve rüzgar değerleri ile bunların yıl
içerisindeki değişimleridir.

 Bağ tesis edilecek alanın çevresel faktörleri incelenirken

makroklimatik, mezoklimatik (yöresel) ve mikroklimatik

değerlendirmeler yapılmalıdır.
 Makroklimatik değerlendirme için bölgenin 10-100 km

uzaklığındaki merkezi meteoroloji istasyonlarından elde edilen

veriler kullanılabilir.



İklim
 Mezoklimatik veya yöresel iklim özellikleri ise bağ tesis

edilecek alanın rakımı (denizden yüksekliği), meyili, meyilin

baktığı yön ve büyük su ve orman kitlelerine uzaklığı gibi

faktörlerdir. Bunlar bağ tesis edilecek alana 10-1000 m mesafe

arasındaki verilerdir.

 Mikroklimatik (kanopiklimatik) değerler ise bağın bulunduğu
alan içerisinde asmaların geliştiği mekana ait verilerdir.

 Bir yörenin bağcılığa uygunluğu açısından en önemli iki faktör
yörenin vejetasyon süresinin uzunluğu ve Etkili Sıcaklık
Toplamıdır. Bu değerler de o yerin enlem derecesine,

rakımına, meyilin derecesine ve baktığı yöne ve büyük su ve

orman kitlelerine uzaklığına göre değişmektedir.



 Enlem derecesi vejetasyon/EST ilişkisi:
Dünya’nın şekline bağlı olarak, Ekvator’dan 
kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere 
düşme açıları küçülür. Bunun sonucunda da 
Ekvator’dan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır. 
Enlem derecesi daraldıkça vejetasyon süresi/EST 
düşer.

 Rakım vejetasyon/EST ilişkisi: 
Her 100 m yükseğe çıkıldıkça sıcaklık 0.5 ° C 

düşer. Buna göre rakım yükseldikçe vejetasyon 
süresi/EST azalmaktadır.

İklim



 Asma sıcak-ılıman iklim bitkisidir. Günlük sıcaklık 
ortalaması +10ºC’nin üzerine çıktığında omcalar sürmeye 
başlamakta ve vejetasyon dönemi olarak adlandırılan, 
gözlerin sürmesinden yaprak dökümüne kadarki dönem 
içerisinde ortalama +18ºC sıcaklık istemektedir.

 Bağcılık yapılması düşünülen bir bölgede yıllık ortalama 
sıcaklık +9ºC’den    aşağı düşmemelidir. 

 Her üzüm çeşidi üzümleri olgunlaştırabilmek için belirli 
bir sıcaklık toplamına ihtiyaç duymaktadır. Bu değer 
üzüm çeşitlerine göre değişmekle beraber 900  gün-
derecenin altına düşmemelidir.

 Yine vejetasyon süresi için 160 gün sınır bir değer olup,  
bu değer 180 gün civarında olması gerekmektedir.

 vejetasyon süresinin daha kısa olduğu yerlede üzümlerin 
olgunlaşamadığı, kalite üzerine doğrudan etkisi bulunan; 
tad, aroma ve renk maddelerinin istenilen düzeyde 
oluşamadığı görülmektedir.

İklim



 Ülkemizde bağcılığı sınırlandıran ekolojik faktörlerden en

önemlisi, ilkbahar geç donları ve kış donlarıdır. Asmanın yeşil
aksamı; -1ºC’nin altındaki sıcaklıklardan zarar gördüğünden,
sürme ve çiçeklenme döneminde sık sık tekrarlanan ilkbahar geç
donları bağcılığı kısıtlayan bir faktördür.

 Sonbahar erken donları:
 Omca üzerinde ürün varsa zarar görmesine
 Sürgünlerin iyi pişkinleşememesine (odunlaşamaması) neden olur

 Sürgün ve genç omcaların soğuktan zarar görerek kurumalarına
neden olur.

 Kış soğukları: -20ºC’nin altındaki sıcaklıklar, gelecek yılın
ürününü oluşturacak kış gözleri içerisinde tomurcukların zarar

görmesine neden olmaktadır.
 10 yıl içerisinde 3 kez ve daha fazla sıcaklığın -26 ºC’ye

düştüğü alanlarda ticari olarak bağcılık yapılamaz

İklim



 Güneşlenme; 
vejetasyon süresi boyunca en az 1300 saat, ortalama  
1400-1600 saat güneşlenme bağcılık için ideladir.

 Yağış: 
Yıllık yağış ortalaması 500-600 mm olan yerlerde 
sulama yapılmaksızın bağcılık yapılabilmektedir.  
Ancak asmanın su ihtiyacının karşılanmasında yağışın 
mevsimlere dağılışı büyük ölçüde etkilidir. Gelişme 
döneminde serin ve nemli ekolojilerde asmanın ihtiyaç 
duyduğu su 150 mm civarında iken, çok kurak sıcak 
alanlarda 700 mm’ye kadar çıkabilmektedir.
Yıllık ortalama yağışı düşük bölgelerde kalitenin ön 
plana çıktığı şaraplık değerlendirmeye yönelik 
bağcılık yapmak daha ekonomik olabilir.

İklim



Çeşit Seçimi
Doğru çeşit seçimi, modern bağcılığın en önemli 
unsurudur. Çeşit seçiminde yörede daima iyi sonuç 
vermiş standart  sofralık, şaraplık ve kurutmalık 
çeşitler üzerinde durulmalıdır.



Çeşit seçiminde etkili olan faktörler;

 Pazar değeri ve değerlendirme şekli:İç ve dış Pazar istekleri yüksek 
kaliteli çeşitler

 İş gücü ve diğer girdi ihtiyacı: Hasat için yeterli iş gücü temin 
olanakları, daha az ilaç ve gübre gerektiren çeşitlerin tercihi

 Yöreye özgü olması: Yörede bilinen çeşitler ilk kez denenecek 
çeşitlere karşı avantajlı

 Çeşidin tanınması: Çeşidin verim kapasitesi, iklim ve toprak 
isteklerinin bilinmesi, döllenme biyolojisi, gelişme kuvveti vb..

Örneğin fonksiyonel dişi çiçekli Çavuş için dölleyici Balbal,Yapıncak; 
Hönüsü için Dökülgen; Tahannebi için Kabarcık çeşitleri seçilebilir.

 Toprak tipi: Toprağın derinliği, tipi;  kuvvetli yada zayıf çeşit 
seçiminde etkili olabilmektedir.



Çeşit seçiminde etkili olan faktörler;

 Diğer faktörler

 Don zararından sonra yenilenebilme

 meyve tutumu

 Olgunlaşma dönemi

 Pazar istekleri



Anaç Seçimi

Amerikan asma anaçlarının seçiminde aşağıda belirtilen

konular dikkate alınmalıdır;

A. Toprak-Anaç ilişkileri (adaptasyon)

B. Anaç-Kalem ilişkileri (affinite)

C. Filoksera- Anaç ilişkisi (flokseraya dayanım)
D. Nematot-Anaç ilişkisi (nematoda dayanım)
E. Diğer faktörler (dalların odunlaşması, çeliklerin

köklenme yeteneği, kalemin verimi üzerine etkileri, anacın
gelişme kuvveti)



ANAÇ GELİŞME 
KUVVETİ

FiLOKSERAYA
DAYANIM

NEMOTODLARA 
DAYANIM

KURAKLIĞA 
DAYANIM *

AKTİF KİRECE 
DAYANIM (%)**

TUZA 
TOLERANS ***

41B Zayıf-Orta Yüksek Düşük Orta
40(Çok 
Yüksek)

Çok Duyarlı

420A Zayıf-Orta Yüksek Düşük Düşük 20 (Yüksek) Duyarlı

SO4 Kuvvetli Yüksek Yüksek Düşük 17(Yüksek) Orta

5BB Zayıf-Orta Yüksek Orta-Yüksek Düşük 20(Yüksek) Duyarlı

1103 
PAULSEN

Kuvvetli Yüksek Yeterli Yüksek 17(Yüksek) Orta

1613C Kuvvetli Orta Yüksek Zayıf-Orta Düşük Orta

110R Kuvvetli Yüksek Yeterli Çok Yüksek 17(Yüksek) Duyarlı

140 Ru ÇokKuvvetli Yüksek Orta-Yüksek Çok Yüksek 20 (Yüksek) Duyarlı



BAĞ TESİSİ



Dikim planı
Bağcılıkta çok değişik dikim sistemleri uygulanmaktadır.

Dikim sisteminin seçiminde aşağıdaki faktörler dikkate

alınmalıdır;

A. Tozlayıcıya gerek olup olmadığı,
B. Omcalara verilecek terbiye şekilleri
C.Yağmurlama veya damla sulama hatlarının
yerleştirilmesi
D.Yöredeki hakim rüzgarların etkisi

E. Toprak erozyonu tehlikesi

F. Arazinin engebe ve meyil durumu

G. Hasatın elle veya mekanik olarak yapılması



 Dikim sistemleri genel bahçe bitkilerinde 
olduğu gibidir;

 Kare dikim

 Dikdörtgen dikim (bağcılıkta en fazla 
uygulanan)

 Üçgen (hekzagonal) dikim

 Satranç dikim
 Kontur dikim (meyili %8’den fazla olan 

arazilerde uygulanır)

Dikim planı



Dikim sıklığı
 Yeni bir tesiste uygulanacak dikim 

aralıkları, çeşidin ve anacın gelişme 
durumuna, iklim ve toprak faktörlerine, 
toprağın işlenme şekline, uygulanacak 
budama ve terbiye sistemlerine, sulama 

durumuna ve kültürel işlemlerin 
yapılması sırasında mekanizasyondan 
yararlanma düzeyine göre değişmektedir 

 Ülkemizde yaygın olarak kullanılan 
aralıklar; 1,5x3,0 m ile 2,0x3,0 m’dir.

