
TAKSONOMi

(İsimlendirme, tanımlama, sınıflandırma)

•Ortak bilimsel dil oluşturmak

•İsmine doğru germplasm oluşturmak 

ASMANIN KÖKENİ VE TAKSONOMİSİ



Ampelidaceae LOWE 1868 Ampelideae KUNTH 1821        

PLANCHON 1887

Bölüm : Spermatophyta

Altbölüm : Angiospermae

Sınıf : Dicotyledoneae

Altsınıf : Rosidae

Üst takım : Celastranae

Takım : Rhamnales

Familya : Vitaceae

ASMA AİLESİ

Familya: Vitaceae

(Uluslararası Botanik Adlandırma)



Takım : Rhamnales

Familya : Vitaceae

Rhamnaceae

Leeaceae

Vitaceae

Bitkiler: Otsu veya odunsu tırmanıcı veya sarılıcı

çalı formunda

Özgün nitelik: Sülük ve salkımların yaprakların

karşısında bulunması



1.Vitis 8.Pterisanthes

2.Ampelocissus 9.Tetrastigma

3.Ampelopsis 10. Cayrathia

4.Parthenocissus 11.Cissus

5.Clematicissus 12.Pterocissus

6.Landukia 13.Acareosperma

7. Rhoicissus 14.Cyphostemma

Vitaceae Familyasında Cinsler 



1.Vitis 8.Pterisanthes

2.Ampelocissus 9.Tetrastigma

3.Ampelopsis 10. Cayrathia

4.Parthenocissus 11.Cissus

5.Clematicissus 12.Pterocissus

6.Landukia 13.Acareosperma

7. Rhoicissus 14.Cyphostemma

Odunsu yapıda;

4 veya 5’li çiçekler;

Vitis dışında 2n=40



Ampelocissus: Asya, Afrika, Amerika ve Avustralya’nın tropik bölgelerinde

rastlanır. Meyveleri tüketilebilir.

Parthenocissus ve Ampelopsis: Daha çok Asya’nın, kısmen de Amerika

kıtasının ılıman bölgelerinde yayılma alanına sahiptirler. Süs bitkisi olarak

kullanılmaktadırlar.Ampelopsis cinsi Kuzey Amerika’ya özgü doğal florada

yer alan ve peyzaj planlamada yaygın olarak kullanılan “Amerikan

sarmaşığı” olarak adlandırdığımız üç türü ile öne çıkmaktadır.

Clematicissus ve Rhoicissus: Afrika ve Avustralya’nın tropik alanlarında

yayılmışlardır. Süs bitkisi olarak değerlendirilmektedirler.

Cissus: 4’lü çiçek yapısı ile tanımlanan Avustralya’da iyi bilinen süs

formlarına sahip türleri içermektedir.

Tetrastigma ve Cyphostemma: morfolojik sitolojik ve karyolojik

benzerliklere sahip cinslerdir. Tetrastigma Güney-doğu Asya-Avustralya,

Cyphostemma ise Afrika’ya özgüdür.

Cayratia: Asya ve Avustralya kıtasında oldukça heterojen yapıda bir cins

olarak tanınır.

Pterisanthes: Güney-doğu Asya özellikle Endonezya’ya özgüdür.



Vitaceae Familyasına Giren Cinsler ve Bunlardaki Tür Sayıları

Tür Sayısı (Yaklaşık)

Cins adı Coombe ve Dry

(1992)

Galet (1970)

Tetrastigma Planch. 90 127(3)

Pterocissus Urb and 

Ekman

1 1

Pterisanthes Blume 20 19

Acareosperma Gagnep. 1 1

Clematicissus Planch. 1 1

Cayratia Juss. 45 65(1)

Ampelopsis Michx. 20 28(4)

Ampelocissus Planch. 95 90

Partenocissus Planch. 15 18

Rhoicissus Planch. 12 11

Cissus Linn. 350 347(16)

Vitis Linn. 59 110(28)

Landukia Planch. - 1

Cyphostemma Planch. - 231

Parantez içerisindeki rakamlar toplam içerisindeki fosil olarak bulunan tür sayısını göstermektedir.



Vitis Cinsi ve Taksonomisi

Familya : Vitaceae

Altfamilya : Vitoideae

Cins : Vitis

Vitis cinsi Kuzey yarıkürede Amerika, Avrupa ve

Asya’da hemen hemen eşit yoğunlukta doğal dağılım

göstermektedir.

Tür sayısı: 100’den fazla sayıda tür.



Vitis Cinsine ait asmaların doğal yayılış alanları

Avrupa ve Yakındoğu 
Türleri: Kültür asması 
(Vitis vinifera L.)

Asya Türleri
Amerikan 
Türleri

• Kuzey 

Amerika

•Güney 

Amerika

•Meksika

•Karayipler

• Çin H.C

• Japonya

• Kore

•Moğolistan

•Himalayalar

•Güney asya

•Avustralya



1. Yakın Doğu ve Avrupa Türleri

Vitis vinifera L.

2. Amerikan Türleri

Vitis labrusca, Vitis aestivalis, 

Vitis riparia, Vitis berlandieri, 

Vitis rupestris, Vitis rotundifolia, ......

3. Asya Türleri

Vitis amurensis, Vitis coignetiae......

Takım   : Rhamnales

Familya: Vitaceae

Cins      : Vitis

Alt Cinsler

Euvitis Muscadinia

M. rotundifolia 

M.popenoeii

M. munsoniana



Euvitis altcinsine giren türlerin sınıflandırılması 

Seriler Tür ve Sinonimler Kökeni 

I. Candicansae V. candicans Kuzey Amerika (Doğu) 

V. champinii Kuzey Amerika (Doğu) 

V. doaniana Kuzey Amerika (Doğu) 

V. simpsonii Kuzey Amerika (Doğu) 

V. coriacea Kuzey Amerika (Doğu) 

V. longii Kuzey Amerika (Doğu) 

II. Labruscae V. labrusca Kuzey Amerika (Doğu) 

V. coignetia Asya (Japonya) 



III. Caribaeae        V. caribaea Kuzey Amerika (Güney) 

V. blancoii Kuzey Amerika (Doğu) 

V. lanata Asya 

IV. Arizonae V. Arizonica        Kuzey Amerika (Batı) 

V. califomica Kuzey Amerika (Batı) 

V. girdiana Kuzey Amerika (Batı) 

V. treleasii Kuzey Amerika (Batı



V. Cinereae V. cinerea Kuzey Amerika (Doğu) 

V. berlandieri Kuzey Amerika (Doğu) 

V. baileyana Kuzey Amerika (Doğu) 

V. bourgaeana Kuzey Amerika (Güney) 

VI. Aestivalae V. aestivalis Kuzey Amerika (Doğu) 

V. lincecumii Kuzey Amerika (Doğu) 

V. bicolor Kuzey Amerika (Doğu) 

V. bourquina Kuzey Amerika (Doğu) 

V. gigas Kuzey Amerika (Doğu) 

V. rufotomentosa Kuzey Amerika (Doğu) 

VII. Cordifoliae V. cordifolia Kuzey Amerika (Doğu) 

V. rubra Kuzey Amerika (Doğu) 

V. monticola Kuzey Amerika (Doğu) 

V. illex Kuzey Amerika (Doğu) 

V.helleri Kuzey Amerika (Doğu)



VIII. Flexuosae      V. flexuosa Asya 

V. balansaeana Asya 

V. chunganensis Asya 

V. pilosa - nerva Asya 

V. thunbergii Asya 

V. fag ifolia Asya 

V. tsoii      Asya 

V. chungii Asya 

V. pentagona Asya 

V. betulifolia Asya 

V. amurensis Asya 

V. piasezkii Asya 

V. reticulaıa Asya 

V. embergerii Asya 

V.retordii Asya

V. hexamera Asya 

V. pedicellata Asya 

V. silveslrii Asya 

V. seguinii Asya 

V. chrysobotrys Asya



IX. Spinosae V. armata Asya 

V. davidii Asya 

V. romaneti Asya 

X. Ripariae V. riparia Kuzey Amerika (Doğu) 

V. rupestris Kuzey Amerika (Doğu) 

XI. Viniferae V. vinifera Batı Asya ve Ortadoğu, 

V. silvestris Asya, Avrupa



Muscadinia ve Euvitis Altcinsleri Arasındaki Farklar

Özellikler Muscadinia Euvitis

Tür Sayısı 3 100’den fazla

Kromozom Sayısı 2n=40 2n=38

Kabuk Yapışık Kolaylıkla odun dokusundan 

ayrılır

Kabukta Lentisel 

Hücresi

Var Yok

Öz Devamlı (Diyafragma

yok)

Devamlı Değil (Diyafragma

var)

Floem Lifleri Radial Tangential

Sülük Basit, düz Çatallı

Olgun Tane Kendiliğinden dökülür Kendiliğinden dökülmez

Çekirdek Yuvarlağa yakın; 

ucunda gaga yok

Armut şeklinde; ucunda 

gagası var



- Diocious (iki evcikli); nadiren erselik

- Bir yıllık dalı koyu kahverengi 

- Erkek asmalarının yaprakları derin 

cepli, dilimli; dişi asmalar dilimsiz

veya hafif dilimli

- Taneler uzunca, mor-menekşe 

renkli; susuz, ekşi

- Çekirdekleri küçük, kısa, 

yuvarlakça ve kalp şeklinde

- Çekirdeklerinin boynu kısa, karın 

tarafı düz, arka tarafı belirgin

- Monocious (tek evcikli-erselik)

- Bir senelik dalı kahverenginin 

değişik tonlarında

- Yapraklar çok değişik şekilli

- Taneler yeşil, sarı, kırmızı, siyah ve 

çeşitli renk nüansları gösterir; pek 

sulu ve lezzetli

- Çekirdekleri büyük (6-7mm), uzun 

armut şeklinde

- Çekirdeklerinin boynu uzun, karın 

tarafı kabarık, arka tarafı belirgin 

değil

Vitis vinifera L. subsp. silvestris

Gmelin
Vitis vinifera L subsp. sativa D.C



Ampelografi

Ampelos : asma

Graphe: tanımlama

Ampelografi; asma tür ve çeşitlerinin 

morfolojik ve anatomik özelliklerine 

dayalı olarak tanımlanmasıdır.

Önemi;  gen kaynaklarının 

toplanması, korunması ve ismine 

doğruluğun sağlanması bakımından 

önem taşımaktadır. 



IBPGR

OIV

UPOV

International Plant Genetic Resources Institute

International Union for  Protection of New Varieties of 

Plants

Office International de la Vigne et du Vin

Morfolojik özelliklere bağlı karakterizasyon

Moleküler Markör Teknikleri kullanılarak genetik 

tanımlama



 

ÖZEL BAĞCILIK UYGULAMA DERSİ PROGRAMI 

 

1. Hafta:Bahçe Bitkileri Bölümü Kütüphanesinde Asma Gen Kaynakları konusundaki 

önemli belgelerin tanıtılması, bilim alanında öncü kitapların incelenmesi. 

2. Hafta:Uygulamalarda kullanılmak üzere Bağ alanından kış gözü ve bir yaşlı dal 

örneklerinin alınması: 

 Amerikan türleri ve Vitis vinifera L. asmalarından bir yaşlı dallar kesilerek 

 laboratuvara  getirilecektir. Bu dallar bir sonraki uygulamada kullanılmak üzere 

 soğuk ve nemli koşullarda muhafaza edilecektir. Uygulamada kullanılacak 

 örneklerin tespiti için tespit  çözeltisi hazırlanacaktır. 

 Tespit Çözeltisi: Formalin+Asetikasit+Alkol kullanılarak hazırlanacaktır. 

3. Hafta:Bir yaşlı dallar iki gruba ayrılacaktır. Birinci grupta kış gözleri dikkatle dal 

üzerinden çıkarılarak tespit amacıyla tespit şişelerine alınacaktır. İkinci grupta ise 

dallar yıkanıp temizlenerek ince kesit için hazırlanacaktır. 

4. Hafta: Bir yaşlı dallardan kesit alınması: Mikroton kullanılarak 50 µm kalınlıkta 

kesitler alınacak ve tespit edilecektir. 

5. Hafta: Gözlerin incelenmesi: Öğrenciler iki gruba ayrılacaktır. Birinci grupla; Boyuna 

kesit alınarak kışlık göz sistemi incelenecektir. 

6. Hafta:İkinci grupla; Boyuna kesit alınarak kışlık göz sistemi incelenecektir. 

7. Hafta:5. ve 6. Haftadaki gruplarla toplu olarak göz sistemi tartışılacak öğrenciler 

tarafından elde edilen görseller üzerinde çalışmalar yapılacaktır. 

8. Hafta: VİZE 

9. Hafta:Öğrenciler iki gruba ayrılacaktır. Birinci grupla: Bir yaşlı ince dal kesitleri 

safranin ve fastgreen boyama yöntemleri kullanılarak boyanacak ve mikroskop 

incelemeleri için lam üzerine yapıştırılacak ve mikroskop incelemeleri yapılarak 

dokular tanınacaktır. 

10. Hafta: İkinci grupla: Bir yaşlı ince dal kesitleri safranin ve fastgreen boyama 

yöntemleri kullanılarak boyanacak ve mikroskop incelemeleri için lam üzerine 

yapıştırılacak ve mikroskop incelemeleri yapılarak dokular tanınacaktır. 

11. Hafta: Sektörü tanımak üzere özel şirket gezisi (Kavaklıdere Şarap Fabrikaları veya 

Vinkara A.Ş gezisi yapılacaktır). 

12. Hafta: Olgunluk kriterlerinin belirlenmesi 

Üzüm salkımının kısımları anlatılacak, sofralık ve şaraplık üzümlerin olgunluk 

kriterleri hakkında bilgi verilecektir. Refraktometre ve ph metre ile olgunluk analizleri 

yapılacaktır.  

13. Üzüm tanesinin kompozisyonu: Üzüm tanesinin yapısı incelenecek ve özütler 

kullanılarak antosiyanin, tanen vb. kimyasal bileşenlerin tanede bulunuşu 

irdelenecektir.  

14. Hafta: Uygulama Sınavı 



ASMALARDA  BÜYÜME VE GELİŞME

Morfogenez (Morfogenesis) : morfos= biçim, şekil

genesis= köken, başlangıç

“şekillenmenin başlangıcı”

Asmalarda büyüme ve gelişme eğrisi

BS: Başlangıç safhası

US: Uzama safhası

KS: Kararlılık safhası



Fenoloji: Asmanın büyüme ve gelişme olaylarının,

periyodik yaşam döngüsü içerisinde incelenmesi ve bu

olayların iklim faktörleri ile ilişkilendirilmesidir.



Ağustos

Kuzey Y. K.

Şubat-Mart Nisan Mayıs-Haziran Temmuz Eylül-Ekim Kasım-Aralık

ben düşme yaprak dökümü çiçeklenmekanama

sürme vejetatif gelişmenin

yavaşlaması

olgunluk

Generatif  gelişme 

kış 

dinlenmesi 

kış 

dinlenmesi Vejetatif  gelişme

sürgün gelişmesi odunlaşma ve yedek besin 

depolama dönemi

Asmanın yıllık yaşam döngüsü

Ocak

depo mad. serbest

kalması



Kış Dinlenme dönemi

Ülkemiz genelinde:

MART-KASIM

Serin: Nisan-Ekim

Sıcak-Ilıman: Şubat-Kasım

Ağlama (Kanama)

Sürme (Tomurcukların 

patlaması)

Çiçeklenme başlangıcı

Tam çiçeklenme

Meyve tutumu

Ben düşme

Olgunluk

Yaprak dökümü

Asmada temel fenolojik dönemler



Çeşitler Sürme Tam 

Çiçeklenme

Ben 

düşme

Olgunluk 

Kalecik Karası 
(Adana-Pozantı)

2/5 15/6 12/8 28/8

Kalecik Karası 
(Ankara- Merkez)

14/4 15/6 30/7 25/9

Razakı 1/4 10/6 10/8 24/9

Hamburg 

Misketi

2/4 04/6 08/8 24/9

Shiraz 2/5 17/6 13/8 25/8

Öküzgözü 4/5 19/6 12/8 18/9

Narince 5/5 16/6 13/8 18/9

Cabernet 

Sauvignon

4/5 18/6 11/8 27/8

Chardonnay 3/5 16/6 13/8 27/8



Göz ve / veya Tomurcuk sistemi

PT 

ST

TT 

PT: Primer tomurcuk 

ST: Sekonder tomurcuk 

TT: Tersiyer tomurcuk 



Asmada Gözler

Karışık tomurcuklardan oluşan bir sistemdir.

Morfolojik olarak gözler en dışta iki tomurcuk

pulu ile sarılıdır.

Bunlara “stipular pullar” adı verilmektedir.

Lignin içeriği yüksek sert yapılı pullar

tomurcukları dış etkenlere karşı korumaktadır.



Göz ve Tomurcuk Arasındaki Farklar 

• Gözler, genellikle birden fazla tomurcuktan
meydana gelmiştir.

• Tomurcuklar ise tek sürgün yatağından
meydana gelmiştir.



GÖZ

• Gözler asmada yazlık sürgünün ve bir yaşlı  
dalın yaprak koltuklarında yer alır ve almaşık 
bir diziliş gösterirler.

• Bir yaşlı dalda her yaprak koltuğunda aktif 
tomurcuğun yanında bir kışlık göz vardır.

• Kışlık gözdeki tomurcuğun sürmesiyle verimli 
yaz sürgünü meydana gelir.



• Gözlerin üzeri çok sayıda sert pullarla kaplıdır. Bu pulların
görevi tomurcuk üzerindeki salkım ve yaprak taslakları ile
tomurcuğun büyüme konisini zararlı etmenlerden
korumaktır.

• Gözler sürerken koruyucu pullar dökülür ve tomurcuk
sürmeye başlar.

• Kışlık gözler, yaz sürgünü üzerindeki yaprak koltuklarında
meydana gelir. İlkbahar ve yaz döneminde gelişmesini
tamamlayarak kışı dinlenme halinde geçirir. Kışlık gözler,
genellikle birden fazla tomurcuktan meydana gelmiştir.



TOMURCUK

• Tomurcuklar gözlerin içinde birer sürgün
yatağı olarak yer alır ve yazlık sürgün
üzerindeki organların taslaklarını taşır.

