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ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
SOFRALIK VE ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE SÜRME PERFORMANSININ
ANAÇ VE TERBİYE-BUDAMA ŞEKLİ İLE İLİŞKİSİ
Nesrin Güner
Ankara Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Hasan ÇELİK
Kalecik (Ankara) koşullarında 2002-2004 yıllarında yürütülen bu araştırma ile 41 B, 5
BB ve 1103 P anaçları üzerinde çift kollu kordon şeklinde kısa ve baş şeklinde karışık
budama uygulanarak yetiştirilen ikisi sofralık (Ata sarısı ve Italia), ikisi şaraplık
(Kalecik karası ve Narince) üzüm çeşidinde anaç ve terbiye-budama ile ilişkili olarak
sürme performansının belirlenmesi amacıyla, bağda kış gözlerinin toplam sürme oranı
ile birlikte primer ve sekonder tomurcukların sürme oranlarının yanısıra sürgün gelişme
düzeyi; laboratuar koşullarında alınan göz kesitlerinde ise primer tomurcuk nekrozu
(PTN) oranı incelenmiştir. Son 20 yılın en şiddetli ve uzun süreli soğuklarının yaşandığı
2001-2002 kış dönemindeki don zararından dolayı 2002 yılına ait ortalama sürme oranı
(% 69.4), 2003 yılına (% 82.8) göre daha düşük olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu
soğuklardan en fazla etkilenen çeşit, ancak % 35.8 oranında sürme performansı
gösterebilen Ata sarısı olmuştur. Tüm diğer faktörlerin ortalaması olarak, şaraplık üzüm
çeşitlerinin sürme performansı (% 90.3), sofralık çeşitlerden (% 61.0) çok daha yüksek
bulunmuştur. Kalecik karası (% 90.4) ve Narince (% 90.1) şaraplık üzüm çeşitlerinin
sürme oranları aynı değerde ve yüksek bulunurken, sofralık üzüm çeşitlerinden Italia’da
normal sayılabilecek düzeyde (% 75.1), Ata sarısı’nda ise (% 46.9) normal
sayılamayacak düzeyde düşük olarak gerçekleşmiştir. Anaçlar itibariyle, 5 BB anacına
ait sürme performansı (% 86.6), aynı oranda (% 73.4) sürmenin gözlendiği 41 B ve
1103 P’ e göre daha yüksek bulunurken; kısa budanan ÇKK (% 76.1) ve karışık
budanan baş (% 75.6) terbiye şekillerinin budama performansları hemen hemen aynı
düzeyde bulunmuştur. Denemenin yürütüldüğü 2002 ve 2003 yılları itibariyle Kalecik
karası ve Narince üzüm çeşitlerinde PTN’ ye rastlanmamış, ancak Italia’ da çok daha
sınırlı olmak üzere, üçten fazla tomurcuklu yapıya Ata sarısı’nda oldukça sık
rastlanmıştır. Gelişme kuvveti ve toplam sürgün gelişmesi yönünden; 2002 yılının 2003
yılından; şaraplık üzüm çeşitlerinin, sofralık üzüm çeşitlerinden; 5 BB anacının 1103 P
ve 41 B’den, daha az belirgin olmak üzere baş şeklinin, çift kollu kordon şeklinden daha
iyi gelişme sağladığı belirlenmiştir.
2005, 58 sayfa
Anahtar Kelimeler: Asma, sürme, anaç, terbiye- budama, primer tomurcuk nekrozu
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ABSTRACT
Master Thesis
BUD-BURST PERFORMANCE OF TABLE AND WINE GRAPE VARIETIES IN
RELATION TO ROOTSTOCK AND TRAINING-PRUNING SYSTEMS
Nesrin GÜNER
Ankara University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Horticulutre
Supervisor: Prof.Dr. Hasan ÇELİK
This experiment was carried out to determine the bud-burst performances of Ata sarısı
and Italia table, Kalecik karası and Narince wine grape varieties grown on 41 B, 5 BB
and 1103 P rootstocks with cordon training-spur pruning and head training-cane pruning
in Kalecik between 2002-2004 (Ankara). For this purpose, bud-burst ratios of primary
and secondary buds were determined together with the total performances on winter
buds and the vigor of current shoots at field conditions, and primary bud necrosis (PBN)
ratios were also investigated in winter bud samples taken before pruning at the
laboratory using binoculer microscope. The average bud-burst ratio in 2002 (69.4 %)
was performed markedly lower than the value of 2003 (82.8 %) due to the most severe
and long-term winter frosts of 2001-2002 winter in the past two decades. Highest frost
injury in the winter buds of Ata sarısı performing only 35.8 % of bud-burst. Bud-burst
performances of wine grape varieties (90.3 %) were significantly higher than those of
table grape varieties (61.0 %). While the performances of Kalecik karası (90.4 %) and
Narince (90.1 %) were the same high level, followed by Italia with a satisfactory
performance (75.1 %), and seriously injured Ata sarısı with a lowest performance (46.9
%). Among rootstocks, 5 BB (86.6 %) showed markedly higher performance than 41 B
and 1103 P presenting the same value (73.4 %). Spur pruned double cordon (76.1 %)
and cane pruned head (75.6 %) training systems have the same satisfactory
performances. During the two experimental years in 2002 and 2003, no PBN formation
was observed in Kalecik karası and Narince, but multiple bud formation more than three
in the winter buds of Ata sarısı were highly encountered, with a limited PBN formation
in Italia. As a result of growth parameters; performances of 2002 than 2003, wine grape
varieties than table grape varieties, 5 BB than 1103 P and 41 B and less significantly
head training than bilateral cordon were found to be higher.
2005, 58 pages
Key Words: Grapevine, budburst, rootstock, training-pruning, primary bud necrosis