Şaraplık bağlarda  daha sık 1 x 3 m, 1.5 x 
2.5 m, 1 x 2 m.



Dikim zamanı
 Asma fidanları, yörenin iklim koşullarına göre geç

sonbahar ve kış süresince veya erken ilkbaharda
dikilebilmektedir.

 Kışları sert geçen yerlerde erken ilkbahar dikimi
tercih edilirken, ılıman geçen yerlerde ise, geç
sonbahar ve kış döneminde dikim yapılması daha
uygundur.

 Tüplü fidanlar ise, geç don tehlikesinin ortadan
kalktığı ve aşırı sıcakların henüz başlamadığı ilkbahar
sonu ve yaz başlarında dikilmelidirler. Vejetasyonu
ılıman geçen yörelerde geç sonbahar dikimi de
yapılabilmektedir.

 Geç sonbahar ve kış dikimleri ilkbaharda havalar
ısınmaya başlamasıyla birlikte yeni kök oluşturarak
erken dönemde gelişmeye başladıklarından, bunların
tutma şansı daha yüksek olmaktadır.



Bağ yerinin hazırlanması
 Sabit tesislerin yerleştirilmesi (gübrelik, 

depo,hangar,işçi barınakları vb..)
 Arazinin hazırlanması

 Ağır ve sert yapılı topraklarda, asma kökleri derine

gidemediğinden kök gelişmesi sınırlı kalmaktadır. Bu

nedenle bağ tesis edilecek arazinin dikimden önce
derin toprak işlemesinin yapılması gerekmektedir.

Böylece toprağın pullukla yıllarca aynı derinlikte (25-

30 cm) işlenmesi sonucu oluşan sert geçirimsiz pulluk

tabanı da kırılmış olur. Bu işleme şekline “KRİZMA”
denir. (Krizma pulluğu ile toprağın 50-80 cm

derinlikte patlatma işlemi)



Dikim yerlerinin işaretlenmesi
 Fidanların dikim yerlerinin işaretlenmesi kültürel

işlemlerin yürütülmesinde kolaylık
sağlaycağından önem taşımaktadır. Bu sebeple
bağ tesisinde dikim yerlerinin işaretlenmesine
özen gösterilmelidir.

Dikim sırasında bir omcanın yerini tam olarak
belirleyebilmek için, dikim tahtası kullanılarak
işaretleme yapılır.

150 cm

15 cm

Tahta kalınlığı 1-1.5 cm

DİKİM TAHTASI



AŞILI ASMA FİDANLARININ DİKİMİ
Aşılı Asma Fidanı nedir?
Aşılı bir asma fidanı, “anaç” ve “kalem (çeşit)” olmak üzere
iki farklı bölümden oluşan, iki farklı bitki parçasının
birleştirilip kaynaştırılması, tek bir bitki olarak büyüme ve

gelişmelerinin sağlanması ile elde edilen, çoğaltma
materyalidir. Anaç, kök gövdesi ve kökleri meydana getiren

Amerikan asma anacına ait olan kısım; Kalem (Çeşit) ise,

sürgün ve dolayısıyla gövdeyi oluşturacak olan kültür
çeşitlerine ait kısımdır.





Aşılı Asma Fidanlarının Dikimi

Dikim, kullanılacak fidanın niteliğine göre
yapılmalıdır. Aşılı asma fidanları 1. Açık köklü fidanlar 2.

Kaplı (Tüplü) fidanlar olmak üzere iki tiptir.

Dikimde hangi fidan kullanılırsa kullanılsın öncelikle
bağ alanının hazırlanması gereklidir. Bunun için, arazinin

durumuna bağlı olarak erken sonbahar döneminden
başlamak üzere, pulluk tabanının kırılması, derin toprak

işleme, toprak örneklerinin alınması ve analiz ettirilmesi,

taban gübrelemesi, yüzeysel toprak işlemesi, tesis alanının

dikim aralıklarına göre işaretlenmesi, gibi işlemlerin
yapılması gereklidir.



Dikimin hemen öncesinde dikim çukurları, arazinin

büyüklüğü ve eldeki imkanlara göre, traktöre takılabilen

burgu, el burgusu veya basit toprak işleme aletlerinden bel

yardımı ile açılmalıdır. Anılan aletlerin iş genişliği de önemli

olmakla birlikte, hazırlanan dikim çukurları 30-35 cm

çapında, 40-50 cm derinliğinde olmalıdır. El burguları

kullanıldığı durumda çukur çapının daha dar olması

mümkündür. Bu durum, dikimin başarısı açısından

herhangi bir olumsuzluk yaratmayacaktır.

Dikimden bir gün önce fidan çukurlarına bol su

verilmesi ile, dikim sırasında fidan kökleri için daha uygun

bir ortam hazırlanmış olacağından, çukurların sulanması

pratikte uygulanması önerilen basit bir uygulamadır.



Burgu ile çukur açma



El Burgusu ile çukur açma-Kalebağ 2002



 Fidan Dikimi

 Açık Köklü Fidan Dikimi:

 Bu fidanlarda öncelikle “dikim budaması” yapılmalıdır.

Bunun içi, fidanın gövdesi üzerinde kökler oluşmuş ise

kesilerek uzaklaştırılmalı, dip kısımda yer alan kökler ise

kontrol edilerek zarar görmüş ve zayıf gelişmiş olanlar

dipten kesilerek uzaklaştırıldıktan sonra, iyi gelişmiş
olanlar 5-10 cm uzunluk kalacak şekilde uçtan kesilerek

kısaltılmalıdır. Kalemden oluşan sürgünler tek’e
indirilmemiş ise, en iyi gelişen sürgün seçilmeli, diğer
sürgünler dipten kesilerek uzaklaştırılmalıdır. Bu sürgün
üzerinde iki göz kalacak şekilde budanmalıdır.



Dikim 

budaması



 Dikim budaması yapılmış fidan, önceden hazırlanmış fidan

çukuruna aşı yeri toprak üzerinde kalacak şekilde
yerleştirilmelidir. Çukur yarısına kadar üst toprak ile

doldurulur, ayakla hafif bastırılır, organik ve/veya mineral

gübre verilip bir miktar daha toprak ile gübreler
örtüldükten sonra bol can suyu verilir. Su tamamen

süzüldükten sonra, çukurun tamamı toprak ile doldurulur.

Tekrar hafif bastırılıp sıkıştırılır. Fidan sürgünü tamamen

kapatılacak şekilde, ince, nemli toprak ile “kümbet”
yapılır.



Kümbet: su kaybını önler, 
dikim sonrasında gözleri 
olabilecek ilkbahar geç 
donlarına karşı korur.

Kümbetleme 
öncesiAçık köklü fidan dikimi

Kümbet

Alt toprak

Üst toprak



 Kümbetin sürgün üzerindeki yüksekliği yaklaşık 5 cm olmalı,
daha yüksek olmamalıdır. Kümbetler sıklıkla kontrol edilmeli,

üzerinde açılmalar olursa tekrar kapatılmalı, yağışlardan sonra

kaymak tabası oluşumu görülürse, fidanın sürgününe zarar

vermeyecek şekilde bu tabaka kırılmalıdır. Sürgünün, kümbetin
üzerine çıkmasından sonra, kümbet dağıtılarak fidanın
etrafında bir çanak oluşturulur.

 Düzgün bir gövdenin oluşabilmesi, genç sürgünün kırılmasının
engellenmesi için, fidanın hemen yanına düzgün bir herek

dikilir ve sürgün dikkatli bir şekilde, fazla sıkılmadan bu hereğe
bağlanmalıdır.

 İlk sulamadan sonra ilkbahar yağışları yeterli ise ek sulamalara

gerek duyulmayabilir.Ancak kurak geçen dönemlerde, kümbet
bozulmadan sulama yapılmalı, kümbet açıldıktan sonra, su

çanağa verilmelidir.



Kaplı (Tüplü) Fidan Dikimi:

Bu tip fidanlar sera veya benzeri alanlarda,

kontrollü koşullarda yetiştirildiklerinden, su

kaybına ve güneşin yakıcı etkisine karşı son derece

duyarlıdırlar. Bu nedenle, dikimden önce,

gölgelenmiş açık alanda, birkaç gün bekletilmeleri

ve dikimin günün serin saatlerinde (sabah erken

veya akşam üzeri) yapılması gereklidir.



 Tüplü fidanlarda, dikim budaması yapılmaz. Fidanlar, yetiştirildikleri

plastik tüpten, kökler etrafındaki toprak fazla dağıtılmadan

çıkarıldıktan sonra hemen dikilmelidirler. Dikim işlemi açık köklü

fidanlardaki gibidir. Ancak, dikim tamamlandıktan sonra kümbetleme

yapılmaz. Çok hafif bir boğaz doldurması ise su kaybının azaltılmasına

yardımcı olur. Fidanın yanına herek dikilir ve bakım işlemlerinde

anlatılacağı gibi oluşacak sürgün bu hereğe bağlanır. Özellikle taze

sürgünün rüzgar etkisi ile kırılma riskinin engellenmesi için bu işlem

ihmal edilmemelidir.