• Kışlık gözlerde primer (birincil), sekonder
(ikincil), tersiyer (üçüncül) olmak üzere üç
tomurcuk vardır.



Gözlerin Sınıflandırılması

• Asmalarda gözler, bileşik (karışık) yapıdadır.
Yani gözün içinde hem salkımlı hem de
salkımsız sürgün taslakları vardır. Bir gözden
meydana gelen sürgün salkımlı veya salkımsız
olabilir.

• Her boğumda genellikle bir göz bulunur.
Nadiren iki göz bulunduran boğumlara
rastlanır.



Aktif Tomurcuk

• Yaz sürgünlerinin boğumlarında yaprak
koltuklarında uyur durumdaki kışlık gözlerle
bir arada bulunan tomurcuklardır.

• Oluştukları vejetasyon yılı içerisinde sürerek
koltuk sürgünlerini meydana getirirler.

• Aktif tomurcuklar kışlık gözlerden farklı olarak
tek bir tomurcuktan oluşmuştur.



• Koltuk sürgünleri morfolojik olarak yazlık sürgünler
gibi büyüme ve gelişmesini sürdürür.

• Koltuk sürgünleri genelde verimsiz olup, bazı
durumlarda «neferiye» adı verilen salkımlar
taşıyabilirler.



Kışlık Gözler

• Kışlık gözler, asmanın en önemli organlarıdır. Bir
yaşlı dalların boğumlarında yaprak koltuklarında
yer alır. Meydana geldikleri gelişme dönemi içinde
gelişmelerini sürdürür ancak sürmezler. Kışı
dinlenme halinde geçirerek gelecek yıl ilkbaharda
sürerler.

• Kışlık gözlerin sürmesiyle yaz sürgünleri meydana
gelir. Bunların üzerinde sülükler, yapraklar,
çiçek/salkım, boğumlar, aktif tomurcuk/koltuk
sürgünü bulunmaktadır. Asmada ürün verimi,
kışlık gözler ile yakından ilgilidir.



• Kışlık gözün içinde en gelişmiş olanı primer
tomurcuktur. Bunun üzerinde bir yazlık sürgün
üzerinde meydana gelen organların (yaprak, sülük,
çiçek salkımı, koltuk sürgünleri, brakteler, boğum
ve boğum araları) taslakları vardır.

• Yaprak taslakları tomurcuk içinde büyüme konisini
kaplayacak şekilde değişik duruş şekilleri
göstermektedir. Braketler, yaprak benzeri oluşum
olup salkım dalcıklarının koltuklarında meydana
gelmekte ve çiçek kömeçlerini bir kın gibi
sarmaktadır. Büyüme konisinin nodyumların da
meydana gelmiş, minyatür şeklinde yaprak
taslakları ile bunların karşısında salkım ve sülük
taslakları bulunur.



• Bir gözdeki her üç tomurcuk dıştan ortak pullarla kaplı
olup, iç kısmı da kendi pulları ile kaplıdır. Bu pulların
arasında organ taslakları etrafında yünsü yapıda
sellüloz liflerinden yapılmış tüyler vardır.

• Kışlık gözler, yazlık sürgün boğumlarında düzenli
dizilişe göre yer alırlar.

• Kışlık gözler ilkbaharda uyanmaya başladıkları zaman,
gelişmesini tamamlamış olan primer tomurcuk
sürmeye başlar. Sürmeye yakın zamanda bir primer
tomurcuk üzerindeki tüm organlar belirginleşmiş
durumdadır.



Kışlık Gözlerin Ayrım Periyotları ve 
Floral Gelişme Devreleri

İlkbaharda kışlık gözlerin uyanması ile birlikte
yazlık sürgünler meydana gelir. Bu yazlık sürgün
üzerinde yaprak, sülük, koltuk, boğum ve boğum
araları gibi organların yanı sıra boğumlardaki
yaprak koltuklarında gözler de meydana gelir.



Kışlık gözler bu gelişme dönemi içinde iki ayrım 
periyodu geçirerek tam büyüklüğünü alırlar ;

• Fizyolojik Ayrım Periyodu: Bu periyot,
tomurcuklardaki organ taslaklarının oluşum ve
gelişmeleri sağlayan hormon ve bazı
maddelerin etkili olduğu bir takım fizyolojik
hazırlıkların yapıldığı dönemdir.



• Bu dönem, sürgün gelişmesi ile birlikte
başlar, morfolojik ayrım periyoduna kadar
devam eder.

• Pratikte bu dönemi saptamak oldukça
zordur. Morfolojik ayrım periyodundan 14-
18 gün önce olmaktadır.

• Bu dönemde, tomurcuk taslaklarının salkım
taslağı taşıyıp taşımaması içsel yapıdaki
hormonal denge ile asmanın içindeki
bulunduğu ekolojik faktörlere, özellikle
asmanın beslenmesi ile yakından ilgilidir.



Kışlık Gözlerin Morfolojik Ayrımına Ve 
Verimliliğine Etkisi Olan Faktörler

• Kış gözlerindeki morfolojik farklılaşmalar, mayıs-
haziran aylarında başlayıp vejetasyon periyodu
içinde hızlı bir gelişme göstermektedir. Gözler
uyandıktan sonra çiçek tomurcukları içinde 6-7
hafta kadar daha devam ederek tamamlanmaktadır.

• Kış gözlerinin morfolojik farklılaşması ve verimliliği
üzerine etkili olan birçok faktör vardır. Bunları iki
ana grupta şöyle sıralamak mümkündür;



A. İklim Faktörleri
a. Sıcaklık
b. Işık
c. Işıklanma süresi(gün uzunluğu)
d. Nem

B. Kültürel Uygulamalara. 
a. Budama ve terbiye şekli
b.Toprak verimliliği, gübreleme, sulama ve zirai 

mücadele
c. Dıştan uygulanan büyüme düzenleyicileri

A.Karbonhidratların etkisi
B.Anaç-kalem ilişkisi
C.İçsel büyüme düzenleyicileri ve apikal dominansı
D.Gözlerin yapısı ve pozisyonları



3. Adventif Gözler

• 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 gelir 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 adını alan
yaz sürgünleri oluşabilmektedir.

• Adventif gözlerin meydana getirdiği sürgünler ürün
açısından verimsizdir. Yaşlı asmalarda gençleştirme
veya şekil değiştirme budamalarında bu obur
dallardan yararlanılır.



Pasif 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.



Asmalarda Yaprak ve Stoma Yapısı

• Hipostomatik

• Amaryllis Tipi

• Anomositik Tip

 Alt epidermis hücrelerinde 

kutikula tabakası bulunmaz

 Çeşitlere bağlı olarak 

farklı yoğunlukta ve sertlikte 

tüyler bulunmaktadır (yünsü, 

diken veya keçe)

 Palisat parankiması 

hücreleri yaprak kalınlığının 

%50’ sini oluşturur

 Sünger parankiması 5-6 

tabakalı, düzensiz boşluklu 

hücrelerden ibarettir

Asma yaprağının enine kesiti



Kökler ve Köklenme

Asmalarda köklerin büyük çoğunluğu torağın 1m lik üst bölümünde

olmakla birlikte yatay eksende 4- dikey eksende toprağın 6 m

derinliğine kadar inen bölgede kökler yayılmalarını

gerçekleştirmektedir.

Rizosfer



Asmalarda toprak altında yeni kök oluşumu (daimi kökler üzerinde),

büyüme ve gelişmesi çalışmalarına göre kökler belirli mevsimsel

dönemlerde büyüme ve gelişme gerçekleştirmektedir.

Birinci dönem: İlkbaharda sürmeden hemen sonra başlar. Çiçeklenme

zamanına kadar artar ve çiçeklenmede en yüksek noktasına ulaşır.

İkinci dönem: Hasat sonrası

Birincil derecedeki bu büyümelere ilave olarak sekonder büyümeler

(kalınlaşma, süberinleşme) vejetasyon süresince devam eder.

Asma kökleri yaşam döngüsünde üç aşamada gelişmektedir.

1. 0-9 yaş aşaması: Kök, uzama ve dallanmasını gerçekleştirmektedir.

2. 9-….: Uzama ve dallanma azalır, köklerde kalınlaşma daha fazladır.

3. Yaşlanma: Yeni kök oluşumu ve kalınlaşma azalmıştır.



Geotropizm Açısı

Asma kökleri toprak içerisinde yer çekimi etkisiyle büyüme ve

gelişmesini sürdürürken kök gövdesi ile belirli açılar yaparak yayılır.

Köklerin dikey ile oluşturduğu bu açıya geotropism açısı denir

.



KÖK 

GEOTROPİSM 

AÇISI

GELİŞME KUVVETİ 

ve 

KURAĞA DAYANIM

Açı değeri ( derece)

Rupestris du Lot 20

Vitis berlandieri 25-35

Rupestris x Berlandieri 40-50

Vinifera x Rupestris 35-50

Vinifera x Berlandieri 45-50

Riparia x Rupestris 40-60

Berlandieri x Riparia 65-75

Riparia 75-80

Kök gövdesi ile dar açı yapan bireyler kuvvetli ve kurağa dayanıklı

geniş açı yapanlar az-orta kuvvetli ve kurağa az dayanıklı



Köklerin Görevi

Toprağa bağlanmak

Topraktan su ve mineral maddeleri almak

Su ve mineral maddelerin alındıkları yerden gövde ve yapraklara doğru

taşınmasını sağlamak

Bitki hormonları ile diğer organik bileşikleri sentezlemek ve asimilatları

depolamak



Köklenmeye etkili faktörler

1.Türün veya çeşidin genetik özellikleri

2. Çevre faktörleri

3. Fizyolojik faktörler

4. İçsel ve dıştan uygulanan büyümeyi düzenleyici maddeler

5. Kültürel uygulamaların etkileri



Asmada Tozlanma ve Döllenme Biyolojisi

I- Megasporogenez ve Mikrosporogenez



Asma polenleri 

25-15 µm boyutlarında

Çiçek tozu verimi: ort. 3500 adet/anter





Birhan KUNTER



Birhan KUNTER



Çiçeklenme

Sürme ile çiçeklenme arasındaki süre iklim koşullarına bağlı olarak 6-9

hafta içerisinde gerçekleşmektedir.

Çiçeklenme için uygun döneme ulaşıldıktan sonra çiçeklenmeyi etkileyen

önemli faktör sıcaklıktır.

15 oC’nin altında birkaç çiçek açarken sıcaklığın 20-25 oC arasında olması

ile çiçeklerin açılması hızlanır. 35 oC den sonra yine engellenme başlar.

Çiçeklenme 8-10 gün içerisinde tamamlanır.

Çiçeklenmeye etki eden faktörler

İçsel faktörler (Oksin ve sitokininler)

Çevresel faktörler: Sıcaklık, Işık yoğunluğu, Fotoperiyot, Su stresi, Mineral

beslenme



Sitokininler: Salkım taslaklarının farklılaşmasında etkilidir.

Gibberellinler: Çiçek yapılarında gövde, sap gibi oluşumların gelişmesinde rol

oynar.

Sıcaklık: Tür ve çeşitlerin adapte oldukları koşullara da bağlı olarak 15-28 C’ler

arasında optimum düzeyde etki yapmaktadır.

Işık yoğunluğu: Yeterli bir salkım taslağı farklılaşması için günlük 10 saatlik gün

ışığı ideal kabul edilmektedir. Gölgeleme tomurcuklardaki farklılaşmayı

engellemektedir.

Fotoperiyot: Salkım taslağı farklılaşması sürecini etkilemez; ancak salkım

primordiumu sayısı üzerinde uzun gün koşullarının olumlu etkisi bulunmaktadır.

Su stresi: Toprak nemi salkım taslaklarının gelişmesinde baş aktörlerden biridir.

Ancak sıcaklık ve ışık yoğunluğundan bağımsız etkisi belirlenemediğinden bazı

araştırıcılara göre su stresi salkım taslağı oluşumunu azaltmakta, bazı

araştırıcılar ise artış olduğunu ileri sürmektedir. Ancak su stresi ksilem öz

suyunda sitokinin düzeyini azaltırken, absizik asit düzeyinin artmasına neden

olmaktadır.

Mineral beslenme koşulları: Azot, Fosfor ve Potasyum düzeylerinin optimum

olması salkım taslağı oluşumu ve sayısı üzerinde etkilidir.



Tozlanma ve döllenme

II- Zigot oluşumu ve embriyogenez



Asmalarda Meyve Tutumu

1. Normal Çekirdekli 

2. Partenokarpik

3. Stenospermokarpik 



1. Normal Çekirdekli Meyve Tutumu

• İyi gelişmiş tohum taslakları ve döllendiği zaman normal

çekirdeklerin oluştuğu mekanizmadır.

• Anatrop formdaki tohum taslaklarında embriyo kesesi

kusursuz gelişimini tamamlar;

• Tozlanma ve döllenmeden sonra, endosperm ve embriyo

gelişimi normal devam eder.



İyi gelişmiş çimlenme gücünde olgun bir asma çekirdeğinin anatomisi

 Tohumun dış yüzeyini örten kütiküla ve tek tabakalı epidermis,

 Dış integümentin gelişmesi ile oluşan çok tabakalı sert tohum 

kabuğu (testa),

 İç integüment hücrelerinin farklılaşması ile meydana gelen ve 

endosperm dokusunu çevreleyen 2-3 sıralı parankimatik zar;

 Endosperm primer çekirdeğindeki bölünmeler sonucu oluşan 

endosperm;

 Zigotun bölünmesi ile meydana gelen oldukça küçük yapılı bir 

embriyo



Normal çekirdekli meyve tutumunda iyi gelişmemiş 

çekirdeklere rastlanmasının nedenleri:

Üzüm tanesinde 4 tohum taslağı ve 

Fizyolojik nedenlerle kimi tohum taslaklarının yetersiz 

gelişmesi,

Çiçeklenme zamanındaki olumsuz koşullar ve korollanın 

atılamayışı, yetersiz tozlanma ve döllenme,

Tozlanma ve döllenme sonrasındaki fizyolojik yetersizlikler 

(özellikle beslenme yetersizlikleri),



2. Partenokarpik meyve tutumu

Döllenme olmaksızın çekirdeksiz tane tutumudur.

Asmalarda partenokarpi,

•Tohum taslaklarının anatomik yapısına göre 2,

•Tozlayıcı ve tozlanma faktörlerine bağlı olarak 1 şekilde

meydana gelir.



Tohum taslaklarının yapısına göre partenokarpik meyve 

tutumu

1. Stimülatif partenokarpi

2. Vegetatif partenokarpi



Tohum taslakları normal yapıdadır.

Çiçek tozları çimlenme gücündedir.

Tozlanma normal olarak gerçekleşir.

Çok sayıda çiçek tozu polen tüpü oluşturmasına karşın, çoğunluk dişicik 

borusunda kalır,

Döllenmenin gecikmesi ile tohum taslakları dejenere olur, 

Çim borusunun uyarıcı etkisi ile küçük yapılı tane tutumu uyarılır.

Mikropile ulaşan az sayıdaki polen tüpü etkisiyle bu çeşitte çok küçük oranda 

da olsa çekirdekli tane tutumu görülebilir.

Stimülatif (Uyarıcı) partenokarpi



Vegetatif Partenokarpi

Sadece dış integümentler gelişmiştir, iç integümentler nusellusun alt

kısmında dejenere olmuş halde şişkin yapılar halinde görülür.

Nusellus hücreleri dejenere olduğu için embriyo kesesi gelişimi

gerçekleşemez. Embriyo kesesi oluşmaz.

Tozlanma gerçekleşebilir ancak döllenme oluşmadığı için ve kese

gelişmediği için tamamen küçük yapılı çekirdeksiz taneler meydana

gelmektedir.

Tohum taslaklarının kusurlu yapısından dolayı gerçekleşmektedir.

Tohum taslaklarının şekli tamamen bozulmuş yapıdadır. Anatrop durumda 

değildir.



Fakültatif partenokarpi

Tohum taslakları normal yapıda olduğu halde erkek organ 

kusurları veya tozlanma ve döllenme yetersizlikleri nedeniyle 

partenokarpik meyve tutumu

Tohum taslakları morfolojik ve anatomik olarak normal yapıdadır,

Çiçek tozu kısırlığı olabilir,

Çiçek tozlarının çimlenme gücü yetersiz olabilir,

Tozlanma ve döllenme engelleri olabilir.

SONUÇ: Salkım üzerinde, çekirdekli taneler ile partenokarpik taneler

birlikte bulunur.



3. Stenospermokarpik Meyve Tutumu

Çiçekler erdişi çiçek yapısına sahiptir.

Çiçek tozlarının çimlenme gücü yüksektir.

Tozlanma ve döllenme normal olarak meydana gelmektedir.

Tohum taslaklarında iç integüment normalden daha uzun yapıdadır.

Zigot normal olarak oluşur ve bölünmeye başlar.

Önce embriyo daha sonra endosperm genetik olarak kontrol edilen

mekanizmaların sonucunda dejenere olur.

Aborsiyonun aşamasına bağlı olarak ipliksi yapıdan biraz daha iri yapılara

kadar değişen tohumlar meydana gelir.



Stenospermokarpik tane tutumu gösteren bir çeşidin salkımları; embriyo ve 

endosperm dejenerasyonuna bağlı olarak değişen büyüklüklerde ipliksi veya iz 

halinde gelişen (rudimenter) tohumlara sahip tanelerden oluşmaktadır.

Örnek çeşitler: Sultani Çekirdeksiz, Ergin Çekirdeksizi, Pembe Çekirdeksiz,

Tekirdağ Çekirdeksizi, Flame Seedless, Beauty Seedless, Perlette, Crimson

Seedless,Superior Seedless (Sugarone),……..



2 µ 

ASMA ISLAHI  

Vitis Cinsi 

2n=38, 

60’dan fazla tür 

Anadolu,Doğu Asya,ABD’nin 

Kuzey ve Orta bölgeleri 

Kendine Verimli 

Muscadinia Cinsi 

2n=40, 

3 tür 

ABD’nin güney bölgeleri 

Kendine Verimli 

 



 Bağcılıkta, mevcut olan tür ve 

çeşitler içerisinden amaca göre ; verimli, 

kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı 

ve çevre şartlarına iyi uyum sağlayan 

bireylerin seçilmesi ile istenilen 

karakterlerin bir çeşitte kombine 

edilmesi amacıyla yapılan çalışmalara 

“asma ıslahı çalışmaları” denir  



Çiçek Yapısı Yönünden Evrim 
 

 Yabani asma Vitis silvestris, ormanlarda ağaçlara 

sarılarak yaşayan iki evcikli bir bitkidir.  