 Bu fidanların dikimi yaz mevsimi içerisinde yapıldığından ve üzerinde

yeşil aksamı bulunduğundan, bitkiden ve topraktan su kaybı daha

fazla olur bu nedenle, sulama aralıklarının daha sık olması gereklidir.



Dikim budaması yapılmaz,

Kümbetleme yapılmaz,

Boğaz doldurması yapılır,

Sulama sık aralıklarla

yapılmalıdır.

Dikim zamanı: Yaz

başlangıcında Yüksek

sıcaklıklar başlamadan önce

dikilmelidir.

• İç Bölgelerde, Haziran

ayının ilk yarısı

• Ege, Güneydoğu

Anadolu’da, Mayıs ayı ortası

• Akdeniz sahil şeridinde,

Mayıs ayı başı

Tüplü (kaplı) fidan dikimi



Dikim sonrası ilk yıl bakım işlemleri:
 Dikimin ardından her iki grup 

fidanda da sulamaya ve yabancı 
otların alınmasına önem verilmelidir.
Açık köklü fidanın gelişmesi ile oluşan
yeni sürgünler yaklaşık 20 cm

uzunluğa ulaştıklarında, daha düzgün
ve kuvvetli gelişeni bırakılır ve hereğe
bağlanır, diğeri dipten kesilerek

uzaklaştırılır (Tek’e indirme).



 Tüplü fidanlarda da başlangıçtaki 
sürgün iyi gelişmeye devam eder, 
ancak aynı gözden başka sürgün 
oluşumu da görülürse, sürgünün tek’e 
indirilmesi gereklidir. Diğer taraftan, 
herhangi bir nedenle başlangıçta var 
olan sürgün gelişemezse, aynı gözden 
yeni bir sürgün oluşur ve yeterli 
kuvvette bir gelişme gösterirse, bu 
sürgünün gelişmesine izin verilir, 
diğeri çıkarılır.



Her iki grup fidanda da, yaz sonuna doğru sulama

kesilmelidir. Yörenin iklim durumuna bağlı olarak,

sonbahar yağışları ve erken soğuklar gelmeden önce,
(örneğin Ankara koşullarında ekim ayının ilk yarısında),
fosforlu bir gübre ile sonbahar gübresi verilir ve yaz

boyunca elde edilen sürgünün dipten iki –üç gözü toprak

altında kalacak şekilde kümbetleme yapılmalıdır. Böylece
fidan kışı geçirmeye hazırlanmış olur.



Açık köklü fidan dikimi



Kamlı Samlı bağında dikim (Gaziantep)17.03.03



Tüplü fidan dikimi Torbalı 27.05.01



Uzbaş Bağ Tesisi Mayıs 2002



Şekil bud. (1.Gelişme devresi)



BAĞCILIKTA BUDAMA

Doç. Dr. Murat Akkurt



Budama Nedir?

• Asmaların genç (yenice) devrelerinde uygun 
bir terbiye şeklinin oluşturulması; ürün 
devresinde ise verimlilik, kalite ve gelişmeyi 
dengede tutarak mümkün olan en yüksek 
performansa ulaşılması için yaşlı dallar ve 
bunlar üzerinde oluşan yaz sürgünlerinin 
kesilerek ya da koparılarak çıkarılması, 
kısaltılması, salkım ve yaprakların 
seyreltilmesi ve benzeri işlemler budama 
olarak adlandırılır.



Bağcılıkta Budama Türleri
• I. Şekil Budamaları
• II. Ürün (Kış) Budaması
• III. Gençleştirme Budaması
• IV. Yaz Budaması



Şekil Budamaları
• Bağcılıkta şekil budamaları, omcalara uygun bir şeklin 

verilmesi amacıyla aşılı ve yerli fidanların bağa dikilmeleri 
veya anaçların bağda aşılanmalarından sonra başlayan ve 3-
4 yıl devam eden budama işlemleridir.

• Şekil budamaları üst üste uygulanan kış ve yaz 
budamalarından oluşur.

• Çeşit ve anacın gelişme kuvveti farklı olmasına rağmen, 
bütün bu şekillerin oluşturulmasında ilk ve en önemli 
aşama, mümkün olduğu kadar kısa süre içinde kuvvetli ve 
düzgün gelişmiş bir gövdenin oluşturulmasıdır. Bu nedenle, 
ilk iki gelişme sezonunda şekil budamaları bütün terbiye 
şekillerinde aynıdır



Goble terbiye şeklinin oluşturulması

• Geleneksel bir terbiye şekli 
olarak ülkemizde değişik 
tiplerine yaygın olarak 
rastlanılan bu şekilde, alçak bir 
gövde (25-30 cm) üzerinde 3-6 
adet kol bulunur. 

• Kolları üzerinde genellikle kısa 
budama yapılır. 

• Bu sistemde omcalar desteğe 
alınmaz



Guyot terbiye şeklinin oluşturulması

• Uzun (Karışık) 
budama isteyen 

çeşitler için 
kullanılan yaygın bir 
yöntemdir. Telli 
destek sistemi 

kullanılarak 
genellikle çift kollu 
olarak oluşturulur.



• Her iki kolu üzerinde de 
birer adet uzun 

budanan ürün dalı ve iki 
göz üzerinden 
budanmış yenileme dalı 
bulunur.

• Üçüncü yaz gelişme 
dönemi başında yeni 
oluşan sürgünlerden 
üstte bulunan 4'lü
bırakılır, diğerleri alınır.



Kordon Terbiye Şeklinin Oluşturulması

• Oluşturulması ve budanması daha kolay 
olduğundan özellikle kısa budama isteyen 
çeşitler için dünyada en çok tercih edilen 
terbiye şeklidir.

• Genellikle çift kollu olarak oluşturulur ve 
kollar üzerinde 15-24 cm aralıklarla sıralanan 
başlar yer alır. Başlar üzerinde genellikle kısa 
budama (2-3 göz) yapılır.



• Şeklin oluşturulmasına 
Goble ve Guyot'ta

olduğu gibi üçüncü 
gelişme dönemi 
başında başlanır.

• Gövde üzerinde oluşan 
sürgünlerden en 
üstteki ikisi bırakılır, 
diğerleri alınır.



• Kolları oluşturacak olan bu iki 
karşılıklı sürgün 25-30 cm 

uzunluk kazanınca, 
kırılmamasına özen 
gösterilerek yatırma teline 
bağlanır.

• Yaz boyunca gelişmelerini 
sürdüren bu iki sürgün her 20-

25 cm uzunluk kazandıkça tele 
düzgün şekilde bağlanır. 

• Böylece kolların düzgün 
oluşması sağlanır



Ürün (Kış) Budaması
• Kış budaması sonbaharda yaprak dökümünden ertesi

ilkbaharda gözler uyanıncaya kadar yapılır.
• Kışı ılık geçen yörelerde budama erken yapılırsa bağlar

daha çabuk uyanacağından mahsul erken olgunlaşır.
Kışı sert geçen yörelerde ise Şubat ayındaki soğuk ve

donlu havalar geçtikten sonra budamanın yapılması
tavsiye edilmektedir.

• Telli terbiye sistemi uygulanan bağlarda terbiye şekli
oluşuncaya kadar ürün almayı düşünmemeli, bağın ilk

ürün yılında ise mahsul seyreltilerek denge

sağlanmalıdır.



Kış budaması yaparken bazı kurallar göz önünde 
bulundurulmalıdır:

• Budamanın asma üzerinde zayıflatıcı veya gelişmeyi 
durdurucu etkisi vardır. Şiddetli budama asma kapasitesini 
azaltır. Çünkü hafif budamaya göre daha az yaprak alanı 
oluşmaktadır.Yaprak alanının azlığı nedeniyle asma yeterli 
besin depo edemez.

• Bağlarda gelişmeyi geriletmeyecek fakat kaliteli ürün 
alabilecek ölçüde budama yapılmalıdır. Bunu 
gerçekleştirmenin pratik yolu 1 yıllık sürgünlerin gelişme 
durumuna bakmaktır. Omcalarda gelişme gerilemişse daha 
az göz, sürgünler aşırı uzamış kalınlaşmışsa ve gövdeden 
oburlar çıkmışsa fazla göz bırakılmalıdır.

• Omcaların şeklinin bozulmaması ve üzerinde mahsulün 
dengeli dağılması için kalın çubuklar üzerinde incelere göre 
daha fazla göz bırakılmalıdır.



Budama Zamanı
• Bağlarda ürün (kış) budaması sonbaharda yaprakların 

döküldüğü dönemden, ilkbaharda gözlerin kabarmaya 
başladığı döneme kadar geçen süre içerisinde yapılır. 

• Ancak, bu devre içinde budamanın yapılacağı zamanı iklim 
koşulları belirler.

• Kışları ılık geçen Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaprak 
dökümünden itibaren hava ve toprak koşullarının elverişli 
olduğu dönemlerde budama yapılabilir.

• Ancak kışları sert geçen ve ilkbahar geç donlarının tehlike 
yarattığı yörelerde budamanın mümkün olduğu kadar 
geciktirilmesi faydalıdır. Bu yüzden İç ve Doğu Anadolu'da 
budama Mart sonu veya Nisan başında yapılır.



Budama yaparken kullandığımız aletler eğer dezenfekte 
edilmezse ağaçtan ağaca, bahçeden bahçeye hastalıkların 
bulaşmasına neden olabilirler.
Çok basit yöntemlerle budama aletlerinin dezenfeksiyonu 

sağlanabilmektedir. Piyasada ticari olarak satılan çamaşır 
suları bu iş için kullanılan en pratik çözeltidir. Çamaşır 
suyunun bir kısımına karşılık 5 kısım su katılarak oluşturulan 
çözeltiye budamada kullandığımız makaslar, testereler vb. bir 
bahçeden diğerine geçerken veya hastalıklı olduğundan
şüphelendiğimiz ağaçların (omcaların) budanmasından
sonra temizlenmesi gerekir. Böylece hastalıkların diğer
ağaçlara ve bölgelere bulaşması önlenmiş olacaktır.



Gençleştirme
Budaması

• Meyve ağaçları kadar olmasa da, bağlarda da zaman 

zaman gençleştirme budamasına gerek duyulmaktadır.
• Özellikle Goble ve Kordon gibi yaşlı kolların 

oluşturulduğu sistemlerde, omcaların yaşlanmaya 
başladığı dönemlerde, kolların gövdeye yakın 
kısımlarında oluşan bir obur dalı kullanılarak kolların 
yenilenmesi ya da gençleştirilmesi mümkündür.

• Kış ya da ilkbahar donları, kuraklık, dolu nedeniyle veya 
mekanik olarak zararlanan kollar da aynı şekilde 
gençleştirilebilir.



Yaz Budaması
• Asmaların yapraklı olduğu dönemlerde yapılan

budamalara yeşil budama veya yaz budaması
denir.

• Yeşil budama ürün kalitesini artırmak, boyuna

büyümeyi engellemek, sürgünlerin odunlaşmasını
sağlamak, omcanın iç kısımlarının havalanmasını
sağlamak amacıyla yapılır.

• Yeşil budama; filiz alma, koltuk alma, uç alma,

salkım seyreltmesi ve yaprak alma şeklinde
uygulanır



• Filiz alma: Asmaların yaşlı kısımlarından çıkan filizlerin alınması işlemidir. 
Salkımsız sürgünler de alınabilir. Böylece asmanın gücünün salkım ve 
dallara gitmesi sağlanır. İlkbaharda son çiçek  salkımlarının görülmesinden 
hemen sonra yapılır.

• Uç alma: Kuvvetli büyüyen yaz sürgünlerinin uç kısımlarının değişik 
uzunluklarda  çıkarılması işlemidir. Salkımların daha iyi beslenmesini 
sağlamak amacıyla yapılır. Sürgünün uçtan 7-15 cm'lik kısmı çıkartılır. Uç 
alma sürgünler 40-45 cm olduğu dönemde yapılır.

• Tepe alma: Verimli yazlık sürgünlerin haziran ve temmuz aylarında uçtan 
itibaren 30-60 cm'lik kısımlarının kesilerek veya koparılarak çıkarılması 
işlemidir. Bu işlemin amacı sürgünlerin daha iyi odunlaşmalarının 
sağlanması hem de yazlık sürgünlerin üzerindeki koltuk sürgünü 
gelişiminin teşvik edilmesidir. Böylece sıcak ekolojilerde salkımlarda güneş 
yanıklıklarının oluşması engellenir.

• Koltuk alma: Özellikle uç ve tepe almadan sonra koltuk sürgünleri oluşur. 
Bunlar hızlı geliştiğinden besinlere ortak olur. Bu nedenle serin iklimlerde 
mümkün olduğunca kısa sürede alınması gerekir.



• Yaprak alma: Nemli ve serin bölgelerde, sık dikilmiş ve özellikle goble şeklinde
terbiye edilmiş asmalarda yapraklar, üzüm salkımının güneş almasını engelleyerek

renklenme ve olgunlaşmayı geciktirir. Ayrıca fungal hastalıklar havalanmanın
yetersiz olmasından dolayı artar. Bu nedenle salkımları örten dipteki yaşlı ve

sararmaya başlamış yaprakların koparılması şeklinde yapraklarda seyreltme yapmak

gerekir. Yaprak alma, üzümlerin irileştiği ve üzerlerinin mumsu pus tabakası ile

kaplandığı zaman yapılmalıdır.
• Bilezik alma: Bilezik alma, asmalarda çiçek silkmesini önlemek, tane tutumu ile tane

ve salkım iriliğini artırmak ve erken olgunlaşmayı sağlamak için yapılır. Asmanın
gövde, kol, iki veya bir yıllık dalları üzerinde 5 mm genişliğindeki kabuk ve floem

tabakasının özel yapılmış bir çift ağızlı kesici makas veya bıçakla çepeçevre
çıkarılması işlemidir.

• Çiçek salkımı seyreltme: Asmalarda çiçek salkımları yeni sürgünlerde yapraklarla

beraber oluşur ve 6-8 hafta içerisinde çiçeklenme meydana gelir. Çiçek salkımlarının
bir kısmının doğuşundan kısa bir süre sonra dipten çıkarılması şeklinde yapılır.

• Salkım seyreltme: Asma üzerinde fazla görülen salkımların tane tutumundan hemen

sonra alınmasıdır. Salkım seyreltmede amaç tane iriliğinin artırılmasıdır. Sıkı salkımı
olan ve çok iri salkımlı çeşitlerde yapılır.

• Tane seyreltme: Salkımların uç taraflarının veya kanatlarının ya da fazla sık olan

bölümlerinin kesilmesiyle yapılan seyreltmedir.



Günümüz bağcılığında terbiye
sistemi veya şekil denildiğinde,
omcalara verilen şekil ile bu
şekli oluşturan organların
üzerine yerleştirildiği dayanak
(destek) sisteminin oluşturduğu
kombinasyon anlaşılmaktadır.

Terbiye: Omcanın gövde, kollar, dallar ve 
yaz sürgünlerine uygulanan şekillerdir.

Bağlarda Terbiye ve Destek 
Sistemleri



TERBİYENİN AMAÇLARI

1. Asmalarda düzgün ve kuvvetli bir gövde
oluşturulması ve istenilen gövde yüksekliği
üzerinde baş veya kol sisteminin kurulması

2. Yüksek gövdeli ve tele alınmış şekiller
oluşturarak, sürgünlerin geç don ve rüzgar
zararından korunması

3. Daha iyi güneşlenme ve havalanmanın
sağlanması

4. Yüksek sıcaklıkların sorun olduğu
ekolojilerde, genç sürgün ve salkımların
güneşin yakıcı etkisine karşı korunmasının
sağlanması

5. Bağlarda uygulanacak kültürel işlemlerin
(toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık
ve zararlılarla savaş, hasat vb.)
kolaylaştırılması



TERBİYENİN PRENSİPLERİ

Seçilecek olan terbiye sistemi;

• Bağda her türlü mekanizasyona ve bunun
geliştirilmesine,

• Dalların ve sürgünlerin omca üzerinde düzgün bir
şekilde dağıtılmasına,

• Büyüme ve gelişme ile verimlilik arasındaki
fizyolojik dengenin kurulmasına,

4. Omcaların kapasitelerine uygun olarak
yüklenmelerine

5. Gelişen teknolojilerin ve yeni tekniklerin bağda
uygulanmasına,

6. Kış budaması, toprak işleme, hastalık ve zararlılarla
mücadele, sulama, gübreleme, hasat vb. kültürel
uygulamaların daha az masrafla ve kolaylıkla
gerçekleştirilmesine,



TERBİYENİN PRENSİPLERİ

7. Asma organlarının güneşten en iyi şekilde 
yararlanmalarına,

8. Verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen yaprak 
alanının optimum düzeyde arttırılmasına,

9. Dolu, don, rüzgar, yüksek ve düşük nem, şiddetli 
güneş ışığı vb. gibi elverişsiz iklim koşullarından 
asmanın en az düzeyde etkilenmesine,

10.Yaz budamalarına duyulan gereksinimin en aza 
indirilmesine 

olanak sağlamalıdır.



DESTEK MALZEMELERİ VE SİSTEMLERİ
Kullanılan Materyaller ve Özellikleri:

• Destek sistemlerinin ana elemanları tel ve direktir,
yardımcı elemanları ise telleri bağlarken ve direkleri
yerleştirirken kullanılan ek parçalardır.

• Direkler sıra başı direkleri ve sıra içi direkleri olmak
üzere iki çeşittir. Ağaç, beton, plastik, aliminyum vb.
materyallerden yapılabilir.

• Tellerin bağlanması sırasında kullanılan yardımcı
parçalar gergi makaraları, gerginliği ayarlayan yaylar,
tel kıvırma bilezikleri, tel mengeneleri, telleri direklere
bağlamak için kullanılan çiviler ve zımbalardır

• Sıra başı direklerini toprağa sabitlemek için beton,
ahşap veya çelik çapalar kullanılmaktadır.

• Çapa kullanılsın ya da kullanılmasın, sıra başı
direklerini desteklemek amacıyla payanda kullanımı da
yaygındır.







DESTEK SİTEMİ ÜZERİNDEKİ YÜKLER

• Bir destek sisteminin üzerindeki yükler şunlardır:
– Dikey yükler: ürünün ağırlığı, sürgünler, asmanın

odunlaşmış kısımları, kar-buz ve telin kendi
ağırlığı,

– Yan (ikincil) yükler: rüzgarın destek sistemine ve
asmanın taç kısmına etkisi, makinelerin etkisi,

– Yatay yükler: tellerin gerilimi.