Önceleri dişi asmalarda oluşan meyvelerden yararlanılmış, 

erkek asmalar tozlayıcı görevini sürdürmüştür.  Zaman içinde 

yabani populasyon içerisinde erkek asmalar üzerinde erselik 

formda çiçekler  farklılaşmıştır. Kendine verimli bu bireyleri 

farkeden insanlar erselik çiçekli formları seleksiyon yoluyla 

kullanmaya başlamıştır. 



Çöğür Populasyonları İçinden Çeşit Seleksiyonu 

 
 Yetiştirme kolaylığı ve daha pratik olması nedeniyle bu 

erselik formlu fertler seçilmiş ve üretim bunlarla devam 

etmiştir. Bazı üstün özelliği bulunan bir kaç çeşidin dışında 

bugün yetiştiriciliği yapılan çeşitlerin hemen hemen tümünün 

erselik çiçekli olması bu yönde bir seleksiyonun yapıldığını 

ortaya koymaktadır. Bunun yanında yine ilk çağlarda doğal 

olarak yetişen ve çeşitli özellikler bakımından farklı olan üzüm 

çeşitleri içerisinden daha bol ürün veren, daha iri salkımlı, 

daha iri taneli, yetiştiği koşullara daha iyi uyabilen kısaca göze 

ve ağza hoş gelenleri tercih edilmiş ve bunlar seçilerek üretim 

gerçekleştirilmiştir. 



Eşeysiz Çoğaltma Yoluyla Çeşitlerin Korunması 

 
 Diğer taraftan asma yetiştirme tekniği de bir evrim 

geçirmiştir. Asma kültürü başladıktan sonra çekirdekten 

yetiştirilen bağlarda fertler arasında büyük farklılıkların 

görülmesi ve birçoğunun düşük özelliklere sahip olması 

nedeniyle sadece iyi özelliklere sahip olanların 

yetiştirilmesinin yolları aranmış ve çelikle veya daldırma 

ile üretimin mümkün olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu 

aşamadan sonra daha iyi fertlerden oluşan bağlar tesis 

edilmiştir.  



Asma Islahı Çalışmalarını Kısıtlayan Özellikler 

 

 

1. Eski çeşitler yönünde muhafazakar yaklaşımlar 

2. Üzüm çeşitlerinde çekirdeklerin çimlenme sorunları 

3. F1 generasyonunun elde edilmesinde karşılaşılan sorunlar 

4. Çok yıllık olması nedeniyle kazanılan karakterlerin görülmesi için zamana 

gerek olması 

 

 



 

 

 

 

 

Klon Seleksiyonu  
 
 Sürekli eşeysiz olarak çoğaltılan üzüm çeşitlerine ait 

populasyonlar içinden en üstün fertlerin seçilerek 

yetiştiriciliğin bu klonlarla sürdürülmesidir. 

  

 Modern genetik bilgilerin ışığı altında asma ıslahı daha 

bilinçli ve sistemli yapılmaya başlanmıştır. Bu dönem içinde en 

önemli konu bağcılığın Avrupa’da devam etmesi ve daha geniş 

alanlara yayılmasını sağlayacak ıslah çalışmalarıdır.  

 

 Ülkemizde klon seleksiyonu çalışmaları 1979 yılından 

bugüne projeler ile yürütülmektedir.  



1. Asmalar vejetatif olarak çoğaltılmakla birlikte bir çeşitten 

elde edilen bitki topluluğu bazı özellikler bakımından 

incelendiği zaman bireyler arasında farklılıkların olduğu 

görülür. 

2. Bağcılıkta klon seleksiyonu yönteminin uygulanmasındaki 

amaç, bir çeşit içerisinde var olan farklılıklardan yararlanarak 

çeşidin özellikleri bakımından üstünlük gösteren tipleri 

seçmektir. 

3. Bu farklılıklar; çevre şartları, mutasyonlar, klonların değişik 

orijinlerden gelmiş olmaları, virüs enfeksiyonları gibi 

nedenlerden ortaya çıkmaktadır. 

Neden Klon seleksiyonu? 



KLON SELEKSİYONU 

I. BAĞ 
II. BAĞ III. BAĞ IV. BAĞ 

5-6 KLON 

1-3 KLON 

      ÖN ÜRETİM İÇİN DAMIZLIK 
BAĞLARININ KURULMASI 

İndeksleme ve 
termoterapiden geçen 

en iyi 1-3 klon 

     Yeteri kadar materyal 
indeksleme ve termoterapi 
çalışmaları  

4 TEKERRÜR  

(HER KLONDAN 
6 OMCA) 

4 TEKERRÜR  

(HER KLONDAN 
6 OMCA) 

 
  

 

 

  

  

  

 
 

 

   KLON BAŞ OMCA ADAYLARININ SEÇİMİ 
(40 ADET) 

5000 birey 

200-300 omcada 

gözlem 

İstenilen özellikler 

yönünde gözlemler 

yapılarak 5-6 adet 

klon adayı seçilir 

Biri çeşidin kendi 

ekolojisinde diğeri 

farklı bir ekolojide 

olmak üzere 

 



Ülkemizde yürütülen klon seleksiyonu 

çalışmalarından örnekler 

 

Klon Seleksiyonu: 23 klon 

Klon 12 

Klon 9 

Klon 15 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

Kalecik Karası 



 

1- ALTIN SULTANİ: Kurutmalık. Enstitü merkez arazi bağlarında tespit edildi. 

Yuvarlak taneli, sarı renkli.  

2- SULTAN 1: Sofralık ve kurutmalık özellikli. Merkez Horozköy mevkiinde tespit 

edildi. Eliptik şekilli, sarı renkli.  

3- MANİSA SULTANI: İyi sofralık özellikte, erkenci. Alaşehir-Kemaliye mevkiinde 

tespit edildi. Eliptik şekilli, sarı renkli.  

4- SULTAN 7: Kurutmalık. Enstitü merkez arazi bağlarında tespit edildi. Yuvarlak 

taneli, sarı renkli.  

5- SARUHANBEY: Kurutmalık. Saruhanlı ilçesi bağlarında tespit edildi. Yuvarlak 

taneli, sarı renkli. 



MELEZLEME (HİBRİDİZASYON) 

NEDİR? 

 Genotipleri farklı iki bireyin doğal veya yapay olarak 

tozlanması ve döllenmesi olayına verilen isimdir. 

İnterspesifik : Türlerarası melezler: 

İntraspesifik melezler: Tür içi melezler 

İntergenerik melezler: Cinslerarası melezler 



Klasik melezleme metodunda; 

 

 Melezleme tekniğinde esas; ana bitkinin erkek 

organlarının çiçek tozu oluşturmadan önce 

uzaklaştırılması, dişi organı taşıyan çiçeğin izole 

edilmesi , uygun aşamada tozlayıcıdan elde edilen 

çiçek tozlarının ana bireyin stigması üzerine 

aktarılmasıdır. 



Bağcılıkta melezleme ıslahının amaçları 

 

Anaç ıslahı 

Çeşit ıslahı 

 

 Dayanıklılık ıslahı 

 Çekirdeksizlik ıslahı 



Çeşidin Adı Genetik Orijini Çekirdeklilik 

durumu 

Tane rengi 

Uslu  Hönüsü x Siyah Gemre 2 – 3 Kırmızı 

Yalova İncisi Hönüsü x Siyah Gemre 2 - 3 Beyaz 

Yalova Misketi Royal x Perle de Csaba 2 – 3 Koyu Kırmızı 

Yalova Çekirdeksizi Beyrut Hurması x Perlette 2 – 3 

(rudimenter) 

Beyaz 

Yalova Ata Sarısı Beyaz Çavuş x Cardinal 2 – 4 Beyaz 

Ergin Çekirdeksizi Beyrut Hurması x Perlette 2 – 3 

(rudimenter) 

Beyaz 

 

Atak 77 Beyaz Çavuş x Hamburg 

Misketi 

2-3  Beyaz 

Özer Karası İtalia x Favli Çekirdekli Kırmızı-Mavi 

Güz üzümü Emperor x S. Çekirdeksiz Rudimenter Sarı – Yeşil 

Tekirdağ Çekirdeksizi  A. Lavalée x S. Çekirdeksiz 

 

Rudimenter Kırmızı 

Barış (19/C - 20) Cardinal x Beauty Seedless Yumuşak 

Trakya İlkeren (6/B -  

254) 

A. Lavallée x Pelette Çekirdekli Kırmızı 

 

Bozbey  Queen x Beauty Seedless Çekirdekli Beyaz 



 Perlon (Almeria x Cardinal) x Perlon 

  Cardinal (Flame Tokay x Alphonse Lavallée) 

 Michele Palieri (Alphonse Lavallée x Red Malaga) 

  Red Globe (Hunisa x Emperor) 

  Italia (Bicane x Hamburg misketi) 



ÇEKİRDEKSİZLİĞİN KALITIMI 

Çekirdeksizlik çekirdekli bir çeşit üzerinde spontan 

homozigot ressesif bir mutasyonun sonucudur. 

Bugün de tam olarak açıklanmamış olmakla birlikte,  

konu üzerindeki son modele göre çekirdeksizlik: 

homozigot ressesif genler ve dominant regülatör bir 

genin  birlikte bulunması ile açıklanmıştır (Bouquet 

and Danglot 1995). 

 



Regülatör gen 

aa 

Çekirdeksiz 

II 

Ii aa 

Çekirdekli 

II AA 

Çekirdekli 

GA 

GA 

GA 

Çekirdek ile ilgili yapısal genler 



ÇEKİRDEKSİZLİK ISLAHINDA EBEVEYN SEÇİMİ  ÖNEMLİDİR 

  

 Spontan çekirdeksiz mutatntları belirlenmiş olan 

ebeveynler daha başarılıdır. Ör: Cardinal, Dattier de Beyrouth, 

Chasselas, Hamburg Misketi, Emperor, Concord…. 

  

  

Çekirdekli x Çekirdeksiz Melezlemelerinde:  kullanılan ebeveyn 

kombinasyonlarına bağlı olarak çekirdeksiz yeni genotiplerin elde edilme 

oranı %2.0-%48.8 arasında değişmekte olduğu bugüne kadar yapılan 

melezleme çalışmalarının sonucudur. 

Çekirdeksiz X  Çekirdeksiz melezlemelerinde: Ebeveyn seçimine bağlı 

olarak başarı oranı  %5.5-83.0’e yükselmektedir.  



Klasik melezleme : Çekirdekli x Çekirdeksiz  

Çekirdekli x Çekirdeksiz Melezlemelerinde:  kullanılan ebeveyn 

kombinasyonlarına bağlı olarak çekirdeksiz yeni genotiplerin elde edilme 

oranı %2.0-%48.8 arasında değişmekte olduğu bugüne kadar yapılan 

melezleme çalışmalarının sonucudur. 

Çekirdeksiz X  Çekirdeksiz melezlemelerinde: Ebeveyn seçimine bağlı 

olarak başarı oranı  %5.5-83.0’e yükselmektedir.  



  Superior Seedless (Sugraone): Cardinal x isimsiz bir tomurcuk 
mutantı 

 
  Perlette: Scolokertek hiralynoje 26 x Sultanina marble 
 
 Ruby Seedless: Emperor x Pirovano 75 
 
 Beauty Seedless: Scolokertek kiralynoje x Black Kishmish 
 
 Flame Seedless:  (Cardinal X Thompson seedless) (R.Malaga X 

T.Ahmer)  X (M.Alexandria X T.Seedless) 
 
 Crimson Seedless :  Emperor x C33-199 (Italia, Calmeria, Muscat 

of Alexandria ve Sultani)  

 



 

Anaç Islahı 

•Amerikan Türleri ile V. Vinifera arasındaki 
melezlemeler (Doğrudan melez çeşitler) 

•Anaç ıslahı amacıyla yapılan melezlemeler 
 

Filokseraya Dayanım  



Filoksera  (Phylloxera: Daktulosphaira vitifoliae) 
Kuzey Amerika’ya özel , afid benzeri ve 1mm den 
küçük bir böcektir. Asma türlerine monofagdır. 

Filokseraya karşı bazı asma türlerinin dayanıklılık veya tolerans 
göstermesinin nedeni böceğin kök üzerinde beslendiği 
noktalarda emgiye tepki olarak  yarayı kapatmak üzere mantar 
tabakası oluşmu başlar. Tolerant  türlerde  mantar tabakası hızlı  
oluşur ve kalındır. Böylece yara yeri hızla kapanır. Hassas 
türlerde ise oluşan tabaka incedir ve oluşumu yavaş olduğundan 
asmanın  yeni kök geliştirmesi engellenir ayrıca sekonder 
enfeksiyonlar (kök çürüklükleri vb.) oluşmaya başlar.  



DOĞRUDAN VERİMLİ MELEZLER 

Amerikan türleri ile V.Vinifera arasındaki DOĞAL veya YAPAY melezlerdir. 

Amerikan Hibritleri 
Fransız Hibritleri 

Black Spanish (Jacquez) 

Herbemont 

Catawba 

Concord 

Delaware 

Noah 

Othello 

Baco Noir 

Baco Blanc 

Florental 

Couderc Noir 

Johannes Seyve 

Oberlin Noir 

Ravat Blanch 

Ravat Noir 

Rosette 



Catawba: labrusca x aestivalis 

Concord: labrusca (çekirdek kökenli tip) 

Delaware: labrusca x aestivalis x vinifera 

Noah: labrusca x riparia 

Othello: labrusca x riparia x vinifera 

Niagara: labrusca x labrusca (cassady x concord) 

Baco Noir: Folle Blanche x riparia 

Baco Blanc: Folle x Noah 

Oberin Noir:  Gamay x riparia 



Filoksera krizini çözmek üzere dayanıklı Amerikan Türlerine 
başvuruldu, 
 
Yaklaşık 30 veya daha fazla tür üzerindeki çalışmalarda 
V.vinifera  L. gibi köklenme problemi olmayan yalnız 2 tür 
seçildi 
 

V. riparia ve  V. rupestris 
  



 
Her iki anaç kireçli topraklarda başarılı  büyüme ve 
gelişme gösteriyor, 
Ancak üzerine aşılan çeşitlerde Fe klorozu 
görülmesi nedeniyle Texas eyaleti araştırılmış ve 
 

V. berlandieri türü belirlenmiştir. 
 
Köklenmesi zayıf olduğu için V. riparia ve 
V. Rupestris ile melezleme çalışmaları 
başlatılmıştır. 
 
 
 
 



  
 

MELEZ  ANAÇLAR 
 

 Riparia x Rupestris melezleri 
 
 Berlandieri x Rupestris melezleri 
 
 Berlandieri x Riparia melezleri 
 
 Vinifera x Amerikan melezleri 
 
 Çoklu melezler 



POLİPLOİDİ ISLAHI 

Triploid ve Tetraploid üzüm çeşitlerinin elde edilmesi 

amacıyla yürütülen ıslah tekniklerini kapsamaktadır. 

 



Yapay olarak uyarılan poliploidler, ıslah çalışmaları için germplazm kaynağı olmalarının 

yanında, ekonomik öneme sahip yeni kültür çeşitlerinin elde edilmesine doğrudan 

hizmet etmektedirler.  

Germplazm anlamında, ana veya tozlayıcı ebeveyn olarak kullanılarak, diploidlerle 

melezlemeler yoluyla 3x çekirdeksiz bireylerin geliştirilmesinde önemli genetik 

materyallerdir. 

 

 

Doğal ya da ıslah yoluyla poliploidi daha iri meyveler,  daha koyu renkli yapraklar, daha 

büyük çiçekler, geç çiçeklenme,  çekirdek sayısında azalma, verim artışı, yüksek 

sekonder metabolit üretimi ile abiyotik stres koşullarına yüksek dayanım gibi önemli 

tarımsal özelliklerin elde edilmesiyle sonuçlanmaktadır. 

 

Poliploidler orijinlerine göre “otopoliploid” ve “allopoliploid” olarak sınıflandırılabilir.  

 

“Otopoliploidler”, bir diploid türün homolog kromozomlarının iki veya daha fazla çiftinin 

katlanması ile meydana gelen bireyledir. 

 

 Otopoliploidide eklenen her bir kromozom takımı orijinal türe aittir. 

 

Otopoliploidlerin diploid akrabalarına göre daha iri, büyük, fazla gibi tanımlamalarla 

ifade edilebilen özellikleri, hücre sayısının fazla olmasından değil, hücre boyutunun 

daha büyük olmasından kaynaklandığı kabul edilmektedir. 

 



“Allopoliploidi”, türler arasındaki melezlerde meydana gelen poliploid yapılardır. 

Poliploidinin bu şeklinde kromozomlar iki farklı genomdan oluşmaktadır 

Poliploidlerin doğal olarak meydana gelmesinde, kromozomlar replike olur; ancak 

hücre bölünmez ve tekrar interfaza girer. Böylece kromozom sayısı ikiye katlanır. 

 

Yapay poliploidizasyon mitotik uyarıcılar ile sağlanmakta ve sentetik kromozom 

katlama gerçekleştirilebilmektedir. Mitotik uyarıcılar mikrotübülleri depolimerize eden 

ajanlar olarak tanımlanmaktadır . 

 

Bunların en tanınmış olanı kolhisin (colchisine) dir. 



Islah edilmiş Poliploid Çeşitler (örnekler) 

 

Kyoho (4x): Ishihara Wase (labrusca) x Centennial (vinifera) 

Aki Queen  (4x): Kyoho x Kyoho 

Honey Seedless (3x): Kyoho x  Concord seedless 

Pione (4x): Kyoto x Cannon Hall Muscat  

Summer Black (3x): Kyoto x Thompson seedless  (Çekirdeksiz) 

Spontan Tetraploid Çeşitler (örnekler) 

Alphonse Lavalleé………….Leopold III 

Muscat of Alexandria……….Muscat Cannon Hall 

Razakı………………………..Centennial 

 



ÜZÜM 
TANESİNİN 
GELİŞİMİ VE 

YAPISI



Mezokarp

Ekzokarp

Çekirdek

Endokarp

Sap çukuru

Tane sapı

Tane





Üzüm tanesinin büyüme dönemleri, renk ve

kimyasal değişime göre incelenebilir. Üzüm tanesindeki

yeşil rengin kaybolduğu ve yapısında büyük kimyasal

değişimlerin başladığı dönem “Ben düşme” olarak

isimlendirilir. Ben düşme dönemi öncesinde taneler

koruk yapısındadır. Ben düşmeden sonra olgunlaşma

dönemi başlamaktadır. Bu dönemlere ilave olarak aşırı

olgunlaşma periyodu da eklenebilir.