Bu yüklerin her biri sıcaklık ve rüzgar gibi çevresel
etmenlerden farklı etkilenmektedir.



Şekil 1: Dikey yükler (A) ile ara direkler

arasındaki ilişki. Şekil 2: Dikey yüklerin bir aralıktaki (a) ve iki

aralıktaki (b) dağılımı ve destek sisteminin

taşıdığı çekme kuvvetinin dengelenmesi.

Tellerin taşıdığı, sıra başı direklerine
iletilen gerilim şu şekilde hesaplanır :

DESTEK SİTEMİ ÜZERİNDEKİ YÜKLER



DESTEK MALZEMELERİ VE SİSTEMLERİ

• Tellerde aranan en önemli özellik paslanmazlıktır.

• Destek sistemlerinde galvanizlenmiş çelik tel, plastik
kaplamalı çelik tel ya da plastik tel kullanılmaktadır.

• Bağda püskürtme yoluyla gübreleme ve ilaçlama
yapılması durumunda, kullanılacak metal teller
mutlaka galvanizlenmelidir.

• Galvanizlenmiş çelik teller:
• Paslanmazlar ve çok uzun ömürlüdürler (20-25 yıl),

hafif ve dayanıklıdırlar. Kullanımları sona erdiğinde,
eritilip yeniden kullanılmaları mümkündür.

TELLER



•Geleneksel galvanizden farklı olarak çinko ve alüminyum 
karışımı kullanılarak kaplanan (%95 çinko ve  %5 alüminyum) 
bağ telleri de bulunmaktadır. 

•Bu teller geleneksel galvanize göre birkaç kat daha uzun 
ömürlüdür. 

•Çekilmeye ve kopmaya karşı daha dayanıklıdır ve 
antikorozyon kaplaması galvanizli tellere göre daha kalındır. 

•Galvanizlenmiş bağ tellerinde telin çekme dayanımı 45 
kg/mm2 kadarken, çinko-alüminyum karışımı tellerin dayanımı 
70 kg/mm2’ ye kadar çıkmaktadır. 

•Telin elastikiyetini koruması asmaların taşınma güçlerinin 
düşmesini engellemektedir.

TELLER



•Plastik kaplamalı çelik teller:
Kaplama malzemesi olarak PVC kullanılmaktadır. Ancak bu 
teller kırılgan oldukları için tercih edilmemektedirler.

•Plastik bağ telleri:
Hafif malzemeler olduğundan kullanımları kolay ve hızlıdır. 
Her türlü arazi yapısında, her türlü kıskaç veya çivi gibi yan 
gereçlerle,  her çeşit direkte rahatlıkla kullanılabilirler. 

•Tarım makinelerinin titreşimi galvanizli tel üzerinde 
olumsuz etkilere yol açabilirken, elastikiyeti sayesinde 
plastik telde zarar görülmez. Bu elastikiyet, telin mevcut 
gerdirilmiş şeklini korumasını da sağladığı için tekrar 
gerdirme ihtiyacı duyulmaz.

TELLER



•Galvanizli tellerden daha güçlü plastik teller bulunmaktadır. 
•Plastik teller 60 kg/mm2’lik yüke dayanırken, galvanizli 
çelik teller 40-48 kg/mm2’lik yüke, düz çelik tel ise 15 
kg/mm2’lik yüke dayanabilmektedir.

•Plastik tellerin kopma noktaları ise 150-340 kg/mm2  
arasında değişmektedir. 

•En yüksek uzama oranı %11’dir. %1’lik bir gerdirme oranı, 
direkleri zorlamadan yüklerin taşınmasını sağlamaktadır 
(100 m’lik sıra için 99 m tel kullanmak).

•Mekanik ve yapısal dayanıklılığını –40 oC ve +160 oC
arasında korur. 

•Plastik tellerin ömrü geniş bir zaman dilimi içinde değişiklik 
göstermektedir. Bazı ürünlerin ömrü altı ay ve iki yıl arasında 
değişirken; galvanizli tellerden daha uzun ömürlü (50 yıl) ve 
gerdirme ihtiyacı duyulmayan teller de bulunmaktadır.

TELLER



•Kullanılan ilaçlar ve gübreler ile çevre koşulları bağ 
tellerinin, telleri bağlama ve germe araçlarının ve bağ 
direklerinin ömürlerini etkilemektedir. Bu nedenle kullanılan 
materyallerin aynı malzemeden yapılmış olmaları 
ömürlerinin birbirlerine yakın olması açısından önemlidir. 

•Emprenye işlemi uygulanmış (kreozot, CCA, ACQ gibi) ahşap 
direk kullanımı söz konusu olduğunda, içerdikleri etken 
maddeler tellere zarar verebileceği için, tellerin kalın bir 
galvaniz tabakasıyla galvanizlenmeleri dayanıklılıklarını 
korozyona karşı önemli ölçüde arttırmaktadır. 

•Ahşap direk kullanımında, tellerin direk içindeki yuvalardan 
değil de direğin kenarından geçirilmeleri, temas yüzeyini ve 
nem oranını azaltacağı için tellerin daha az korozyona 
uğramalarını sağlar .

TELLER



Bağ destek sistemlerinde ahşap, galvanizli çelik, beton,
plastik, alüminyum ve fiberglas direkler kullanılmaktadır.
Direk türü seçiminde öncelikle malzemenin dayanıklılığı ikinci
olarak maliyeti önemlidir.

• AHŞAP DİREKLER

• Ahşabın mantarlar, bakteriler, böcekler ve termitler gibi
birçok biyolojik düşmanı bulunmaktadır.

• Ancak bu özellik korunma sağlandığı sürece kötü değildir
çünkü bu ahşabın “doğada yok olabilen” bir malzeme
olduğunu göstermektedir.

• Ahşap materyaller ıslanma ya da ortam rutubetinin
değişmesi ile zarar görmekte, şekil bozuklukları ortaya
çıkmaktadır.

DİREKLER

DİREK MALZEMELERİ ve ÖZELLİKLERİ



• Ahşabın sıcaktan etkilenmemesi önemli bir özelliğidir.
Gündüz-gece, yaz-kış arasındaki sıcaklık farklarından
etkilenmemektedir.

• Emprenye, ahşabın içerisinde mevcut olan suyu vakum aracılığıyla çekilerek, 
yerine mantarlara, böceklere, termitlere ve çürümelere karşı basınç altında 
koruyucu madde enjekte etme işlemidir.

• Bu işlem ahşap malzemeye, kullanılmadan önce ve sadece bir
kez uygulanır.

• Üç ana tip ahşap ön koruma maddesi bulunmaktadır.

– Yağda çözünen ön koruma maddeleri (kreozot).

– Suda çözünen ön koruma maddeleri(CCA, ACQ, TANALİTH
E vakum-basınç yöntemi ile).

– Organik solvent esaslı ön koruma maddeleri (toprak-su
temasında yararsız, çift vakum veya daldırma yöntemi ile).

DİREKLER



DİREKLER

•Tanalith E 
•Krom ve arsenik içermeyen vakum-basınç sistemiyle uygulanan çevre 
dostu yeni nesil tek seçenek emprenye maddesidir.
•Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinin getirdiği kısıtlamalara bağlı 
olarak geliştirilen Tanalith E, ahşap endüstrisi ve kullanıcıların tüm 
beklentilerini karşılayan, bağımsız kuruluşlar ve Üniversiteler tarafından 
uzun yıllar süren arazi ve laboratuar testleri sonunda etkinliği 
kanıtlanmış tek üründür.
•Çevre ve insan dostu bir emprenye maddesi olan Tanalith E’nin 
formulünde, insan ve çevre sağlığına hiç zararı olmayan azol bileşikleri 
bulunmaktadır. Tanalith E kokusuzdur. Emprenye işlemi sonucunda 
ahşabın son boyutlarında bir değişiklik meydana gelmez ve Bağ ve 
bahçelerde kullanılan metal bağlantı elemanlarında paslanmaya sebep 
olmaz. 
•Emprenye işleminden sonra ahşaplarda açık yeşil renk elde edilir. 
Ultraviyole ışınlarının etkisiyle rengi bir süre sonra bal rengine dönüşür.



Şekil 26: Yatay kirişli sıra başı direği.

DİREKLER



DİREKLER











• ÇELİK MALZEMELER

• Makine kullanımının tarımda yaygınlaşmasının ardından
sağlamlık ve uzun ömürlülük açısından galvanizli bağ
direklerinin kullanımı artmıştır.

• Galvanizlenmiş çelik direkler (ve teller) paslanmazlar ve
çok uzun ömürlüdürler (20- 25 yıl), hafif ve dayanıklıdırlar,
toprakta çok yer kaplamazlar.

• Bağa tesisleri sırasında daha az işçiliğe ihtiyaç duyulur; tel
germe ve yüksekliğini ayarlama, sulama borularının
yerleştirilmesi vb. işlemler çok daha kolay yapılır; mekanize
tarıma dayanaklıdır. Kullanımları sona erdiğinde, eritilip
yeniden kullanılmaları mümkündür.

DİREKLER



Galvanizli bağ direği
üretiminde, direğin profili
geniş tutularak, direğin
engebeli arazilerde veya
yüksek terbiye edilmiş
bağlarda da kullanımı
sağlanır. Tel yuvaları
istenen aralıklarla
konulabileceği için tel
yükseklikleri istenildiği
gibi ayarlanır.

DİREKLER





DİREKLER



DİREKLER



• BETON DİREKLER

• Beton direklerin yapımı sırasında, dayanıklılıklarını
arttırmak için içlerine, üçlü ya da dörtlü demir/çelik
çubuk kafesler yerleştirilmektedir.

• Beton direkler esnek olmadıkları için tarım makineleri
kullanıldığında zarar görebilmektedirler (makine ile
hasatta sarsıntı, toprak işleme esnasında çarpmalar,
makine hasadına dayanıksızlık vb.).

• Beton gözenekli bir yapıya sahip olduğu için, havadaki
karbondioksiti zamanla içine alır. Başlangıçta alkalin olan
yapısı asidik özellik kazanmaya;
mukavemetini/esnekliğini arttırmak için kullanılan çelik
çubuklar zarar görmeye başlar. Ömrü, galvanizli
malzemeler gibi, yaklaşık 20-25 yıldır.

DİREKLER



• Beton bir yapı üretiminde,
– Çelik bir yapının üretiminden üç kat fazla enerji

harcanır,
– Doğal kaynak tüketimi çelikten altı kat fazladır,
– Beton üretimi sırasında kullanılan toksik madde

miktarı çelik üretilirken kullanılandan daha
fazladır,

– Beton üretilirken açığa çıkan katı atık çelik üretimi
sırasında çıkanın dört katıdır.

• Bunlara ek olarak
– Çeliğin geri dönüşümünün betona göre daha kolay

olduğu,
– Beton yapıların çevreyi çelik yapılara göre beş kat

fazla kirlettiği,
– Betonun küresel ısınmaya çeliğe göre altı kat fazla

yol açtığı bilinmektedir.

DİREKLER



DİREKLER



• PLASTİK MALZEMELERDEN YAPILMIŞ DİREKLER

• Plastik direkler çürüme, korozyon veya termit gibi yıpratıcı çevre
faktörlerinden etkilenmezler, ortalama kullanım ömürleri 50 yılı
aşmaktadır.

• Atık plastikten üretilebilmeleri, kullanımları sonunda direklerin
kendilerinin de yeniden dönüştürülebilmeleri nedeniyle dünyadaki atık
plastik miktarının azalmasına yardımcı olmaktadır.

• Plastik direklerde koruyucu bir tabaka kullanmaya (galvaniz, emprenye
vb.) ihtiyacı yoktur; toprağa yerleştirilmeleri ve tel bağlanması kolaydır;
kırılgan değildir; üretimi sırasında istenen şekil rahatlıkla verilir (sıcak
döküm); bağa dikim sırasında kesme, delme, tırnak açma vb. şekil
değiştirme işleri yapılabilir; UV ışınlarına dayanıklıdır; dış ortamda çok
uzun süre kullanıldığında bile gücünde çok az bir düşüş görülür; hafif
olduğu için taşınması kolaydır.

• Maliyeti diğer malzemelerden daha fazla olduğu halde, uzun ömürlü
olması, her türlü telle sorunsuz kullanılabilmesi ve esnekliği nedeniyle
makinelerden sarsıntılardan zarar görmemesi; plastik direkleri avantajlı
kılmaktadır

DİREKLER



DİREKLER



• ALİMİNYUM MALZEMELER

• Alüminyum çok hafif bir yapı malzemesidir.

• Alüminyum da, çelik gibi, ağırlığına göre çok yüksek
oranda yük taşıyabilmektedir.

• Korozyona karşı dayanımı çok yüksektir, bu nedenle
korozyona karşı korunması amacıyla boyama ya da
kaplamaya ihtiyaç duyulmaz.

• Yüksek sıcaklık alüminyumda genleşmeye, şekil
değişikliklerine yol açmaktadır.

• Bu nedenle yükün fazla olduğu gergin bağlarda ve
özellikle sıcak bölgelerde kullanımı uygun değildir.

DİREKLER



• Tellerin destek sistemine bağlanması sırasında kullanılan
yardımcı parçalar: tel gergileri, tel kıvırma bilezikleri, tel
mengeneleri, telleri direklere bağlamak için kullanılan
çiviler ve tel gerginliğini gösteren yaylardır.

• Sıra başı direklerinin yerleştirilmesi sırasında kullanılan
yardımcı parçalar ise ahşap, çelik veya betondan üretilmiş
çapalardır.

BAĞLANTI PARÇALARI







BAĞLANTI PARÇALARI

Tellerin gerginleştirilmesinde ve sıra başı direklerinin sabitlenmesinde 
kullanılan çeşitli malzemeler.

(a) : Tel gergisi, (b) : Kıvırma bileziği,
(c) : Kirişli sıra başı direklerinde kirişleri bağlayan pinler (ahşap için). 
(d) : Gerginliği ayarlayan yay, (e) : Tel mengenesi (65 m’den kısa sıralar    
için), (f) : Telleri bağlamak için kullanılan çeşitli çiviler.



Şekil 29: Tellerin bağlanması.

BAĞLANTI PARÇALARI



BAĞLANTI PARÇALARI



BAĞLANTI PARÇALARI



BAĞLANTI PARÇALARI



Şekil 30 : Parçaların bağda kullanımı.

BAĞLANTI PARÇALARI



Şekil 21: Çelik çapa.

Tablo 1: Çelik çapa ölçüleri.

BAĞLANTI PARÇALARI



DESTEK SİSTEMLERİ

TERBİYE

HEREK SİSTEMİ
Özellikle yüksek goble bağlarında gövdenin
Omcayı ayakta tutamadığı durumlarda
Gövdenin yanına dikilen bir herekten ibarettir.
Herek boyu: 0.8-1.0m
Çapı: 5cm 



BASİT TELLİ SİSTEM Tek telli sistem
TERBİYE



TERBİYE
BASİT TELLİ SİSTEM Çok Telli Sistem



TERBİYE
TEL HEREK KOMBİNASYONUNDAN OLUŞAN SİSTEM

•Meyilli arazilerde
•Kuvvetli gelişen çeşitlerde



TERBİYE
YÜKSEK TELLİ SİSTEM

Küçük T Sistemi
•Yerden 170cm boyunda

•120cm den 40-60cm lik 
yatay tutturulan ahşap yada 
demir direk

•Çapraz desteğin uzunluğu 
dar sistemlerde 30-50cm



TERBİYE
YÜKSEK TELLİ SİSTEM

Çift T Sistemi
•Yerden 120cm yükseklikte 35 
cm aralıklı iki adet sürgün 
bağlama telleri

•75-120 cm aralıklı 2 adet 
sürgün dayama telleri olmak 
üzere toplam 4 adet tel’den 
ibaretttir.
•Kordon sisteminin 
kullanıldığı durumlarda  kısa T 
nin 25-30 cm altından yatırma 
teli geçirilir. 

Yatırma Teli



TERBİYE
YÜKSEK TELLİ SİSTEM

Büyük  T Sistemi
•Yerden 160cm yükseklikte 120 cm
aralıklı iki adet taşıma teli bulunur.
•Gövde yüksekliği kadar, burada 
120 cm yüksekliğe sahip bir hereğe 
ihtiyaç vardır. 
•Sürgün bağlama teli yoktur.



TERBİYE
YÜKSEK TELLİ SİSTEM

V veya Y Sistemi
•2-2.5m uzunluğundaki destek 
direğinin yerden yaklaşık1.1-1.3m 
lik kısmında “V” şeklinde 
yerleştirilmiş iki kiriş bulunur.
•Bunların uçlarından iki destek 
teli geçer.
•Daha çok kordona uygun bu 
sistemde kollar üzerinde kısa 
yada karışık budama yapılabilir.



TERBİYE
YÜKSEK TELLİ SİSTEM

V veya Y Sistemi

Lenz Moser Kordonu

Çift Kollu Sabit Kordon



TERBİYE
YÜKSEK TELLİ SİSTEM

Geniş Tepe Spalye Sistemi
•Yerden yaklaşık 1.5m 
yükseklikteki bir hereğin tepesine, 
yer ile 20-350 arasında bir açı 
yapacak şekilde 1.5-1.8m 
Uzunluğundaki bir kiriş 1/3 
noktasından tutturulur. Bu kirişin
Sabitleştirilmesi için küçük çapraz 
bir kiriş ile ana direğe bağlanması
gerekir.



TERBİYE



TERBİYE ŞEKİLLERİ

GELENEKSEL ŞEKİLLER

Goble Terbiye Şekli



TERBİYE ŞEKİLLERİ

GELENEKSEL ŞEKİLLER

Serpene, Herek, Kemalpaşa, İznik Şekli



TERBİYE ŞEKİLLERİ MODERN ŞEKİLLER

Düz Dallı ve Yay Şeklinde Bükülmüş Dallı Şekil



TERBİYE ŞEKİLLERİ MODERN ŞEKİLLER

Düz Dallı  Terbiye Şekli
Avantajları
•Kolayca görülebilen bir dal sistemine sahiptirler.
•Kış ve yaz budamaları kolaydır.
•Sürgünlerin uzunluğuna büyümesi ve bir düzlemde
dağılımı için çok uygundur.
•Hastalık ve zararlılarla mücadele kolaydır.
•Hasat işlemleri kolaydır.
•Omca üzerinde fazla kesim yaraları oluşmaz.
Dezavantajları
•Dallar yatırılma esnasında kolayca kırılabilir.
•Boğum araları uzun çeşitlerde yeteri kadar 
göz sayısını sürgün üzerinde bırakmak zordur.
•Boğum araları çok kısa olan çeşitlerde ise salkımlar
birbiri içerisine girebilmekte, bu da özellikle 
nemli yörelerde çürüme tehlikesini arttırmaktadır.