TANE TUTUMU KORUK DÖNEMİ

BEN DÜŞMEOLGUNLUK



Tane büyüme devreleri

T
a
n

e
 H

a
c
m

i

Zaman

Safha I Safha II Safha III

O
lg

u
n
lu

k
Çiçeklenme

BEN DÜŞME



SAFHA I. Meyve bağlamanın gerçekleşmesiyle

birlikte tanede irilik ve kütle de hızlı bir artış

olmaktadır. Çekirdek ve perikarp büyür ancak

embriyoda çok az bir gelişme gerçekleşir. Yeşil sert

tanelerde organik asit birikimi gözlenmektedir. 40-

60 gün sürer.



SAFHA II. Bu dönemin özelliği çekirdeklerin

olgunlaşmasını tamamlamasıdır. Tane bu devrenin sonuna

kadar sert ve yeşil kalır. Bu safhanın süresi 4-42 gündür.

Bu sürenin uzunluğu çeşidin erkenci veya geççi oluşunu

belirler. Bu devrenin sonu ben düşme olayının fizyolojik

başlangıcıdır. Klorofil içeriği, fotosentez ve respirasyonda

azalma görülürken, Titrasyon asitliği maksimuma ulaşır.



SAFHA III. Bu safhada tane maksimum iriliğe erişmekte

ve olgunlaşmaktadır. Ağırlık artışı ve meyve irileşmesi
hücrelerin genişlemesi sonucu oluşmaktadır.
Araştırıcıların çoğu III. devrenin başlamasını tanenin
yumuşaması ve pigment içeren çeşitlerde renk
değişimiyle (ben düşme) fark edildiğini bildirmektedir.

. Bu safhada,

*Taneler yumuşak yapı kazanır

*Şeker birikimi artar, asitlik azalır

*Meyve kabuğu çeşide özgü rengi alır, aroma 
gelişir.

* Çekirdek gelişimini tamamlar

Winkler ve ark. süreyi 5-8 hafta, Eichorn 17-49 gün, 
Mullins ve ark. 35-45 gün olarak belirlemişlerdir.



Tane olgunlaşması ile büyüme ve 
gelişme arasındaki ilişkiler

Üzüm tanesindeki olgunlaşma, büyüklük

artışının olmaması, hızlı yumuşama ve CO2

solunumunun artışı ile kendini gösterir.

Klimakterik olmamasına rağmen üzüm

tanesinde olgunlaşmanın başlaması belirgindir. Çift

sigmoid eğrinin ikinci hızlı büyüme devresinin

başladığı, “Ben düşme” safhasında birçok fizyolojik

değişmeler 24-48 saat içerisinde gerçekleşir.



Tanelerin olgunlaşması sırasında yaşanan 
içsel değişimler. 

Karbonhidratlar, organik asitler, aminoasitler,

fitohormonlar, enzimler, fenoller, pigmentler, uçucu

yağlar gibi bir çok organik madde olgunlaşma

sırasında gelişir ve değişir.



Karbonhidratlar

Üzüm tanelerinde olgunlaşma süresince organik asitler azalırken,

şekerlerin yoğunluğu artar.

Şekerlerin artışı, yapılan fotosenteze ve diğer organlardan gelen

sükroza bağlıdır.

Tanelerdeki şekerin büyük 

çoğunluğu yapraklarda üretilmektedir. 

Salkım başına düşen yaprak alanı tane 

büyümesiyle doğru orantılıdır. Buna 

göre, her orta irilikte bir salkım için 22-

26 adet yaprağa ihtiyaç olduğu 

saptanmıştır.

Yaprakların azalmasıyla meyvede 

toplam şeker ve meyve kalitesi de 

düşmektedir.



Vinifera üzümlerinde şekerlerin önemli kısmı 

glikoz ve fruktoz’dur.

Olgun üzüm tanesinin  %12-27 ve daha 

fazlasını oluşturmaktadır.

Olgunlaşmanın başlangıcında glikoz miktarı 

fruktozdan 3-4 kat fazla bulunurken bu oran 

olgunluk aşamasında 1:1 değerine ulaşmaktadır.



Üzümün tadındaki ekşilik, içindeki serbest ve yarı bağlı 

organik asitlerden ileri gelmektedir. Üzüm suyundaki en 

önemli asitler tartarik asit ve malik asittir. Her iki asit, 

toplam asitin %90’ ından fazlasını oluşturmaktadır. Geriye 

kalan ve üçüncü büyük asit grubu ise sitrik asittir. 

Üzüm tanesindeki sitrik asit toplam asidin %5-10unu 

oluşturur. Sitrik asit köklerde depolanarak ertesi yıl 

vegetatif büyüme döneminde toprak üstü organlara 

geçmekte ve malik aside dönüşmektedir.

Organik Asitler



Tartarik Asit

* Asmalarda sentezlenir

* Hem yaprakta hem 

meyvede sentezlenebilir

* Yaprakların tam 

büyüklüğüne 

erişmelerinden 40gün 

sonra max. değerdedir

* Asmanın bütün   

kısımlarında (en çok  

fotosentez  organlarında) 

bulunur

Malik Asit

* Malat hemen bütün 

bitkilerde bulunur

* Hem yaprakta hem meyvede 

sentezlenebilir

* Yaprakların tam 

büyüklüğüne 

erişmelerinden 120 gün gün 

sonra max. değerdedir



Üzümün renk ve tadı üzerine pH doğrudan

etkilidir. Üzüm olgunlaşıncaya kadar pH’ sı da

önemli derecede artmaktadır. pH’ daki bu değişimle

lezzette ve yeme kalitesindeki uygun olmayan tatlar

örtülmekte ve değişmektedir.

Olgun üzümlerde pH genellikle 3 – 4’ tür.

pH



Meyvelerdeki kırmızımsı ve parlak renklere 

yüksek asit ve düşük pH etkili olurken, mavimsi-

donuk renkler düşük asit ve yüksek pH sonucu 

oluşmaktadır. 

pH fermantasyonda da etkili bir faktördür. 

Düşük pH’ da fermantasyon daha temiz olmakta ve 

bozulmaya neden olan mikroorganizmaların 

zararları daha az oluşmaktadır. 



Amino asitler ve diğer azotlu bileşikler

Amino asitler üzümlerin hem olgunlaşmalarında hemde

çeşit karakterlerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar.

Amino asitler NH2 (amid) grubu taşıyan organik asitlerdir.

Amino asitler hücrede protoplazmanın esasını oluşturan

proteinlerin temel yapı taşlarıdır.

Olgunlaşma sırasında amonyak azalırken amino asitler

giderek artar. Olgunlaşmayla beraber tanede, özellikle prolin,

threonin, arginin ve serin gibi amino asitler önemli artış

göstermektedir.

Olgunlaşma tamamlandıktan sonra tanede amino asit birikimi 
durur.

Üzüm suyunda arginin, aspartik asit, glutamik asit, prolin, 
serin ve threonin a.a’ lerin en önemlileridir. Çeşide göre değişmekle 
birlikte üzüm suyunda birkaç eriyebilir protein saptanmıştır.

Üzümler, şarap yapılmak üzere protein içeriğinin en yüksek 
olduğu dönemde hasat edilmelidir.



Saf üzüm suyunda bulunan en önemli fenolik maddeler kafeik ve

kumarik asitler oluşturmaktadır. Bu maddeler olgunlaşma süresince

sentezlenme kabiliyetindedir.

Renkli çeşitlerin tane kabuklarındaki toplam fenol yoğunlukları ben

düşme zamanına kadar azalmakta; fakat bu tarihten sonra antosiyanin

birikimi artmaya başlamaktadır.

Fenolik bileşikler

Üzümlerin kabuklarında, saplarında ve tohumlarında bulunan

tanenler fenolik asitlerle şekerlerin esterlerinden oluşan kompleks

yapılardır.

Tanen

Pektik maddeler

Pektin maddeleri poligalaktronik asit’ ten türemişlerdir. Üç tipi

vardır: protopektin, pektin ve pektik asit.

Pektik maddeler asmada ve meyvelerinde bulunur, protopektin

daha çok hücre duvarlarında görülmektedir.



Enzimler tane ve şırada iz halinde

bulunmasına rağmen çok önemli rolü

olan organik katalizörlerdir. Enzimlerin

yapısını esas olarak proteinler

oluşturmaktadır.

Ortamın pH’ sı ve sıcaklığı

enzimlerin çalışması üzerinde büyük

etkiye sahiptir.

Enzimler



Üzüm tanelerinde değişik vitaminler bulunur.

Üzüm suyunun pastörizasyonunda A vitamini %16-17
oranında azalmaktadır. Doğal olarak kurutulan üzümler A
vitamini içermez. Üzümler dondurularak saklandığında A
vitamini kaybolmaktadır.

Soğuk depolama sürecinde taze üzümlerdeki B vitamini oldukça
stabil ve bozulmadan kalabilmektedir. Ancak sıcaklığın biraz
daha yüksek olduğu yerlerde saklanan üzümlerde B
vitaminlerinin miktarı %10-30 oranında azalmaktadır. Işık, bu
vitaminlerin değişime uğramasına neden olarak azalmalarında
büyük rol oynamaktadır.

Vitaminler



Üzümlerde C vitamini oldukça azdır. C

vitamini miktarı, meyve tutumundan sonraki

ilk birkaç hafta artarken, bendüşme zamanına

kadar azalır. Bunu olgunlaşma boyunca bir

artış izler ve meyvenin olgunluk devresinde

yeniden azalır.

Meyve kabuğundaki C vitamini

şırasındakinden fazladır.



Aroma maddeleri

Aroma maddeleri, tane gelişme döneminin sonuna

doğru sentez edilir ve çoğunlukla kabukta bulunur. Bu

maddelerin yoğunluğu ve tipi çeşide göre değişir.

V. labruska ve V. rotundifolia türlerinde çok

belirgin olan aroma maddeleri vinifera türlerinde

sadece misket grubunda belirgindir.

Aromatik maddeler: Foxy aroması

Muskat (Misket) aroması

Gül aroması ve diğer naturel

aromalar



BAĞCILIKTA ANAÇ KULLANIMI

DOÇ. DR. MURAT AKKURT



Avrupa ülkelerinde 19 yüzyıl ortalarına kadar 
eski bağcılık yapılmaktaydı. (Kültür çeşitlerinin 
doğrudan kendi kökleri üzerinde bağların tesis 
edilmesi) 
1860’lı yıllarda orijini amerika olan ve 
filoksera (Phylloxera vastatrix pl.et licht., 
sinonimi: Daktulosphaira vitifolia Fitch., viteus
vitifoliae Fitch.) isimli böceğin avrupa bağlarına 
bulaşması ile bağlarının önemli bir bölümü zarar 
görerek kurumuştur. 
Filokseranın Avrupaya 1863 yılında 
Amerika’dan getirilen fidanlarla bulaştığı, 
oradan yıllar içerisinde tüm Avrupa bağlarına 
yayıldığı, ülkemize de 1887 yılında Trakya’dan 
girdiği tahmin edilmektedir.
Böcek ilk olarak 1868 yılında Prof. J.E 
Planchon tarafından kökler üzerinde 
gözlemlenmiştir. 

BAĞCILIKTA ANAÇ KAVRAMI



FİLOKSERA



Filokseranın Fransa bağlarında yayılışı



YAPRAK FİLOKSERASI

(Gallikol)

KÖK FİLOKSERASI

(Radisikol)

Filokseranın yayılması: 
bulaşık bitki materyali,
toprak işleme aletleri,
kanatlılar, 
su,  rüzgar vb. 
yollarla olmaktadır.

Zararlının topraktaki hareketi 
çok yavaş olmasına karşın 
mekanik yollarla hızlı yayılır. 
Killi, kuruyunca çatlayan 
topraklarda filokseranın 
hareketi ve yayılması daha 
hızlıdır. 
Kumlu topraklarda hareketi ve 
yayılması daha azdır. Bu 
nedenle en az %60 kum içeren 
topraklarda yerli bağcılık 
yapılabilir. 



Toprakta yaşayan filoksera zararlısı 
asma köklerini emerek beslenir. 
Kök filokserasının, köklerde 
beslendikleri yerlerde emgi
sonucu şişkinlikler meydana gelir. 
İnce köklerde meydana gelen 2.5-
4 mm boyundaki yumrulara 
“Nodozite” kalınlaşmış ve 
sertleşmiş kökler üzerindeki büyük 
yumrulara “Tuberosite” denir. 
Nodozite ve tuberositelerin
çürüyüp dağılmaları ile zehirli bir 
madde salgılanır. 
Zararlı buradan yeni köklere 
geçerek canlılığını sürdürür. Kökleri 
gittikçe zararlanan asmanın 
gelişmesi de yavaşlayarak durur . 



Yerli asmalarda filoksera zararı ;
asmaların zayıflaması, verimden 
düşmesi, yaprakların küçülmesi, 
boğum aralarının kısalması ve 
genel bir sarılık şeklinde ortaya 
çıkar. Bu gibi asmalar ilkbaharda 
erken uyanır ve ürünlerini silker. 
Yapraklar yaz sonlarına doğru 
kurur. Şiddetli zarar durumunda 
omcalar 3-10 sene içerisinde 
kurur.
Bağda filoksera zararı nedeniyle 
grup halinde çökmeler görülür



1872 yılında Fransa Bordo’da 
Laliman isimli bir araştırıcı V. 
aestivalis asmalarına böcek 
tarafından zarar verilmediğini 
gözlemlemiş ve bunun sonucunda V. 
vinifera’ ların Kuzey Amerika orijinli 
vitis türleri üzerine aşılanması fikri 
ortaya çıkmıştır. 
Başlangıçta ağırlıklı Kuzey 
Amerika orijinli anaçlar saf olarak 
kullanılırken, ilerleyen yıllarda 
anaçların farklı olumsuz 
özelliklerinin düzeltilmesi amacıyla, 
anaçların birbirleriyle veya V. 
vinifera ile melezlenmesi sonucu 
oluşan ve bugün geniş çapta 
kullanılan melez asma anaçları 
ortaya çıkmıştır. 



 Filoksera böceğinin ilaçla mücadelesi 
mümkün değildir. 

Günümüzde hala bağcılıkta filoksera 
zararına karşı anaç kullanımı dışında 
pratik bir çözüm bulunmamaktadır. 
Bağ topraklarının su altında 
bırakılması veya dezenfekte edilmesi de 
başarılı sonuçlar vermemiştir.  



Amerikan asmalarında köklerin filokseraya dayanıklı 
olmasının sebepleri

1) Filoksera, V. vinifera asmalarının kök kabukları 
altında kışı geçirir. Amerikan türleri ve bunların 
hibritlerinde kışlayan filoksera ya çok azdır veya 
hiç yoktur.

2) Amerikan türlerinde kökler hızlı ve  daha kuvvetli 
büyür ve üzerinde böceğin kışlayan radisikolleri
yoktur.

3) Kökler böceğin sokmasına karşı daha dayanıklıdır. 
Köklerde üst kabuk sert, kabuk hücreleri küçük ve 
daha sık olduğundan, büyüyen dokular herhangi 
bir emgiye maruz kalmazlar. Böylece kökler 
normal gelişir.

4) Amerikan asma anaçlarının V.vinifera’ya göre kök 
hücrelerindeki öz suyu özellikle tartarik asitçe 
daha zengin , pH’sı düşüktür. Bu nedenle daha 
hızlı mantar tabakası oluşturur.

5) Filoksera böceğinin açtığı yaralar dayanıklı 
türlerde çabuk kapatılır ve sekonder mantari
enfeksiyonlara meydan verilmez



Anaçların olumsuz etkilerden kurtulmak ve daha başarılı 
sonuçlar elde etmek için, türler arası (Amerikan X 
Amerikan, Amerikan X Vinifera) melezlemeler yapılarak ;
kolay köklenen, aşı başarısı yüksek, uyuşma ve afinitesi
iyi, beslenme, verim ve kalite özelliklerine etkileri 
olumlu yeni hibrit anaçlar elde edilmiştir.

Pratikte istenilen özelliklerin tamamına sahip tek bir 
anacın bulmak mümkün müdür ????

Her anaçta en az bir veya daha fazla istenmeyen özellik 
bulunabilir;
•Filoksera veya nematodlara karşı yeterince 
dayanıklı değil,
•Tuza dayanımı yetersiz,
• Kireç fazlalığından kaynaklanan kloroza karşı
toleransı yetersiz,
•Su stresine karşı toleransı yetersiz, 
•Köklenmesi yetersiz, 
•Gelişmesi daha zayıf olabilir…



•Vinifera çeşitleri ile asma anaçlarının 
aşılanması sonucunda kültür çeşitlerinin 
toprak ve iklim koşullarına  uyum 
yetenekleri kendi kökleri üzerinde 
yetişenlere göre sınırlanmaktadır. 

•Belirli ekolojilerde kendi kökleri üzerinde 
yetiştirilen çeşitler, bölgenin ekolojik 
koşullarına adapte olduğundan daha 
sorunsuz yetiştirilebilmektedir. 

•Aşılama ile anaçların farklı iklim ve toprak 
koşullarına adaptasyonları da farklı 
olduğundan çeşidin özellikleri olumlu yada 
olumsuz yönde değişebilmektedir.



Bağcılıkta kullanılan anaçlar, saf ve melez anaçlar 
olmak üzere ikiye ayrılır.
1) Saf Anaçlar:

1) Vitis riparia: Anaç olarak kullanılan varyetesi, 
“Riparia Gloire”.

2) Vitis rupestris: Anaç olarak kullanılan 
varyetesi “Rupestris du Lot (St.George)”

3) Vitis berlandieri: Anaç olarak kullanılan 
varyetesi; Berlandieri No.2 Resseguier, 
Berlandieri Richter, Berlandieri Lafont’dur. 