TERBİYE ŞEKİLLERİ MODERN ŞEKİLLER

Yay Şeklinde Bükülmüş Dallı  Terbiye Şekli
AVANTAJLARI
•Birim alana(m2) düşen göz sayısının fazla olur.
• Taşıyıcı kollarda iyi bir gelişme sağlanır.
•Ürün dalları bükülerek daha kolay yatırılabilir ve dal 
kırılmalarına daha az rastlanır.
•1m ye kadar sık dikim uygulanan bağlarda bile kullanılabilir. 
DEZAVANTAJLARI
•Daha yüksek oranda bir yeşil budamaya ihtiyaç duyulur. 
•Budamada daha fazla göz bırakılmasından, 
•Yay kısmının ortasından çıkan sürgünlerin daha zayıf 
gelişmesinden
•Telli alanda bağlamak için yer bulamadığından, 
•Bükülen kısmın altından süren sürgünlerin fazla 
kısaltılmasından,
•Yüksek gövdeye sahip omcalarda yay kısmının üstünde 
oluşan sürgünlerin daha zayıf gelişmesinden dolayı, 
kalite düşüklüğü gözlenebilir.



TERBİYE ŞEKİLLERİ

MODERN ŞEKİLLER

Kordon Terbiye Şekli

Fransa’da Royat Asma Fidanlığı



TERBİYE ŞEKİLLERİ

MODERN ŞEKİLLER

Guyot Terbiye Şekli

1860- Fransa’da Tıp doktoru Guyot 
tarafından geliştirilmiştir.



TERBİYE ŞEKİLLERİ

MODERN ŞEKİLLER

Çardak Terbiye Şekli

1860- Fransa’da Tıp doktoru Guyot 
tarafından geliştirilmiştir.





ANAÇLIKLARDA UYGULANAN TERBİYE ŞEKİLLERİ

Sürgünlerin Yerde Süründüğü Terbiye Şekli

TEMEL AMAÇ
Amerikan asma anaçlarından pişkin, düzgün, gelişmiş ve çok sayıda çelik almak

•Gövde yüksekliği 10-15 cm civarındadır.
•Yeşil budama yapılmaz.
•Yazın toprak işlemesi yapılmaz.



ANAÇLIKLARDA UYGULANAN TERBİYE ŞEKİLLERİ

Sürgünlerin Tele Alındığı Terbiye Şekli
Amerikan asma anaçlarından pişkin, düzgün, gelişmiş ve çok sayıda çelik almak

•Başlar 
üzerinde 
oluşan 
sürgünler, 
omcanın 
yanına dikilen 
3-5 m 
yükseklikteve 
6-7cm 

çapındaki 
hereklere 

bağlanır.

Sürgünlerin Tel-Herek Kombinasyonuna
Alındığı Terbiye Şekilleri

•Kare dikim yapılır.
•4 omcanın ortasına 3.5 m 
Uzunlukta 6-7cm çapında bir 
herek dikilir.
•Hereğin en üstten gelen teller,
omcaların dibine çakılan demir 
çengellere tutturulur.

Pramit Şekli



ANAÇLIKLARDA UYGULANAN TERBİYE ŞEKİLLERİ

Sürgünlerin Tel-Herek Kombinasyonuna Alındığı Terbiye Şekilleri

•Her 6 omcaya büyük T şeklinde 
hazırlanmış bir destek sistemi 
verilmektedir.
•Dayanağın yüksekliği 3.5 m
•Her 4 omcada bir dikilen direklerin 
üzerinden bir sıra en az 3.1mm 
kalınlığında galvanize tel çekilir.

Kaspari-Piramit Şekli



ANAÇLIKLARDA UYGULANAN TERBİYE ŞEKİLLERİ

Spalye Şekli

Topraktan 2m yükseklikten geçirilen 
tek bir sıra tel’den oluşur. 
•Sıra başı direkleri dışa doğru meyilli 
çakılır.
•Her 4 omcada bir dikilen direklerin 

üzerinden bir sıra en az 3.1mm 
kalınlığında galvanize tel çekilir.

Sürgünlerin Tel-Herek Kombinasyonuna Alındığı Terbiye Şekilleri



ANAÇLIKLARDA UYGULANAN TERBİYE ŞEKİLLERİ

İki Sıralı Tel Şekli

•Piramit şeklinin daha gelişmiş 
formudur.

•Sıra arasının tam ortasına her 4-5m 

de bir 3.5 m uzunluğunda direkler 
çakılır.
Dikilen direklerin üzerinden bir sıra 
3.1mm kalınlığında galvanize tel 
çekilir. Başları lentolara tutturulur.

Sürgünlerin Yüksek Telli Sisteme Alındığı Terbiye Şekilleri



ANAÇLIKLARDA UYGULANAN TERBİYE ŞEKİLLERİ

Yelpaze Şekli

•Bu sistemde hem baş hem de sabit 
kordon oluşturulabilen iki gövde tipi 
bulunur.

•Dayanak sistemi her iki şekilde de 
en az 2m yükseklikte oluşturulur.
•İlk tel topraktan 40cm yükseklikten 
geçirilir.
•Bağlama telleri arasında 30 cm 
aralık bırakılarak 6 tel çekilir.

Sürgünlerin Yüksek Telli Sisteme Alındığı Terbiye Şekilleri



ANAÇLIKLARDA UYGULANAN TERBİYE ŞEKİLLERİ

Yüksek Gövdeli T Şekli

•Özellikle yağışlı bölgelerde 
sürgünlerin iyi ışık alması ve 
havalanması için kullanılır.
•Gövdenin en az 50-60cm ‘ye kadar 
yükseltildiği bir sistemdir. 

Sürgünlerin Yüksek Telli Sisteme Alındığı Terbiye Şekilleri







GÖVDE OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ŞEKİL BUDAMALARI

Aşılı fidanın dikimi Birinci yaz gelişme dönemi Birinci kış budaması

İkinci yaz gelişme dönemi

Sürgünü Tek’e indirme  Tepe vurma ve koltuk alma



GÖVDE OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ŞEKİL BUDAMALARI



GÖVDEYE VERİLECEK YÜKSEKLİK 

ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER
Çeşit ve anaçların gelişme durumu

İklim (sıcaklık ve yağış)

Toprak özellikleri

Mekanizasyon durumu (toprak işleme, budama, tarımsal 
savaş, hasat gibi kültürel uygulamalara yönelik)

Ekonomik koşullar

SulamaTelli Terbiye sistemlerinde 40-160 cm

Çardak 200 cm

Alçak Terbiye Şekli.: 30 cm’ye kadar

Orta yüksek Terbiye Şekli.: 30-60 cm

Yüksek Terbiye Şekli: 60 cm’den daha yüksek

GÖVDE OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ŞEKİL BUDAMALARI



30-60 cm

2. Kış budaması 3. Yaz gelişme dönemi 3. Kış budaması

4. Yaz gelişme dönemi 4. Kış budaması

(İlk ürün budaması)

5. Yaz gelişme dönemi 5. Kış budaması

Goble Terbiye Şeklinin Oluşturulması





GOBLE TERBİYE ŞEKLİNDE BUDAMA 
UYGULAMALARI



Goble

ŞEKİL 
BUDAMALARI



Goble 

ÜRÜN BUDAMASI



2. Kış budaması

3. Yaz gelişme dönemi

3. Kış budaması

(İlk ürün budaması)

Baş

Guyot Terbiye Şeklinin Oluşturulması



Guyot Terbiye Şeklinin Oluşturulması



2. Kış budaması 3. Yaz gelişme dönemi 3. Kış budaması

4. Yaz gelişme dönemi 4. Kış budaması

(İlk ürün budaması)

Çift Kollu Kordon Terbiye Şeklinin Oluşturulması



Çift Kollu Kordon Terbiye Şeklinin Oluşturulması



BAĞLARDA KÜLTÜREL 
İŞLEMLER

Doç. Dr. Murat AKKURT



BAĞLARDA TOPRAK İŞLEME

Amaçlar :

 Yabancı ot kontrolü

 Havalandırma ve sıcaklığın düzenlenmesi

- mikroorganizma faaliyeti

 Kaymak tabakasının kırılması

 Besin maddelerinin alımının kolaylaştırılması ve kayıpların 
önlenmesi

 Toprağın su tutma kapasitesinin arttırılması



YABANCI  OT KONTROLÜ

 Mekanik Kontrol

 Kimyasal Kontrol

- Çıkış sonrası herbisitler

* Kontakt (değme) etkililer : Paraquat içerikli herbisitler

* Sistemik etkililer              : Glyphosate içerikli (Round-up)

Dalapon içerikli

! Ayrık ve kanyaş mücadelesinde yaygın olarak kullanılan sistemik etkili 
herbisitlerin asmanın yeşil aksamına temas etmemesine dikkat edilmelidir



Sulama

Asmanın su ihtiyacı: Asma topraktaki nem
eksikliğine oldukça dayanıklı olmasına karşın
etkili kök derinliğindeki yarayışlı su kapasitesinin
%35-45’i tüketildikten sonra su stresine
girmektedir. Bunun sonucunda sürgün gelişmesi,
salkım ve salkımdaki çiçek sayısı ile tane iriliği
olumsuz yönde etkilenmekte ve verim ile kalite
düşmektedir.



Asmanın su ihtiyacı fenolojik dönemine 
göre 4 dönemde incelenir

1. Sürme-çiçeklenme dönemi
2. Çiçeklenme ben düşme dönemi
3. Ben düşme hasat dönemi
4. Hasat sonrası dinlenme dönemi



ASMANIN SU İHTİYACI

DÖNEM SU STRESİNE 
HASSASİYET

SÜRME-ÇİÇEKLENME DUYARLI

ÇİÇEKLENME-BEN DÜŞME DUYARLI

BEN DÜŞME-HASAT TOLERANSLI

HASAT SONRASI-DİNLENME TOLERANSLI



TRANSPIRATION

EVAPORASYON

YABANCI OT TOPRAK

KÖK BÖLGESİNDEKİ 
YARAYIŞLI SU 
KAPASİTESİNİN %35-45’İ 
TÜKETİLDİĞİNDE SU STRESİ 
BAŞLAMAKTADIR





Sulama sistemleri

1. Yüzey sulama
2. Yağmurlama sulama
3. Damla sulama

4. Özel amaçlara yönelik sulama



Yüzey sulama
• Sulama suyunun yerçekimi etkisiyle eğim 

yönünde akıtılması.
• Ekonomik olmayan bir sulama sistemi 

olması nedeniyle modern bağcılıkta 
uygulama alanı düşüktür.

• Yüzey sulama özellikle eğimi yüksek 
bağlarda toprak erozyonuna sebep olur

• Hastalık ve zararlılar ile yabancı ot 
tohumlarının su ile taşınmasına imkan 
verebilir.



Yağmurlama sulama

• Avantajları 
1.Her türlü toprak bünye ve topografisinde 

uygulanabilir.

2.Birim alanda ihtiyaç duyulan sulama suyu 
miktarı daha azdır.

3.Kolaydır, işçilik masrafları azalır.
4.Kültürel uygulamaları engellemez.
5.Özel amaçlara yönelik sulama 

uygulamalarına olanak sağlar.



• Dezavantajları 
1. İlk yatırım masrafları yüksektir.
2. Sürekli enerjiye ihtiyaç vardır.
3. Yüksek rüzgar hızı ve sıcaklık sulama 

randımanını düşürür.
4. Aşırı sulamalarda nemi yükseltip hastalık 

oluşumuna sebebiyet verebilir.



Damla sulama

• Avantajları 
1. Mevcut sudan en üst düzeyde ve en 

ekonomik biçimde yararlanılır.
2. Verim artışı üzerinde diğer yöntemlere 

göre belirgin bir üstünlük sağlar.
3. Yabancı ot kontrolü kolaylaşır.
4. Tesviyeye gerek yoktur.

5. Enerji ihtiyacı daha azdır.
6. Tuzlu topraklarda daha uygundur.

7. Özel amaçlı sulamalara imkan sağlar.



• Dezavantajları 
1. İlk yatırım masrafları yüksektir.
2. Damlama başlıkları zaman zaman 

tıkanabilir.



Özel amaçlara yönelik sulama

1. Tuzluluktan korunma
2. Dondan korunma
3. Gübreleme
4. Bitki koruma





Gübreleme

Doç. Dr. Murat Akkurt



Gübreleme

• Bağlarda uygun ve 
dengeli bir 

gübrelemenin 
yapılabilmesi için 
öncelikle bağ toprağının 
verimlilik düzeyinin ve 
nem kapsamının 
bilinmesi gerekir.



Bağlarda ihtiyaç duyulan besin maddeleri

• Makro elementler: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg

• Mikro elementler: Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo, Cl



ASMALARDA GÜBRELEME

ELEMENT ÖNEMİ UYGULAMA 

ZAMANI

N
(AZOT)

- Aminoasit ve proteinlerin sentezi

- klorofil sentezi

- alkoloidler ve bitki hormonlarının yapı taşı

TOMURCUKLAR 

PATLAMADAN 

HEMEN ÖNCE

P
(FOSFOR)

- Karbondioksit fiksasyonu

- şeker metabolizması
- enerji depolanması ve transferi
- nükleik asit ve proteinlerin yapı taşı

SONBAHAR

K
(POTASYUM)

- Karbonhidrat sentezi ve taşınımı
- protein sentezi ve hücre bölünmesi
- stomaların açılıp kapanması
- Su alımı

SONBAHAR



Gübreler ve Özellikleri
• Azotlu gübreler
Bileşimlerinde en önemli besin elementi olan azotu içerirler. Bu 

gübreler yalnızca azot (N), amonyum nitrat veya üre 
formundaki azot kaynaklı bileşiklerden meydana gelirler.



Fosforlu gübreler



Potasyumlu gübreler



Kompoze gübreler



Organik gübreler
• Ahır gübresi
• Kompost 

• Yeşil gübre



Yaprak gübreleri



Bağlarda besin ihtiyacının belirlenmesi

• Tarla denemeleri

• Toprak analizleri

• Bitki analizleri



Bağlarda gübreleme yöntemleri
• Serpme

• Banda uygulama

• Derine uygulama

• Mibzerle gübreleme
• Damla sulama ile gübreleme
• Yapraktan gübreleme



Bağ Hastalık
ve 

Zararlıları

DOÇ. DR. MURAT AKKURT



Bağ Hastalıkları

Mantari hastalıklar
Bakteriyel hastalıklar

Virüs ve virüs benzeri 
hastalıklar

•Külleme
•Mildiyö
•Ölü kol
•Antraknoz

•Gri küf
•Kav

•Armillaria kök çürüklüğü

•Taç uru (Bağ kanseri)
•Bakteriyel yanıklık
•Pierce’s disease

•Fanleaf (Kısa boğum)
•Leafroll (Yaprak kıvırcıklığı)
•Fleck (Benek)

•Corky bark (Mantarımsı 
kabuk)

•Yellow speckle (Sarı benek)



hastalIk belİrtİlerİ
UNCINULA NECATOR (BAĞ KÜLLEMESİ)



hastalığın mücadelesi

Kültürel Önlemler 
1. Bitkilerin iyi koşullarda yetiştirilmesi ve devamlı kontrolü.

2. Dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi.
3. Hastalıklı ve kuruyan dalların budanması, yere dökülen yaprakların 
derin sürülmesi ya da toplanması ve yok edilmesi.
4. Bağların havalanması iyi olacak şekilde tesis edilmesi. 
5. Hastalık etmenine karşı yurt dışında biyolojik mücadelede tavsiye 
ediliyor, bunlardan AQ10 biofungicide bir fungal hyperparazit 
(Ampelomyces quisqualis) ve Serenade (Bacillus subtilis strain QST 
713)' dir.



Hastalığın Mücadelesİ

Kimyasal Mücadele
• Birinci ilaçlama: Sürgünler 25 - 30 cm uzunlukta olunca,

• İkinci ilaçlama: Çiçek taç yaprakları döküldüğü dönemde,
• Üçüncü ve diğer ilaçlamalar: İkinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresi, 

bölgelerin meteorolojik ve çevre koşullarıyla birlikte tanelere ben düşme 
dönemine kadar ilaçlamalara devam edilmelidir. 

• Külleme ilaçlaması ile mildiyö ilaçlaması birlikte yapılacaksa, karışabilirlikleri 
dikkate alınmalıdır. 



Mildiyö (Plasmopara viticola)



Belirtiler

• İlk belirtiler yaprakların üst yüzeyinde şeffaf yağ lekeleri şeklindedir.
• Bu lekeler önce sarı sonra kırmızımsı kahverengi olur.
• Yaprak alt yüzeyinde patojenin kirli sarı miselleri görülür.
• Sürgünlerde elips şeklinde lekeler oluşur ve gelişme geriliği görülür.
• Meyve yarı büyüklüğe geldiğinde çürüme meydana gelir.
• Meyveler önce kirli yeşil sonra kahverengi olur ve buruşur.









Savaşımı

• Kültürel Önlemler
1. Bitki artıkları ve yabancı otlar yok edilmeli.
2. Fazla sulamadan kaçınılmalı.



• Kimyasal Savaşım
1. İlaçlama : Sürgünler 25-30cm boya 

geldiğinde.
2. İlaçlama : Çiçekten hemen sonra, daneler 

saçma büyüklüğüne ulaşınca.
3. İlaçlama : İklim koşulları ve hastalık gelişimine 

göre.



Ölü kol ( Phomopsis viticola)



Antraknoz (Siyah leke- Elsinoe ampelina)



Gri küf (Botrytis cinerea)



Kav (Esca) 



Armillaria kök çürüklüğü



BAKTERİYEL HASTALIKLAR

Taç uru-Bağ kanseri (Agrobacterium vitis)



Bakteriyel yanıklık (Xanthomonas ampelina)



Pierce’s disease (Asma vebası)



VİRÜS VİRÜS BENZERİ HASTALIKLAR

Fan Leaf (Kısa boğum-Grapevine Fanleaf Virus, GFLV)



Bağ Zararlıları

Toprakaltı zararlıları Topraküstü zararlıları 

Filoksera

Nematodlar

Salkım güvesi
Bağ pirali
Tripsler

Bağ uyuzu
Tripsler

Bağ uyuzu
Kırmızı örümcekler
Maymuncuk

Haziran böcekleri
Haziran 

böcekleriKuşlar
Arılar