BAĞCILIKTA KULLANILAN BAŞLICA ANAÇLAR
VE ÖZELLİKLERİ



Melez Anaçlar: 
Bağcılıkta kullanılan melez anaçlar, Amerikan 
kökenli V. riparia, V. Berlandieri ve V. rupestris
gibi saf türlerin kendi arasında yapılan 
melezleri ile yine bu saf türlerden bazılarının V. 
vinifera ile yapılan melezlerinden elde 
edilmişlerdir. 
Elde edilen melez türlerin her biri kendi içinde 
klon seleksiyonundan geçilerek affinite ve 
adaptasyon yönüyle daha uygun anaçlar da 
elde edilmiştir.



Melez Anaçlar: 
Melezleme yapılmasının amacı, ana ve babanın 
mümkün olduğu kadar iyi özelliklerini melezlerde bir 
araya getirmektir. Örneğin , V. berlandieri zor 
köklenir, ancak fazla kireçli topraklarda iyi yetişir. 
Diğer taraftan V. riparia kolay köklenir, buna karşılık 
kirece karşı duyarlıdır. İki saf tür arasında yapılan 
melezleme ile hem kirece daha  dayanıklı hem de iyi 
köklenen “Berlandieri x Riparia” melez anaçları elde 
edilmiştir.
Kısaca melezlemeden beklenen amaç; anaçların 
aşılanma yeteneklerini yükseltmek (affinite) , toprak 
ve  iklimle olan ilgilerini (adaptasyon) arttırmaktır.



Melezlerde Vitis ismi kullanılmaz. Aralarına, melezleme 
yapıldığını göstermek için (x) işareti konulur. Genel olarak 
önce ana asmanın, sonra da baba asmanın ismi yazılır ve 
melezin sonuna ıslah kayıtlarında bulunan numara ile 
melezlemeyi yapan araştırıcının soyadının ilk harfi yazılır. 
Örneğin: Berlandieri x Riparia 157-11 C 
burada (157-11) kayıt numarası “C” ise Couderc soyadlı 
araştırıcının soyadının ilk harfidir.
Bazı durumlarda melezlemenin yapıldığı kurumun 
kısaltması da yazılabilir. 
Örnek: Berlandieri x Riparia 34 E.M 
(E.M: Ecole de Montpellier)
Bazı kısaltmalar:
M.G: Millardet et de Grasset Gz:Ganzin
R: Richter G:Geisenheim
Ru: Ruggeri Rz:Ravaz



Türler arası melezleme ile elde edilen anaçlar başlıca 3 
grupta toplanmaktadır.
1- Amerikan x Amerikan melezleri

 Riparia x Rupestris melezleri
3309C, 101-14 MG, 3306C, Schwarzman

 Berlandieri x Riparia melezleri ***
420A, Kober 5BB, SO4, 157-11C, 34EM, 125 AA,
5C, 8B, Geisenheim 5C, 225 Ru, Cosmo 2, 161-49C

 Berlandieri x Rupestris melezleri ***
99R, 110R, 1103P, 140Ru, 779P, 775P,
1447P, 57R  



2.) Vinifera x Amerikan melezleri
A x R1 veya ARG 1 , 1202 C, **41B**,
333EM, Fercal

3.) Bazı türlerin doğal seleksiyonlarından 
veya bunların değişik melezlerinden elde 
edilen anaçlar
Malegue, 196-17Cl, 1613 C, 1616 C, 
Dodridge, Salt Creek, Harmony, Grezot 1, 
Vialla



ANAÇLARIN ÖZELLİKLERİ

Vitis riparia MICHAUX 
“Nehir sahil üzümü” ; “Soğuk üzümü”
Saf asma anaçları içinde en erken uyanan türdür. Bu 
erkenci özellik doğrudan üretilen hibritlerinde de 
görülür. Köklerin toprakla yaptığı açı (geotropizm açısı) 
geniştir (800), bu nedenle kökleri yüzlektir. Filokseraya 
son derece dayanıklıdır. Vinifera çeşitleri ile affinitesi
iyidir. Mantari hastalıklara ve düşük sıcaklıklara karşı ( -
300C’ye kadar) dayanıklıdır. Bu yönüyle asma ıslah 
çalışmalarında da kullanılmaktadır. Köklenme oranı 
yüksek ve kolayca aşı tutabilir. 
Kireçli toprakları sevmez. 



Vitis rupestris SCHEELE: 
“kum üzümü”, “şeker üzümü”
Kökleri filokseraya çok dayanıklıdır. Yaprak filokserasına 
hassastır. 
Kökleri çok derine gider (geotropizm açısı dar: 200).
Rupestris du Lot dışında diğer çeşitleri kirece karşı 
hassastır. 
Külleme ve Mildiyöye karşı oldukça dayanıklı, antraknoza
dayanıksızdır. 
Çelik verimi iyi olmamakla birlikte, çelikleri kolay köklenir 
ve aşı tutma oranı da oldukça iyidir.



Vitis Berlandieri PLANCHON:
“dağ üzümü”
Amerikan türleri içinde en geç olgunlaşan asmadır. 
Filokseraya oldukça dayanıklıdır. 
Topraktaki kirece ve kireç klorozuna son derece 
dayanıklıdır.  Tuza orta derecede dayanıklıdır.
Mantari hastalıklara dayanıklıdır. 
Bu anacın tek olumsuz özelliği zor köklenmesidir. 



Riparia Gloire de Montpellier:

Avrupa’da filoksera krizi başladığı zaman bağcılar tarafından ilk 
olarak kullanılan riparia türlerinden olan bir çeşittir. Riparia oldukça 
zayıf bir anaçtır. Nemli toprakları sever , kirece dayanıksız bir anaçtır. 
Topraktaki aktif kireç oranı %6 yı aştığı zaman kireç klorozu 
artmaktadır. 

Rupestris du Lot (St.George): 
Lot anacı, vejetasyon süresi uzun olup (260 gün) oldukça kuvvetli 
büyümektedir. Üzerine aşılanan çeşidi de çok kuvvetli büyütür. 
Kuvvetli vejetatif büyüme nedeniyle tane tutumu zayıflayarak bazen 
verim azalabilir. Bu durumda üzerine aşılanan çeşitte mutlaka uç 
alma yapılmalıdır. Yapraklarda gal oluşturmasına karşın kökleri 
filokseraya oldukça dayanıklıdır. Kirece (%14) ve tuza (0,7g NaCl/kg 
toprak) dayanıklıdır. Lot anacı kökleri derine gittiğinden nemli 
topraklar yerine daha çok sulanamayan kurak topraklara önerilen bir 
anaçtır. 



99R: (Berlandieri x Rupestris)

 Kuvvetli bir anaçtır. 

 Kökleri filokseraya iyi dayanır ancak yaprakları 
filoksera galleri ile kaplanmaktadır.

 % 17 kadar aktif kirece dayanıklı olmasına 
karşın , tuza dayanıklı değildir. 

 Nematodlara oldukça dayanıklıdır.

 İyi odunlaşan ve köklenen yıllık dallar 
oluşturmaktadır. 

Amerikan x Amerikan Melezleri

BERLENDİERİ X RUPESTRİS MELEZLERİ



110R: (Berlandieri x Rupestris)
 99R de olduğu gibi %17 ye kadar aktif kirece 

dayanır. 
 Kurağa çok dayanıklıdır. 
 Köklenme yeteneği zayıftır. 
 1945 ‘ ten beri tanınmakta ve çok kullanılan 

anaçlar arasında yer almaktadır.
 Yıllık dallarının odunlaşması zayıftır.



1103 P: (Berlandieri x Rupestris)
 Kuvvetli bir anaç olup killi-kireçli 

topraklara adapte olmuştur. 
 Kirece % 17-18 oranında dayanıklıdır. 
 Topraktaki 0,6 g/kg tuza 

dayanmaktadır. 
 Çok kurak topraklar için 

önerilmektedir. 
 Köklenme ve aşı tutma oranı oldukça 

yüksektir.



 140 Ru: (Berlandieri x Rupestris)

 Çok kuvvetli bir anaçtır.
 % 20 oranında topraktaki aktif kirece dayanır. 

Filokseraya dayanımı iyidir. Ancak yapraklarında 
filoksera galleri oluşmaktadır. 

 Çelikleri zor köklenir. 
 Akdeniz sahil kuşağında uygun olan başlıca 

anaçlardan biridir.



Kober 5 BB: (Berlandieri x Riparia)
 Kuvvetli bir anaç olup vejetasyon süresi 420A ve 

161-49C anaçlarından daha kısadır. 
 Bu özelliği nedeniyle 5 BB daha kuzeyde olan 

bölgelerde kolayca yetişebilmektedir. 
 Çelik verimi fazladır. 
 Nemli ve killi topraklara uygun olan bir anaçtır. Çok 

kurak toprakları sevmez
 % 20 aktif kirece ve nematodlara iyi dayanır.

BERLENDİERİ X RİPARİA MELEZLERİ



420 A: (Berlandieri x Riparia)
 Ticari değeri olan en eski anaçlardan biridir.
 420 A anacı riparia nın baskın özelliklerini 

taşıdığından “kireçli toprakların riparia anacı” 
olarak da bilinir. 

 Erken olgunlaşır.
 Filokseraya oldukça iyi dayanır
 Kireç oranı % 20 ye kadar olan topraklara iyi 

adapte olmaktadır. 
 Kurak toprakları sevmez, daha çok dinlenmiş, 

nemli ve verimli toprakları sever. 
 Köklenme oranı düşüktür. 



 SO4:(Berlandieri x Riparia Seleksiyon Oppenheim
No.4)

 Hızlı gelişme gösteren kuvvetli bir anaçtır.
 Üzerine aşılanan çeşitte tane tutumunu arttırma 

ve olgunluğu hızlandırma özelliği vardır.
 SO4 anacı nemli ve killi topraklara uygun bir anaç 

olup, çok kurak topraklara tavsiye edilmez.
 Topraktaki % 17-18’e varan aktif kirece ve 

nematodlara oldukça iyi dayanmaktadır. 
 Toprakta 0,4 gr/kg NaCl olan tuza dayanmaktadır.



8 B: (Berlandieri x Riparia)
5 BB anacı seleksiyonla elde edildikten sonra 8 B önemini 
giderek kaybetmiştir. 8 B anacı %17’yi aşan kireç oranına 
karşı duyarlılık gösterir. Nematodlara dayanıklıdır. 
Köklenme oranı düşüktür. 

5 C : (Berlandieri x Riparia) 
5 C ‘nin bağcılık tekniği yönünden özellikleri 5BB anacına benzer. 
5 C ‘nin diğer Berlandieri x Riparia melezlerinden en önemli farkı 
üzerine aşınan çeşidi daha erken olgunlaştırmasıdır.



3309 C: (Riparia x Rupestris)

 Bu anaç nemli ve derin toprakların anacıdır. 
Kuraklığa dayanıklı değildir.

 Filokseraya son derece dayanıklı 

 Topraktaki aktif kirece orta derecede (%11) 
dayanır. Tuzluluğa “0,3-0,4 g NaCl/kg toprak” 
oranında dayanır. 

 Bu anaç kurak bölgelerde daha az olmak üzere 
genellikle bütün bölgeler için kullanılabilir.

RİPARİA X RUPESTRİS MELEZLERİ



101-14 MG: (Riparia x Rupestris)

Bu anaç çakıllı topraklarda iyi gelişir. Toprakta %9’a 
kadar aktif kirece dayanır. Kök sistemi ince ve 
saçaklı olup çok fazla dallanır.

1616 C: (Solonis x Riparia)
Bu anaç oldukça zayıftır. Daha çok nemli topraklarda 
yetişir. Üzerine aşılanan çeşitte olgunluğu 
hızlandırma eğilimi vardır. Filokseraya dayanıklıdır. 
Toprakta %11’e kadar aktif kirece dayanmaktadır. 
Tuzluluğa da dayanıklı bir anaçtır.



161-49 C: (Riparia x Berlandieri) 
Filoksera’ya son derece dayanıklıdır. Ancak 
nematodlara karşı duyarlıdır.
% 25 oranında topraktaki aktif kirece dayanır. 
Kuraklığa dayanıklı değildir. Kurak bölgelerde bu 
anacın iletim demetlerinde tıkanma olur ve öz su 
iletimi gerçekleşmez, bunun sonucunda 
yapraklarda ki su ihtiyacı karşılanamaz ve yapraklar 
solmaya başlar.
Köklenme oranı orta derecedir.



41 B: (Chasselas x Berlandieri)
 Vejatatif devresinin kısa olması ve yüksek 

oranda topraktaki kirece dayanması bu anacın 
en önemli özelliğidir.

 Özellikle aşırı kireçli topraklarda ve sofralık 
üzüm çeşitlerinde olgunlaşmayı hızlandırmak 
için kullanılan bir anaçtır. 

 Mevcut anaçlar içinde topraktaki aktif kirece 
en fazla (%40) dayanıklı olan anaçtır. 

 Tuza ve mildiyöye karşı dayanıklı değildir.
 Bu anacın en olumsuz özelliği zor köklenmesi 

ve çeliklerinde köklenme oranın düşük 
olmasıdır. 

Vinifera x Amerikan Melezleri



A x R1 (ARG 1): (Aramon x Rupestris Ganzin No:1)
Bu anaç derin,dinlenmiş toprakları tercih eder. 
%13 oranında aktif kirece, 0,8 gr/kg oranında tuza 
dayanır. 
Ancak nematodlara ve küllemeye son derece 
duyarlıdır. 
Köklenme ve aşı tutma oranı oldukça iyidir.



1202 C: (Mourvédre x Rupestris)
Kök sistemi kalın ve etli olduğundan ve ayrıca 
Vinifera kanı taşıdığından filokseraya dayanıklı 
değildir. Topraktaki aktif kirece ( %13 ) ve tuza 
(0,8 g/kg) dayanabilmektedir. Bu anaç 
dinlenmiş, derin toprakları sever. Mildiyöye
dayanıklı değildir. İyi odunlaşır, aşı tutma oranı 
iyidir.

333 EM: (Cabernet x Berlandieri) 
Bu anaç filokseraya duyarlı olduğundan uzun bir 
süre üretimde kullanılmamıştır. Ancak kirece ve 
kireç klorozuna son derece dayanıklıdır. 
Tuzluluğa dayanamaz, tuzlu topraklarda çok 
zayıf gelişir. Çelik verimi azdır.



196-17 Cl: (1203 Couderc (Mourvèdre x Rupestris
Martin) x Riparia Gloire de Montpellier)
Bu anaç kuvvetli ve kurağa orta derece dayanıklıdır. 
Pratikte çok kullanılan bir anaç değildir çünkü 
filokseraya ve aktif kirece (%6 aktif kirece dayanabilir) 
dayanıklı değildir. Kumlu ve asitli topraklar için uygun 
bir anaçtır.

Bazı türlerin doğal seleksiyonlarından veya bunların 
değişik melezlerinden elde edilen anaçlar

1613 C: (Solonis x Othello); (Othello: labrusca x riparia)
Filokseraya ve kirece dayanımı iyi değildir. Buna karşılık 
nematodlara son derece dayanıklıdır. Kolay köklenir ve 
iyi aşı tutar.



Fercal: (Berlandieri x Colombard) x 31 Richter
Kolay köklenir ve çeliklerinden kuvvetli köklü 
anaçlar oluşur.
Birçok üzüm çeşidi ile kolay bir affinite gösterir. Aşı 
tutma oranı yüksektir.
Nematodlara dayanıklılığı zayıftır , kuraklığa 
dayanıklıdır, neme dayanıklıdır, “K” noksanlığına 
dayanıklıdır, “Mg” noksanlığına çok duyarlıdır. Bu 
nedenle K/Mg ilişkisi daima kontrol edilmeli ve 
eksik varsa tamamlanmalıdır. 
Ayrıca kirece çok dayanıklı bir anaç (%60 aktif kireç) 
olarak ön plana çıkmaktadır. 



Harmony: 1613 (Solonis x Othello) x Dogridge
Harmony anacı, kök ur nematoduna ve filokseraya 
karşı son derece dayanıklıdır. Harmony çelikleri her 
türlü toprak tipine uygun olmakla birlikte çok hafif 
topraklarda özellikle Sultani Çekirdeksiz üzüm 
çeşidine iyi bir anaç olduğu saptanmıştır.



Dodridge: (V. Champini)
Dodridge anacı, orta derecede filokseraya 
ve kirece dayanıklı olup, çok zor köklenir. 
Köklendikten sonrada yapılan aşılarda aşı 
tutma oranı yüksektir. Nematodlara son 
derece dayanıklıdır. Daha çok hafif, kumlu 
ve sulanan topraklarda yetişir. Bu anaç çok 
kuvvetli olarak gelişir ve üzerine aşılanan 
çeşidi de çok kuvvetli geliştirir. Bu 
özelliğinden dolayı çinko noksanlığı 
belirtilerini gösterir.  Kuvvetli gelişen 
kurutmalık ve şaraplık çeşitler için önerilen 
bir anaçtır. 



Salt Creek (Ramsey): (V. Champini)
Üzerine aşılanan çeşidi çok kuvvetli geliştirir. 
Kuvvetli gelişen kurutmalık ve şaraplık çeşitler için 
önerilen ve hafif kumlu ve az verimli topraklara 
uygun olan bir anaçtır.
Üzerine aşılanan çeşitte çinko noksanlığı gösterir. 
Çelikleri zor köklenir ancak aşı tutma oranı oldukça 
iyidir. Filokseraya orta derecede, nematodlara
yüksek derecede dayanmaktadır. Nematodların
yaygın olduğu arazilerde şaraplık ve kurutmalık 
çeşitlere anaç olarak kullanılmaktadır.



KURAĞA
ÇOK 

DAYANIKLI 
ANAÇLAR

KURAĞA 
ORTA 

DERECEDE 
DAYANIKLI 
ANAÇLAR

KURAĞA 
DUYARLI 
ANAÇLAR

KURAĞA 
ÇOK 

DUYARLI
ANAÇLAR

110 R
140 Ru
1103 P
44-53 M

41 B
333 EM
99 R
196-17 Cl
216-3 Cl

Riparia 
Gloire
Rupestris 
du Lot

420 A
161-49 C
5 BB
101-14 Mg
SO4
3306 C
3309 C



FİLOKSERA’YA BAĞIŞIK 
OLAN ANAÇLAR

FİLOKSERA’YA DAYANIKLI
(TOLERANSLI) ANAÇLAR

FİLOKSERA’YA DUYARLI 
ANAÇLAR

V. rotundifolia   Riparia Gloire
Rupestris du Lot
99 R
110 R
140 Ru
1103 P
SO4
5 BB
8 B
125 A
420 A
161-49 C
3309 C
3306 C
101-14 MGT
41 B
Fercal

Ramsey
151 GEİSENHEİM
143 M
44 LAQUANEXY
1202 C
333 EM
A x R1
VİALLA
1613 C
DODRİDGE
HARMONY



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 Yüksek 17 (Yüksek) Duyarlı

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



Önemli Asma Anaçları

• Rupestris du Lot (V.rupestris)

• 110R (Berlandieri x rupestris)

• 99R (Berlandieri x rupestris)

• 140R (Berlandieri x rupestris)

• 1103P (Berlandieri x rupestris)

• Kober 5BB (Berlandieri x riparia)

• 41 B (Chasselas x Berlandieri)

• Fercal (Berlandieri x Colombard) x 31R

• 1613C (Solonis x Othello)     (Othello: labrusca x riparia x 
vinifera)

• 1616C (Solonis x riparia) nematodlara dayanıklı

• Dodridge (V.champini) “

• Salt Creek (V.champini) “

• Harmony (Dodridge x 1613C) “



Kireç klorozu: 
Toprakta aktif kirecin fazla olması kireç klorozunu
yaratmaktadır.
Toprakta toplam kireç özellikle yağışlı yerlerde suda eriyerek
aktif kireç haline geçmekte ve asmaya zararlı olmaktadır. Kireç
yönünden zengin ve yüksek pH’lı topraklarda yetiştirilen
asmaların Fe alımı çok sık olarak olumsuz yönde
etkilenmektedir. Bu sorun kirecin yol açtığı sararma(kloroz)
olarak bilinmektedir.
Kirecin yol açtığı demir noksanlığı sararması; toprak çözeltisinde
yüksek bikarbonat düzeyleri, kötü havalanma ve yüksek
düzeyde yarayışlı fosfat tarafından şiddetlendirilir. Böylece
bikarbonat iyonları, bitki dokularının pH’sını yükselterek üç
değerlikli demirin (Fe+3) , iki değerlikli demire (Fe+2)
indirgenmesini zorlaştırır. Bunun sonucunda Fe+2 nin asma
kökleri tarafından alımı ve yarayışlılığı azalır ve asmada demir
klorozu ortaya çıkar.



Kireç klorozu: 

Kireçli toprakların toprak çözeltileri genellikle yüksek oranlarda 
Ca+2 içerir. Kileyt bileşiklerinin aynı bağlama bölgeleri için Ca+2

iyonları Fe+2  iyonlarıyla rekabet eder ve böylece demirin asma 
kökleri tarafından alımı engellenmektedir. Bu da demir klorozu 
yaratmaktadır. 
Demir noksanlığı ,asmada genç yaprakların damarları arasında 
görülür. 
Kirece en çok dayanan asma V. vinifera ‘dır. Asma anaçları 
içinde kirece en çok dayanan saf anaçlar ise V. berlandieri ve V. 
monticola’dır.



BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ 

MADDELER VE BAĞCILIKTA 

KULLANIMI



Son yıllarda “Bitki Hormonu” ve “Bitki Büyüme

Düzenleyicileri” kavramlarının birbiri ile karıştırıldığı ve

çoğu kez aynı anlamda kullanıldığı gözlenmektedir. Aslında

“Bitki Hormonu”;

Doğal olarak bitki bünyesinde sentezlenen,

Büyüme ile buna bağlı diğer fizyolojik olayları kontrol eden

Oluştukları yerden bitkilerin diğer kısımlarına taşınabilen

Çok düşük konsantrasyonlarda bile etkisini gösterebilen

organik maddeleri tanımlamaktadır.



“Bitki Büyüme Düzenleyicileri” ya da

“Büyümeyi Düzenleyici Maddeler” terimleri ise

yukarıda sözü edilen doğal bitki hormonlarının

yanı sıra, son yıllarda sayıları giderek artan ve

sentetik olarak elde edilebilen, bitki büyüme ve

gelişmesi üzerine etkili olduğu belirlenen diğer

kimyasal maddeleri de kapsamına almaktadır.

Her “Bitki Hormonu” bir “Büyümeyi

Düzenleyici Madde” olduğu halde, her

“Büyümeyi Düzenleyici Madde” bitki hormonu

değildir.



OKSİNLER



Bitkilerden izole edilen ilk hormon grubunu oluşturan ve

büyümeyi uyarıcı (promotör, stimülatör) özellikler taşıyan

oksinler, özellikle hücre bölünmesi ve genişlemesi

üzerine etkilidirler.

Bitki bünyesinde bulunan oksin’in Indol-3-Asetik Asit

(IAA) olduğu 1935 yılında Thiman tarafından

saptanmıştır.

Daha sonra yapılan çalışmalarla, etkileri itibariyle oksin

aktivitesi gösteren Indol Bütirik Asit (IBA), α-Naftalen

Asetik Asit (NAA) ve Indol Propiyonik Asit (IPA) gibi

bazı sentetik büyümeyi düzenleyiciler elde edilmiştir.



Oksinler grubu içinde yer alan önemli oksin türevleri

şunlardır :

IAA Türevleri : Indol Aset Amid (IAd)

Indol Bütirik Asit (IBA)

Indol Propiyonik Asit (IPA)

NAA Türevleri : Naftoksi Asetik Asit (NOA)

Naftalen Aset Amid (NAd)

Fenoksi Asetik Asit Türevleri

2-4 Diklorofenoksi Asetik Asit (2,4 D)

2,4,5 Triklorofenoksi Asetik Asit (2,4,5 T)

4- Klorofenoksi Asetik Asit (4 CPA)



Oksinlerin en önemli işlevlerinden

birisi çeliklerde köklenmenin

uyarılmasıdır.



SİTOKİNİNLER



SİTOKİNİNLER

Miller ve Skoog tarafından 1955 yılında elde edilen

ve Kinetin ya da Adenin olarak adlandırılan (6-

furfurilamino purin veya 6-furfuril Adenin)

sitokininler hücre bölünmesini uyarıcı

hormonlardır. Daha sonra elde edilen, biyolojik ve

kimyasal yapıları ile etkileri itibariyle büyük ölçüde

Kinetin’e benzeyen büyümeyi düzenleyiciler,

sitokininler olarak nitelendirilmiştir. Bunlardan

başlıcaları, Benzil Adenin (BA), Benzil Amino Purin

(BAP), SD 8339 ve Zeatin’dir.



GİBBERELLİNLER



GİBBERELLİNLER

İlk defa Japonya’da Gibberella fujikuroi

mantarlarından izole edilmiş, bu mantarın çeltikte aşırı

boy uzamasına neden olmasıyla fark edilmiştir (Seçer,

1989).

Uzama hormonu olarak bilinen GA serisinin sayısı

günümüzde 100’ e yaklaşmıştır. Bunlar arasında en

aktif olanları sırasıyla GA3 (Gibberellik Asit), GA5,

GA7, GA2 ve GA8’dir. Son yıllarda özellikle GA3,

bağcılıkta en yaygın olarak kullanılan bitki

hormonu olma özelliğini kazanmıştır.



DORMİNLER

(Engelleyiciler- İnhibitörler)



DORMİNLER

(Engelleyiciler- İnhibitörler)

Bu grup, bitki büyüme ve gelişmesini yavaşlatan, gerileten,

hatta engelleyen büyümeyi düzenleyici maddeleri

kapsamına almaktadır. Bitki bünyesinde bulunan doğal

engelleyici Absizik Asit’in (ABA) en önemli işlevleri

apikal dominansiye (Tepe tomurcuğu hakimiyeti) neden

olması, protein ve nükleik asit sentezini durdurmasıdır.

Büyümeyi engelleyici etkilerinden dolayı bağcılıkta zaman

zaman kullanılan sentetik inhibitörlerin başlıcaları;

2- kloroetil trimetil amonyum klorit (CCC),

N- dimetil morfolinium klorit (DNC),

Süksinik asit, 2-2 dimetil hidrazit (SADH),

Alar, B-9, Morfaktinler ve Paklobutrazol (PB)’dür.



ETİLEN



ETİLEN

Bitkilerde, yaprak ve meyve dökümüne neden

olma, renk oluşumu ve olgunluğu hızlandırma

etkilerinden dolayı, “Olgunlaştırma veya

Yaşlandırma Hormonu” olarak adlandırılan

etilenin 2-Kloroetil fosfonik asit (Ethrel,

Ethephon veya CEPA) ve Etil hidrojen 1-

propil fosfonat (NIA 10637) adlı bileşikleri

bağcılıkta belirli ölçüde kullanım alanı

bulmuşlardır.



BAĞCILIKTA BÜYÜMEYİ 

DÜZENLEYİCİLERDEN 

YARARLANILMASI



I. Çiçek Gelişimi

Çiçek taslaklarının oluşumu

Büyümeyi engelleyiciler : CCC

Sitokininler : BA

Gibberellinler: Salkımların sülüğe

dönüşümüne neden olmaktadır.



Çiçek taslaklarının gelişimi

 Çiçek taslaklarında dallanmanın uyarılması : GA3, CCC (Doğrudan), 

ABA (Dolaylı)

 Salkım iskeletinin gelişmesi : GA3, CCC

 Dişi organın gelişimi : 4-CPA, GA3, sitokininler

 Cinsiyet değişimi : Sitokininler

 Tohum taslağının gelişimi / aborsiyonu : Partenokarpinin uyarılması –

GA3

 Polen gelişimi / kısırlık : 1) GA3, çiçek tozlarını kısırlaştırır 

(Islah çalışmalarında kastrasyon

yerine kullanılır.).

2) GA3 ve IBA düşük dozlarda polen

çimlenmesini uyarır.

 Çiçeklenme  1) Çiçeklenmenin öne alınması : GA3

2) Taç şapkasının kopmaması : NAA, 4- CPA,

GA3(Kendileme veya partenokarpi için)



II. Meyve Tutumu ve Gelişmesi

 Oksinler : Partenokarpik meyve

tutumunun ve tanelerin gelişmesi üzerine

en etkili oksin 4-CPA (PCPA)’dır.

Uygulama, tam çiçeklenmede 10-50 ppm

doz aralığında etkili bulunmuştur.



Gibberellinler :

Çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde

1. Tane tutumunun azaltılması Çiçeklenme,

döneminde 20-40 ppm

2. Tane iriliğinin artırılması Tam çiçekten

5-10 gün sonra 10-40 ppm

3. Çekirdeksizlik oluşumu Çiçeklenmeden

önce ya da çiçeklenme

sırasında 5-20 ppm



Sitokininler :

 Sitokininlerin kullanımını sınırlayan özellikleri ;

a) Pahalı olmaları

b) Suda kolay çözünmemeleri

c) Dış yüzeylerden zor alınmaları

d) Bitki bünyesindeki hareketlerinin yavaş oluşu

 Bu amaçla kullanılan sitokininlerden en etkili olanları

BAP ve BA’dir. Ancak, BAP daha etkilidir. Sultani’de

çiçeklenmeden 10 gün sonra uygulanan 500 ppm BAP, tane

tutumunu iki kat artırmış, 1000 ppm ise tane iriliğini önemli

ölçüde artırmıştır.



Büyümeyi Engelleyiciler

Meyve tutumunun artırılması : CCC ve çok

daha sınırlı olmak üzere SADH, özellikle CCC

çiçeklenmeden 10-20 gün önce 100-1000 ppm

dozunda uygulanabilir.

Meyve iriliğinin azaltılması : Her iki kimyasal

da verim artışına paralel olarak tane iriliğini

azaltmaktadırlar.



Diğer Kimyasallar

Meyve tutumunu ve tane iriliğini

artıran diğer kimyasallar olarak üre, urasil,

bor ve süksinik asit ile etilen sayılabilir.



III. Çekirdeksizlik (Partenokarpi)

Çekirdekli çeşitlere çiçekten 10-15 gün önce

100 ppm GA3 uygulaması ile çeşitlere göre

değişen oranlarda çekirdeksizlik elde

edilmektedir.

Aynı omcalara çiçekten 7-15 gün sonra aynı

dozda GA3 uygulaması ile de tane iriliği

artırılmaktadır.

Bu uygulama en yaygın şekilde Delaware

çeşidinde yapılmaktadır.



IV. Çiçek ve Meyve Seyreltme

Gibberellik asit (GA3)

 En yaygın olarak kullanılan Büyümeyi Düzenleyici’dir.

 En uygun doz 5-10 ppm

 En uygun uygulama zamanı çiçeklenme başlangıcı

NAA

GA3’e duyarlı çeşitler için seçenektir.

En uygun zaman çiçeklenme sonu veya çiçekten 10

gün sonra

En uygun doz 5-10 ppm

Toksik etkisinden sakınılmalıdır.



VV. Olgunlaşma

1. Dolaylı yöntemlerle olgunluğun

hızlandırılması

Bilezik alma

Çekirdeksizlik sağlama (GA3)



2. Doğrudan yöntemlerle olgunluğun hızlandırılması/geciktirilmesi

Oksinler

Olgunluğu geciktirici

En etkilisi BTOA (Benzo Tiazol-2-oksi asetik asit)

En uygun uygulama zamanı : Ben düşmeden hemen önce

En uygun uygulama dozu : 10-100 ppm (20 ppm’in üzerinde

yapraklarda zararlanma)

Diğer oksin benzerleri de (2,4,5 TP, NAA, 4-TNA) benzer etkiyi

göstermektedirler.

CEPA

Olgunluğu hızlandırıcı

En uygun uygulama zamanı : Tanelerin % 10-20’sine ben düştüğü

dönem.

En uygun uygulama dozu : 100-300 ppm



VVI. Tanelenme

1. Önlenmesi

4-CPA : Çiçekten 10 gün sonra 15-20 ppm Çekirdeksiz

GA3 : Çiçekten 10 gün sonra 20-200 ppm  çeşitlerde

yaş kopmanın önlenmesi

2. Uyarılması

CEPA : Hasattan 7-10 gün önce 400-500 ppm



VII. Çatlamanın Önlenmesi

NAA : Hasattan birkaç gün önce ya da hasat

sırasında 50 ppm

4-CPA : Hasat sırasında 50 ppm

CCC : Hasattan birkaç gün önce 20-100 ppm

SADH, Kinetin, TH 6241 “5-kloro-6-

etoksikarbonilmetoksi-2,1,3-benzotiadiazol”



VIII. Vejetatif Büyüme

1. Gözlerde Sürme

a. Sürme oranının artırılması

SADH : 1) Sonbaharda asmalara 1500-2000 ppm

2) Soğuklatılmadan önce ve sonra

çeliklere 2000 ppm

DNOC : Sürmeden önce

HCN   : Sürmeden önce % 2.5-5.0

CaCN2 : 1) Budamadan sonra omcalara % 20

2) Çeliklere % 25

KNO3 : Sürmeden önce omcalara



b. Sürme oranının azaltılması

GA3

CCC

CEPA

Oksinler (NAA, 2,4 D, BTOA)



2. Sürgün gelişmesinin kontrolü

CEPA : Çiçekten 4-6 hafta sonra 500-1000

ppm uygulaması ile özellikle koltuk

sürgünü oluşumunun engellenmesi

3. Sürgün gelişmesinin uyarılması

GA3 : Sürmeden sonra 1000 ppm’in

altındaki dozlarda



IX. Çoğaltma 

1. Tohumların çimlendirilmesi

 Tohumları soğukta nemli katlamaya almadan önce

24 saat süreyle 2000-8000 ppm GA3 çözeltisinde

tutma.



2. Aşılı ve aşısız asma fidanı üretimi

(Aşılı ve aşısız asma çeliklerinin köklendirilmesi)

 Oksinler (IBA, NAA, IAA)

F Seyreltik Çözeltiye Yavaş Daldırma : 50-200 ppm’lik

çözeltide 24 saat ıslatma

F Yoğun Çözeltiye Hızlı Daldırma : 1000-5000 ppm’lik

%50 etanol içinde hazırlanan çözeltiye çeliklerin dip

kısımlarının 5-10 sn. süreyle daldırılması

F Toz preparata daldırma : 2000-5000 ppm’lik dozlarda

talk pudrası kullanılarak hazırlanan toz preparata

çeliklerin dip kısımlarının daldırılması



3. In vitro mikro çoğaltım

Meristem ve Sürgün ucu kültürü

 Başlangıç ortamı : GA3

 Sürgün ortamı : Sitokininler (Kinetin, BA)

 Köklenme ortamı : Oksinler (IBA, IAA)



ÜZÜMLERDE OLGUNLUK, HASAT 

VE MUHAFAZA



1. SOFRALIK ÜZÜMLER
1.1. Olgunluk

Üzümler hasat edildikten sonra olgunlaşmaz.

Bu yüzden, olgunluk standartlarına erişmeyen

üzümler hasat edilmemelidir!



Üzümlerde Olgunluk Kriterleri

Üzümlerde olgunluğa doğru;

Şıranın SÇKM’si artar (Refraktometre ile ºBrix olarak ölçülür),

asidi (0.1N NaOH ile pH : 8.3’e kadar titrasyon yapılarak ölçülür)

azalır,

Kendine özgü kabuk rengi oluşur (Renkli çeşitlerde renk

koyulaşır, beyazlarda yeşil-sarı ya da sarı renk oluşur),

Tane eti yumuşar,

Kendine özgü tadı oluşur.

Salkım sapı odunlaşır ve rengi koyulaşır,

Çekirdekler kahverengileşir ve tane etinden ayrılabilir.
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 Sofralık üzümlerde en önemli olgunluk (hasat)

ölçütü şıradaki SÇKM/Asit oranıdır. Bu değer

Olgunluk İndisi olarak adlandırılır.

Ancak düşük asitli çeşitlerde (Queen of Vineyards)
çok düşük SÇKM oranında (% 13) dahi ürün yeme
olgunluğundadır. Tersine Sultani gibi yüksek asitli
çeşitlerde ise SÇKM % 16-17 olduğunda bile tad ekşi
gelebilir. Buna göre, ilkinde SÇKM, ikincisinde ise asit
kapsamı üzerinden olgunluğa karar verilmesi daha
uygundur.

BRİX x 10

TA

formülüne göre hesaplanan İNDİS değerleri 20-40
arasında olmalıdır.

Olgunluk İndisi



Dünya’da sofralık üzümlerin ülke içinde tüketiminde ve dış

satımında olgunluğu belirleyici standart olarak “Olgunluk

İndisi” yaygın olarak kullanılır.

Sofralık üzümlerin dış satımında tane iriliğine göre

ayrılan üç sınıfın (Ekstra, 1. Sınıf, 2. Sınıf) yanısıra

minimum °B düzeyi (Cardinal, Redglobe, A. Lavallée için

15 °B, diğer çeşitler için 16 °B, Cannon Hall Muscat için 17

°B, Sultani için 18 °B),

temiz, parlak tane, nem yoğunlaşmasının olmaması,

yabancı tadlar ve kokular taşımaması ve kükürt zararı

olmaması gibi özellikler aranmaktadır.



1.2. Hasat

Seçerek Hasat

v Sofralık üzüm bağlarında, yalnızca görünüş olarak
çekici, aynı zamanda yeme, nakil ve muhafaza
yönleriyle iyi kalite özelliklerine sahip salkımlar hasat
edilmelidir. Özellikle omcalar üzerindeki ürünün aynı
zamanda olgunlaşmadığı çeşitlerde hasat, birkaç
kerede tamamlanmalıdır. Bu uygulama, salkım
ayıklama işlemlerini de kolaylaştırır.

v Hasat mümkün olduğunca serin, yani sabahın erken
saatlerinde yapılmalıdır.



1.2. Hasat

Seçerek Hasat

v Hasat özel makaslarla, salkım sapı dala en yakın noktadan
kesilerek yapılmalıdır.

v Hasat ve ayıklama sırasında salkımlar, salkım sapından
tutulmalıdır. Böylece pus tabakasının silinmesi en aza
indirilmiş olacaktır.

v Olgunluk döneminde hava yağışlı giderse hasat 2-5 gün
ertelenmelidir. Böylece aşırı su alımından kaynaklanan
çatlama sorunu açıklığa kavuşmuş olur.



Salkım Ayıklama (Trimming)

v Ayıklama; hasat edilen salkımlardan olgunlaşmamış,

hastalıklı, çatlak, buruşuk, iyi renklenmemiş ve küçük

kalmış tanelerin ayıklanarak salkımların

görünümünün düzeltilmesi işlemidir.

v İhraçlık ürünlerde ayıklama işlemi, ihracat

standartlarına uygun olarak daha özenli yapılır.



1.3. Ambalajlama

Ambalaj Evleri

v Hasat edilen sofralık üzümler, ambalaj evlerinde ayıklanır ve

ambalajlanır.

v Ambalaj evlerinin büyüklüğü, paketleme işleminin kapasitesine göre

değişir.

v Ambalaj evlerinde yeterli aydınlık ve havalanmanın yanısıra, ambalaj

materyalinin ve ambalajlanmış ürünün depolanması için; ayrıca ürün

giriş ve çıkışı ile diğer işlemler için yeterli alan bulunmalıdır.

v Son zamanlarda, ambalaj evlerinde ön soğutma ve soğuk hava

depolarının bulunması da gerekli görülmektedir.



Bağda Ambalajlama

Bu sistemde, sofralık üzümler hasat

edildikten hemen sonra bağda ayıklanarak

ambalajlanır. Usta kişilerce yapılması gereken

bu işlem, pus tabakasının daha az zarar görmesi

ve tanelerin daha az hırpalanması yönüyle

avantajlıdır. Bu yöntem, erkenci ve kolay

zararlanan çeşitler için daha uygundur.



İç Pazara Yönelik Ambalajlama

 İç pazarlara yönelik ambalajlamada değişik tipte kaplar (ahşap kasalar

ve karton kutuların yanısıra perlit, polistren kaplar gibi ) ve yöntemler

uygulanır.

 Ürün, genellikle Ekstra Sınıf, 1. Sınıf, 2. Sınıf olarak sınıflandırılır.

 Ambalajlamada salkım saplarının üste, ya da alta getirildiği yöntemler

uygulandığı gibi, daha çok tüm salkım saplarının gizlendiği “Yüzleme”

denilen yöntem uygulanır. Ancak son yıllarda, A.B.D., Avustralya gibi

ülkelerde, salkımların daha kolay ele alınması ve alınırken daha az

zararlanmasından dolayı “sapları üstte” ambalaj şekli tercih

edilmektedir.

 İç pazarlar için kullanılan kaplar farklı boyutlarda olabilmekte ise de

içten içe uzunluğu 450 mm, genişliği 290 mm ve derinliği 135 mm olan

ahşap, karton, polistren ve plastik kutular 10 kg üzüm almaktadır.





İhracata Yönelik Ambalajlama

Bu sistemde alıcı ülkelerin talepleri

doğrultusunda ambalajlama yapılmaktadır.

Buna yönelik olarak, son yıllarda 5 kg ürün

alan karton kutular tercih edilmektedir.



1.4. Hasat Sonrası İşlemler

Ön Soğutma

Ürünün raf ya da muhafaza ömrünü kısaltan dış hava sıcaklığının hızla

düşürülmesi işlemidir. Bu işlem, özellikle uzun mesafelere nakil ya da

uzun süreli muhafaza söz konusu olduğunda önem kazanır.

Üç farklı ön soğutma yöntemi kullanılmaktadır :

1. Soğuk hava ile ön soğutma : Ürünün üzerine soğuk hava üflenerek

yapılır. Günümüzde en yaygın kullanılan yöntemdir.

2. Soğuk su ile ön soğutma : Ürünün soğuk suya daldırılması ya da üzerine

soğuk su püskürtülmesi şeklinde uygulanır.

3. Vakumla ön soğutma : Ortam basıncının düşürülerek suyun

buharlaştırılması yoluyla ürünlerin soğutulmasıdır. Pahalı olması

nedeniyle pek yaygın değildir.



Fümigasyon

Sofralık üzümlerin soğukta muhafaza sürelerini

sınırlayan en önemli etken küf mantarlarının, özellikle de

Botrytis cinerea ‘nın (Gri ya da Kurşuni Küf) neden olduğu

çürüme ve bozulmalardır. Fümigasyon, bu tür çürüme ve

bozulmalara neden olan organizmaların etkinliklerinin

azaltılması veya yok edilmesi işlemidir. Bu amaçla;

1. Kükürtdioksit (SO2) ile Fümigasyon

 1.1. Sıvı Hale Getirilmiş SO2 ile Fümigasyon



1. 2. Bisülfit ile Fumigasyon

Soğuk taşıma araçlarında ve soğuk depolarda kapalı olarak

ambalajlanmış üzümleri SO2 ile fümige etmek olanaksızdır. Böyle

durumlarda Sodyum bisülfit veya Potasyum bisülfit kullanılmaktadır.

Üzüm kasaları veya kutularındaki hava nemi ile bisülfit

reaksiyona girerek SO2 gazı açığa çıkarır. Ambalajlarda nem ne

kadar az olursa, SO2 çıkışı o kadar yavaş olur ve üzümler uzun bir

süre düşük konsantrasyonda SO2 ile temas etmiş olur.

Son yıllarda bu amaçla geliştirilmiş tabletler, daha çok da özel

kağıt ve plastikten imal edilmiş poşetler (pad) başarı ile

kullanılmaktadır. UVAS (ABD), SYS (Fransa), OSKU-VID (Şili),

UVASYS (Güney Afrika)



2. SO2 Dışında Kullanılan Fümigantlar

Isomaltol, dibromo-tetraklor-etan, Iodine, Ortofenilfenol,

alkol, Asetik asit, Formaldehit, Klorin bileşikleri

SO2 Zararları

En önemli zarar ağarmadır. Tane sapı çevresinde başlar,

burada oluşan çatlaktan tane içine absorbe edilen gaz uca

doğru ilerleyerek bu bölgeleri de ağartır. Şiddetli zararlanma

sonucu kahverengileşme de oluşur ve tad da bozulur.

Sofralık üzümlerde SO2 kalıntı seviyesi 10 ppm’in üzerinde

olmamalıdır.



Soğukta Muhafaza

Sofralık üzüm çeşitlerinin soğukta muhafaza süreleri üzerine:

tane kabuğunun, tane etinin, tane sapı ve salkım iskeletinin anatomik yapısı ile

tanenin kopma direnci;

muhafaza ortamının sıcaklığı, oransal nemi, hava hareketi ve fümigasyon

etkinliği, etkilidir.

1. Sıcaklık

Önerilen sıcaklık aralığı –1 ile 0 °C’dir. Üzümler –1.5 °C’de donar.

2. Oransal nem

Önerilen nem aralığı %92-96’dır.

3. Hava hareketi

Soğuk havanın saatte 60-90 kez değişimi sağlayacak 0.2-0.4 m/sn hava hareketi

önerilmektedir.

4. Fümigasyon etkinliği

Muhafaza sırasında çürüme ve bozulmalara yol açan başta Botrytis cinerea olmak üzere 

Penicillium, Alternaria, Rhizopus ve Aspergillus gibi etmenlerin kontrolü için daha önce 

açıklanan önlemler alınmalıdır.



Sofralık Üzümlerin Soğukta Muhafaza Süreleri

Muhafaza süreleri 30-180 gün arasında değişmektedir. Marmara
Bölgesi’nde yetiştirilen bazı üzüm çeşitlerinin optimum muhafaza
süreleri; 0 °C sıcaklık, %90-95 O.N., 0.2-0.25 m/sn hava dolaşım hızında
ve SO2 ile fümigasyon yapıldığında;

Cardinal için 58 gün

Amasya Beyazı için 68 gün

Razakı için 71 gün

Kozak Beyazı için 79 gün

Hafızali için 79 gün

A. Lavallée için 83 gün

Kozak Siyahı için 83 gün

İrikara için 94 gün

Erenköy Beyazı için 113 gün

Müşküle için 138 gün olarak saptanmıştır.



Kontrollü Atmosferde Muhafaza

Bu konuda yapılan araştırma çalışmaları

bulunmakla birlikte, sofralık üzümlerin KA

koşullarında muhafazasından, elma ve armut

gibi başarı sağlanamadığı bilinmektedir.



ŞARAPLIK ÜZÜMLER

Şaraplık Üzümlerde Hasat Kriterleri

v Şaraplık üzümler bir kerede hasat edildikleri için hasat

tarihinin doğru olarak belirlenmesi, şarap kalitesi

açısından büyük önem taşır.

v Şarap kalitesi, üzümün bileşimine bağlı olduğundan,

üzümün bileşimi de olgunluğa göre değiştiğinden şaraplık

üzümler, üzümlerin yapısındaki bileşenlerin optimum

oranlarda bir karışım oluşturdukları dönemde hasat

edilmeleri gerekir.



2- ŞARAPLIK ÜZÜMLER

Suda Çözünür Kuru Madde (SÇKM) Oranı (%)

***En önemli olgunluk göstergesidir***

v Şaraplık üzümler, üretilecek şarabın tipine (sek, dömisek,

şampanya vb.) ve kalitesi belirli bir şarap için uygun bulunan

değere karşılık gelen SÇKM oranında hasat edilir.

v Şıranın SÇKM’si ne kadar yüksekse şarabın alkolü ya da

“alkol+şeker”i o kadar yüksek olur.

v Bazı istisnalar dışında şaraplık üzümler SÇKM % 18-24 arasında

hasat edilir. Bu da %10-13.5 arasında alkolü ifade eder.

v Aşırı olgun ya da Botrytis’li üzümlerde bu değer %30’a ulaşabilir.

Bu üzümler tatlı şarap yapımında kullanılır.



SÇKM

 Suda çözünür kuru madde oranı (%), hidrometre (areometre, dansimetre)

ya da refraktometre (ºBrix ” ºB” olarak) kullanılarak ölçülür.

 Hidrometre ile SÇKM ölçümlerinde 0.2-0.5 L şıra kullanılır.

 ºBrix ( ºB) şeker, asitler, iyonlar ve diğer çözünürlerin toplam oranını ifade

etmekle birlikte, olgun üzümlerin şıralarında ağırlık cinsinden şeker

oranına denk gelmektedir.

 Bome ölçüsü ise v/v cinsinden yaklaşık olarak şarabın alkol oranını verir.

Ancak 10’dan düşük Bome’ler, biraz daha düşük; 10’dan yüksek Bome’ler

ise biraz daha yüksek alkol oranına denk gelir.

 Balling, ºBrix’e denk gelir; ancak, Balling ölçen refraktometreler 20º C

yerine 15º C’ye kalibre edilmiştir.

 Öksele ise şırada “ Yoğunluk-1.000” x 1000 olarak ifade edilir.

 Brix ölçümlerinde yaygın olarak el refraktometreleri kullanılırsa da, daha

doğru sonuç almak için Abbé refraktometreleri kullanılır.



Brix= Kuru madde (%)

Öksele= 4 x Brix

Bome= Brix / 1.9 

(hacim alkol)

Balling=Brix



Asit (g/L)

Üzüm şırasının titrasyon asitliği ve pH’sı; bir yandan
fermantasyonun seyrini etkilerken, diğer yandan
mikrobiyal metabolizmayı, renk ve tad oluşumunu
etkiler.

Kaliteli şarap üretimi için uygun olan yörelerin
üzümlerinde şıranın asit oranı 0.6-1.0 g/100ml’dir.
Sıcak yörelerin üzümlerinde asit daha düşük, soğuk
yörelerde ise olgunluğun tam olmamasından dolayı
daha yüksektir.



Titrasyon Asitliği (TA)

TA, anyonlar ve metal-asit anyonlarının toplamı

olarak 1 litre şıradaki tartarik asit cinsinden toplam

asitliğin, alkali titrasyon yöntemiyle belirlenmesidir.

Titrasyonda 0.1 N NaOH, fenolfitalein indikatörü

kullanılarak, şıra pH : 8.2’e kadar titre edilir.



pH
 Şıradaki serbest hidrojen (H+) iyonları
konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır.

 TA ile arasında tersine bir korelasyon söz
konusudur. Yani, şırada alkali metallerden birisinin
(Örneğin K+) düzeyi yüksekse, H+ konsantrasyonu
düşeceğinden, pH yükselir.

 Şırada pH düzeyinin 3.8’i aşmaması arzu edilir.



Şeker/Asit İndisleri

 Şaraplık üzümlerde de olgunluğun belirlenmesinde

şeker/asit oranından yararlanılmaktadır.

 İstenilen oranlar, şarabın tipine ve özelliğine göre değişir.

Ancak, Avustralya’da sek (dry) şaraplar için :

BRİX x 10

TA

formülüne göre hesaplanan İNDİS değerleri 20-40 arasında
değişmektedir. Bu değerler Kaliforniya ve G. Afrika’da da
kullanılmaktadır.



Fenoller ve Renk

Somers ve Evans (1974, 1977) ‘a göre özellikle genç sofra

şaraplarında sübjektif kalite değerinin iyonize antosiyanin

konsantrasyonu ile doğrudan ilişkili olduğu saptanmıştır.

Aroma ve Tad

Şıradaki aroma ve tad maddeleri ile şarap kalitesi

arasındaki ilişkiler, analitik (prolin, amonyum, monoterpenler,

total glukozitler) olmaktan çok organoleptik (duyusal) olarak

koku ve tad değerlendirmesine dayandırılmaktadır. Örneğin

Riesling için Cootes (1984) ‘un geliştirdiği yönteme göre alınan

örneklerden hazırlanan şıradaki aroma değerlendirmesi, şarap

kalitesi ile çok uyumlu bulunmuştur.



3. Hasat

Elle ya da makine ile yapılmaktadır.

Makine ile Hasat

Gelişmiş ülkelerde :

a) üretim maliyetini düşürmek,

b) iş gücünden tasarruf

nedeniyle mekanik hasat önem kazanmıştır.

Mekanik hasat oranı yaklaşık olarak Fransa’da % 20, A.B.D.’de
% 50, Avustralya’da ise % 75’tir.

Son yıllarda kullanılan hasat makineleri sarsma yöntemi ile çalışır.

2-4 operatörle çalışan bir hasat makinesi saatte 5 da bağı hasat
edebilir. Bu, elle hasada göre 20-50 kez daha hızlıdır.

Semillon gibi kabuğu yumuşak birkaç çeşidin makine ile hasadı
mümkün olamamaktadır.

Başarılı bir mekanik hasat için, terbiye sisteminin bu amaca uygun
şekilde kurulması gerekir.

Üründe en az zararlanma için makine hızının 0.5-1.5 km/saat
olması önerilmektedir.

Makine ile hasadın gece yapılması tercih edilir





Elle Hasat

Elle hasat daha fazla işgücü gerektirir ve daha yavaş ilerler.

Elle hasat etkinliği,

Çeşit özelliği

1. Salkım sapının kolay (Syrah) veya zor (Traminer) kırılması

2. Tanelerin hasat sırasında kolay parçalanması

(C. Sauvignon ve Sultani)

 Budama yöntemi

 Ürün yükü

 Salkım iriliği

 Destek sistemi

 Sürgün ve yaprak yoğunluğu

Toplayıcıyı etkileyen koşullar

(hava sıcaklığı ve nemi, arazi koşulları) ile yakından ilgilidir.



İyi bir hasatçı 8 saatlik bir günde 750 kg (Gamay, P.

noir gibi küçük salkımlı çeşitler) ile 5000 kg

(Öküzgözü, Narince gibi iri salkımlı çeşitler) ürün

toplayabilir.

Elle hasat dar ve uzun ağızlı hasat makasları, bazen de

ucu kıvrık kısa ağızlı bıçaklarla yapılır.





Örnek Alma ve Değerlendirme

1. Bağ içinde farklılık yaratan unsurlar

 Genetik karışıklık (çeşit ya da klon olarak)

 Omcaların yaş farklılıkları

 Topografi ve toprak yapısından kaynaklanan farklılıklar,

 Toprağın su statüsü yönünden ortaya çıkan farklılıklar (Otlanma

da su tüketimini etkilediğinden dikkate alınmalıdır).

 Ürün yükü farklılıkları (az ürün erken, fazla ürün geç olgunluk)

 Yeşil budama farklılıkları

 Kenar ve içte kalan sıra ve omcalar arasındaki farklılıklar

 Hastalık ve zararlıların etkileri yönünden ortaya çıkan

farklılıklar



2. Örnekleme Yöntemi

Örneklemeye tahmini hasat tarihinden 2-3 hafta önce

başlanmalıdır.

Örneklemede yukarıdaki unsurlar dikkate alınarak, bağın

büyüklüğüne göre; omca, salkım, çiltim ya da tane hasadı

tarzında yöntemler kullanılabilmektedir.

Bu yöntemler arasında en çok kullanılanı tane toplamadır.

Salkım ve çiltim toplanırken salkımların güneş

gören/gölgede kalan, dış kısımda/iç kısımda, çiltimlerin

kanatlardan/uç kısımdan alınanlar arasındaki; tane

toplanırken ise salkımın üst/orta/uç kısmından,

iri/orta/küçük tanelerden ya da olgunluk derecesinden

kaynaklanan farklılıkların dikkate alınması gerekir.



2. Örnekleme Yöntemi

10 dekara kadar küçük bağlarda, bağı temsil edecek

nitelikte 60-70 omcadan (bağın %5’i) toplam 200 tane (her

omcadan 3 tane),

Daha büyük bağlarda ise bağın %3’üne denk gelen

omcalardan 5’er tane alınması,

100 dekardan daha büyük bağlarda ise her 10. sıra

arasından yürüyerek, her 10. omca çiftinin her iki

tarafından örnek alınır (örneklemede omcaların %1’i

kullanılır).

Bağın büyüklüğü dikkate alınmaksızın, 1 fermantasyon

birimi olarak kabul edilen 20 ton üzüm için 1 örnek

alınabilir.



Croser (1984)’ın önerdiği tane örnekleme protokolü :

Örneklemede omcaların % 1’i (Her 10. sıranın 10. omcası) kullanılır,

Her omcadan tesadüfen seçilen 2 salkımdan 10 tane alınır,

10 tanenin 5’i salkımlardan birisinin dış tarafından, diğer 5’i ise öteki 

salkımın iç tarafından alınır,

5 tanenin 2’si salkımın üst, 2’si orta ve 1’i de uç kısımdan alınır.

En iyi sonucu almak için örnekler aynı günde, tercihen sabah ya da

günün normal hasadın yapıldığı diliminde alınmalıdır.  

Taneler üzerinde çiğ bulunmamalıdır.

Örnekler ağzı kapalı polietilen torbalara konularak 2-4ºC’de

muhafaza edilmeli ve 24 saat içinde işlenmelidir.



Örneklerin Test İçin Hazırlanması

Örneklerden şıranın alınması, ezme, kıyma ya da

parçalama yöntemlerinden herhangi birisi ile

yapılabilir.

Örneklerin Testlenmesi

Şıra örneklerinde SÇKM, Titrasyon Asitliği ve

pH ölçülür. Bazen de renk, aroma ve tad tayini

yapılır.



1.3. KURUTMALIK ÜZÜMLER

Genel Bilgiler

Dünya’da 20’nin üzerinde ülkede yaklaşık 1.250.000 ton kuru 

üzüm üretilmektedir. Üretimin %75’i natureldir.

Ülkemiz yaklaşık 350.000 ton/yıl kuru üzüm üretimi ile (Dünya 

üretiminin % 28’i) dünyada 1. sırada, çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde 

(250.000 ton) ABD’den sonra 2. sırada, çekirdeksiz kuru üzüm dış 

satımında (210.000 ton) ise 1. sıradadır.



Kuru Üzüm Üretimi İçin Uygun İklim Koşulları

Kuru üzüm üretimine uygun yöreler sıcak ve

çok sıcak yörelerdir. Bu yörelerde EST’nin

2000 gün-derecenin, en sıcak ay ortalamasının

ise 23°C’nin üzerinde , yıllık toplam yağışın

600mm’nin altında olması gerekli sayılmaktadır.

Ayrıca yaz sonunda havaların yağışsız geçmesi,

ya da en az düzeyde yağış düşmesi ve hava

neminin düşük olması gerekir.

Bu iklim koşulları, genellikle her iki yarıkürenin

25°-40 ° enlemleri arasında gerçekleşmektedir.



Kurutmalık Üzümlerin Olgunlaşması

Kurutmalık üzümlerde üzümün olgunlaşması ile elde

edilecek kuru üzümün kalitesi ve bileşimi arasında

doğrudan ilişki vardır.

Tüm kurutmalık üzüm çeşitlerinde, kuru üzüm

randımanı ile şıranın SÇKM (°B) oranı arasında

doğrusal bir ilişki söz konusudur. Örneğin Sultani

çeşidinde °B değerinde °1’lik artış 1 ton yaş üzümde

güneş altında doğal (naturel) kurutulan üründe 10kg,

bandırılarak kurutulan üründe 11 kg artış

sağlanmaktadır. SÇKM oranındaki artış yalnızca

randıman değil, aynı zamanda kuru üzüm kalitesini de

artırır.



İklim faktörlerinden sıcaklık ve yağış, üzümlerin

olgunlaşması üzerine doğrudan etkilidir. Çekirdeksiz

kuru üzüm üretiminde en önemli üç ilimiz Manisa,

İzmir ve Denizli’de yıllık ortalama sıcaklık (°C) ve

toplam yağış değerleri (mm) sırasıyla 16.8 °C ve 740

mm, 17.6 °C ve 700 mm, 15.8 °C ve 547 mm’ dir. Örnek

olarak Manisa ilinde gözlerde uyanma Mart sonu-

Nisan başı, tam çiçeklenme Mayıs ayının ikinci yarısı,

ben düşme Temmuz’un ilk yarısı ve olgunlaşma ise (23-

24 °B) Ağustos’un ikinci yarısına denk gelir.



Çekirdekli kuru üzüm üretimi ise esas olarak Akdeniz

(Gaziantep ve Kilis), Güneydoğu (Diyarbakır ve Mardin),

Ortadoğu (Adıyaman), Ege Bölgesi (Denizli’nin Çal ve

Bekilli ilçeleri) ve Ortagüney (Konya, Nevşehir)

bölgelerinde yoğunluk kazanmıştır.

Bu bölgelerimizin iklim özellikleri (Akdeniz, Güneydoğu

ve Ortadoğu bölgelerinin çekirdekli kuru üzüm üretilen

illerinde EST 2200 gün-derecenin üzerinde (sıcak iklim),

Ortagüney bölgesinin Konya ve Nevşehir illerinde ise

1500 gün-derecenin altındadır (serin iklim).



Kuru Üzüm Kalitesini Etkileyen 

Etmenler



Kuru Üzüm Kalitesini Etkileyen Etmenler
(TS 3410 Çekirdekli Kuru Üzüm)
(TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm)

Tane İriliği: İklim, toprak, kültürel uygulamalar ve

ürün yükü etkilidir.

Çekirdeksiz kuru üzüm için 100 gr’daki tane sayısı;

Jumbo(çok iri)……………….300’e kadar

Standart(İri)…………………301-370

Medium (Orta)……….........371-500

Small(Küçük)…………………..501-650

Very small (çok küçük)…651+



İri taneli üzümler çerezlik olarak

tercih edilir. Pasta ve kek sanayinde

kullanılan çekirdeksiz kuru üzümlerde

irilikten daha çok renk ve yapı öne

çıkar. Hatta pastacılar küçük taneli

olanları tercih eder.



Renk: Olgunluğun tam, ürünün temiz, rengin bir

örnek olması gereklidir. Bunun için kurutma öncesi

işlemlerin (bandırma) bir örnek ve kurutma işleminin

uygun koşullarda (yağışlardan koruma) yapılması

önem taşır.

Kabuğun ve tane etinin yapısı: İyi bir kuru üzümün

dolgun, yumuşak ve etli bir yapıda olması gerekir.

Olgunluk düzeyi kurutma tekniği ve koşulları ile ilgili

değildir.

Nem İçeriği: %13’den az %18’den yüksek olmamalıdır.



Kimyasal Bileşimi: Kuru üzümlerin besin değeri,

içerdikleri şeker, asit ve mineral tuzlarına göre

değişir.

Randıman : Olgunluk düzeyine ve kurutma

yöntemine göre değişir.

Kuru Üzüm Kalitesini Etkileyen Etmenler



Kuru Üzüm Kalitesini Etkileyen Etmenler

 Özürlü, şekerlenmiş, küflü tane ve yabancı madde oranları

A.  ÇEKİRDEKSİZ

Kusurlar

Toleranslar (%)

Ekstra I. sınıf II. sınıf Endüstriyel

Zenep çöpü 1 2 3 -

Gelişmemiş tane 1 2 3 -

Özürlü tane 1 2 3 -

Şekerlenmiş tane 8 12 15 -

Küflü tane 0,25 0,50 1 -

Çekirdekli tane 2 2 2 -



A.  ÇEKİRDEKLİ

Kusurlar

Toleranslar (%)

Ekstra I. sınıf II. sınıf Endüstriyel

Zenep çöpü 3 10 15 -

Gelişmemiş tane 2 6 9 -

Özürlü tane 2 6 8 -

Şekerlenmiş tane 5 10 15 -

Sap parçası 1 3 5 -

Çeşit karışımı 2 5 10 -

Yabancı madde 0.25 0.50 1 -



Kuru Üzüm Tipleri

1. Ön Uygulamasız Kurutma

Natureller (Naturels)

Başta Kaliforniya olmak üzere, dünyanın kuru

üzüm üreticisi pek çok ülkesinde Sultani tipi

üzümlerin (Th. Seedless, Sultana, Sultanina, Oval

Kişmiş) doğrudan güneş altında yaklaşık 2-3 hafta

süre ile kurutulması sonucu elde edilen üründür.

Rengi koyu mor-kahverengidir ve üzerinde duman

rengi (gri) bir pus tabakası bulunur.

Çekirdekli Karadimrit çeşidi de böyle kurutulur.



Kuş Üzümleri (Currants)

Partenokarpik çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin

(Zante “Yunanistan”, Zante Currant “Avustralya”,

Black Corint “Kaliforniya”) doğrudan güneş

altında kurutulması ile elde edilen koyu mavi

renkli, çok küçük taneli (0.1 g) kuru üzümlerdir.

Kurutma işlemi 2-3 hafta sürer. Avustralya’da

hasattan önce çatlama sorunu olmayan Carina

çeşidi son yıllarda tercih edilmektedir.



Muskateller (Muscatels)

İri taneli, çekirdekli ve misket kokulu

çeşitlerin (Muscat of Alexandria) doğal

olarak kurutulması sonucu elde edilen

ürünlerdir.



Diğerleri

Dünyanın değişik ülkelerinde değişik

çeşitlerin (genellikle çekirdekli)

doğrudan güneş altında kurutulması ile

elde edilen kuru üzümlerdir.





2. Ön Uygulamalı Kurutma

Soğuk daldırma olarak da bilinir. Roma döneminden beri

uygulanan bir yöntemdir. Üzümlerin hasattan hemen sonra sıvı yağ

+ K2CO3 (Potasa) karışımına bandırılması işlemidir. Başta Sultani

olmak üzere (Türkiye, Yunanistan, İran, Kaliforniya, Avustralya,

G.Afrika), kimi çekirdekli çeşitler için kullanılan bir yöntemdir.

Sıvı yağ olarak zeytin yağı önerilir. Ülkemizde bandırma eriyiği

%1 zeytin yağı + % 5 K2CO3’dan oluşur.

Diğer bazı ülkelerde (Avustralya gibi), %1.5 iç yağı + bitkisel

yağ + %2.5 K2CO3 karışımı standart çözelti olarak kabul

edilmektedir.

Kurutma işlemi, ülkemizde yer sergilerinde 8 – 10 gün, raf tipi

ve tel sergilerde 12 – 14 gün sürer.

Potasa Eriyiğine Bandırma (Alkaline oil emulsion dip)



Ağartma (Golden Bleach)

Özellikle Kaliforniya’da Thompson

Seedless’dan altın sarısı renkte kuru

üzüm elde etmek için salkımlar, içinde

NaOH (%0.3) + Sodyum sülfit (%2.5)

bulunan sıcak çözeltiye bandırıldıktan

sonra kurutulur.



Lexias
Avustralya’da iri taneli, çekirdekli Muscat Gordo Blanco

ve Waltham Cross üzüm çeşitleri sıcak (85C) %0.5’lik

sud kostik (NaOH) çözeltisine 4 - 5 sn süreyle batırılır.

Bu işlem, pus tabakasını kısmen ortadan kaldırır ve

taneyi çatlatır. Üzüm kuruduğunda açık ya da koyu

kahverengi renk alır. Bu ürüne Lexias denir.

Benzer bir işlem, İspanya’da yalnızca Muscat Gordo

Blanco’ya uygulanır. Bu çeşide ait olgun salkımlar, odun

külü, sönmüş kireç “Ca(OH)2” ve sud kostik “NaOH”

içeren sıcak suya batırılır ve güneşte kurutulur. Bu

ürüne “valencias” denir.



Üzüm Kurutma Sistemleri
(TS 9856)

Kurutmalık üzümler başlıca iki sistemle

kurutulur :

Güneşte Kurutma (Sergi Yerleri)

Yapay Kurutma (Dehidration)



1. Güneşte Kurutma (Sergi Yerleri)

Yer Sergileri

a. Toprak zemin kurutma yerleri : Bağda sıralar arasında
ya da bir boşlukta toprağın düzeltilerek sıkıştırılması
ile elde edilen zeminlerdir.

b. Kağıt kurutma yerleri : Yukarıda sözü edilen zeminler
üzerine nemi çabuk emen, oldukça kalın kağıtlar
serilir.

c. Polipropilen kanaviçe kurutma yerleri : Yukarıda sözü
edilen zeminler üzerine polipropilen liflerden
dokunmuş dayanıklı örtüler kullanılır.

d. Beton kurutma yerleri : 1 dekar bağ için 40 m2 alan
gerekir. Su birikmesini önlemek için %3 meyilli yapılır.





Tel Sergiler

a. Tek sıralı tel sergiler

b. Çift sıralı tel sergiler

c. Hamak sistemi sergiler

d. Raf sistemi sergiler











2. Yapay Kurutma

Kurutma sezonunda hava koşullarının uygun olmadığı
durumlarda ve/veya kurutma işleminin hızlandırılması
istendiğinde fuel-oil, kerosen ve propan gazı ile çalışan
kurutma sistemleri kullanılabilir. Genellikle 50 – 60 ºC ısıtılan
hava 280m3/dak hızla üzümleri yalar. 60ºC ’ de ısıtılan hava
ile kurutma işlemi 6 – 8 saatte tamamlanır. Ürün bir raf
üzerine serilir ve üzeri plastik bir tünel ile kapatılır. Bir
ucundan sıcak hava üflenir.

Bir diğer yapay kurutma sistemi sandık şeklinde
kurutucularla yapılmaktadır (Bin dehydrators). Bu sistemde 6
m (uzunluk) x 2.4 m (genişlik) x 0.5 m (yükseklik) ölçülerinde
bir sandığın tabanına, zeminden 15cm yükseklikte bir tel raf
üzerine 10 – 15 cm kalınlığında serilen üzümler yine bir
plastik tünel ile kapatılır. 50 – 60 ºC ‘ de 6 – 10 saatlik bir
kurutmanın ardından, ısıtılmayan hava ile soğutma yapılır.



ÜZÜM ÇEŞİTLERİ

DOÇ. DR. MURAT AKKURT



SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİ



Sultani Çekirdeksiz

Razakı Italia Yalova İncisi

Müşküle

Hatun Parmağı

Beyaz Sofralık Üzüm Çeşitleri



A. Lavelleè

Lival Muscat
Hamburg

Ribol

Karaerik

Kozak Siyahı Pembe Gemre Red Globe

Tekirdağ Ç.

Renkli Sofralık Üzüm Çeşitleri

HönüsüTrakya İlkeren

Horozkarası



Kurutmalık Üzümler

Türkiye toplam kuru üzüm üretiminde Dünya 1.’ sidir.

Çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde A.B.D ile ilk sırayı

paylaşmaktadır.

Üretilen kuru üzümün %75’ini çekirdeksiz kuru üzüm

oluşturmaktadır.

Çekirdeksiz kuru üzümün ise %75’i ihraç edilmektedir.

Çekirdeksiz kurutmalık tek çeşit Sultani çeşididir.



Çekirdekli Kuru Üzüm

Türkiye’ye özgü bir değerlendirme şeklidir. Dünyada ilk sırada yer 
almaktadır.

Çerezlik  olarak değerlendirilmesi yanında  Rakı hammaddesi olarak 
değerlidir.

Siyah Kuru Üzümün Kan Yapıcı ve Antioksidan Özelliği
En Önemli İller: Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, 

Malatya, Nevşehir, Konya, Denizli

Besni Bağları

Kilis-Rumi



Kurutmalık Üzümler

Besni Horozkarası Karadimrit

Rumi

Diğer çeşitler:

Çalkarası, Banazı siyahı, Kerküş, Sergi karası



Şaraplık Üzümler

Ülkemizde üretilen yaş üzümün %3’ü (461.508 ton)

şaraba işlenmektedir.

Yıllık şarap üretimi 80 milyon litre, ancak resmi kayıtlarda

23.250 litre olarak görülmektedir.



Kalecik karası ÖküzgözüBoğazkere

Narince
Emir Bornova Misketi

Yerli Şaraplık Üzüm Çeşitleri



C. Sauvignon

Merlot
Sirah

S. Blanc

Riesling

Yabancı Şaraplık Üzüm Çeşitleri



Üretilen yaş üzümün yaklaşık

%10’unun şırası; pekmez, sucuk,

pestil, köfter, muska, tarhana vb.

ürünlere işlenerek, bir bölümü ise

sirke, şıra ve üzüm suyu yapımında

değerlendirilmektedir.

Elazığ-Oymaağaç
sucuk yapımı

Şıralık Üzüm Çeşitleri



Diğer çeşitler: Yapıncak, 
Beylerce, Dökülgen, 
Mazrani

Kabarcık

Şıralık Üzüm Çeşitleri



ÜZÜMLERİN TİCARİ SINIFLANDIRILMASI

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

KURUTMALIK ÜZÜMLER
Sultani Çekirdeksiz , 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, ......