ii

TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında, sürdürülmesinde ve sonuçlandırılmasında bana
rehberlik eden, bilgi ve deneyimlerini benimle paylaşan tez danışmanım Sayın Prof. Dr.
Hasan ÇELİK başta olmak üzere, Prof. Dr. Birhan KUNTER, Prof. Dr. Gökhan
SÖYLEMEZOĞLU, Zeliha YAŞA, Nurhan & Sıddık KESKİN, Dilek DEĞİRMENCİ,
Eda KARAAĞAÇ, Tatyana & Kerem AVCI ve Elif & Emre AYAZOĞLU’na sonsuz
teşekkürler.

Ayrıca çalışmalarımda maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen değerli aileme sabır
ve anlayışları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Nesrin GÜNER
Ankara, Mart 2005

iii

SİMGELER DİZİNİ

PTN
ÇKK

Primer Tomurcuk Nekrozu
Çift Kollu Kordon

vi

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 3.1. Üzerinde çalışılan sofralık üzüm çeşitleri……………………………….. 18
Şekil 3.2. Üzerinde çalışılan şaraplık üzüm çeşitleri………………………………. 18
Şekil 4.1. Ata sarısı üzüm çeşidinde normal tekli tomurcuk yapısı………………... 41
Şekil 4.2. Ata sarısı üzüm çeşidinde normal üçlü tomurcuk yapısı………………... 41
Şekil 4.3. Ata sarısı üzüm çeşidinde birden fazla tomurcuklu göz yapıları………. 42

vii

ÇİZELGELER DİZİNİ
Çizelge 3.1. Üzerinde çalışılan üzüm çeşitlerinin ampelografik özellikleri…………... 17
Çizelge 4.1. Ata sarısı üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait toplam sürme
oranı (%)…………………………………………………………………. 23
Çizelge 4.2. Ata sarısı üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait bırakılan göz
başına primer tomurcuk sürme oranı (%)………………………………... 24
Çizelge 4.3. Ata sarısı üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait süren göz sayısı
başına primer tomurcuk sürme oranı (%)……………………………....... 25
Çizelge 4.4. Ata sarısı üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait bırakılan göz
başına sekonder tomurcuk sürme oranı (%)…………………………… 26
Çizelge 4.5. Ata sarısı üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait süren göz sayısı
başına süren sekonder tomurcuk oranı (%)……………………………… 26
Çizelge 4.6. Italia üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait toplam sürme oranı (%) 27
Çizelge 4.7. Italia üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait bırakılan göz başına
primer tomurcuk sürme oranı (%)……………………………………….28
Çizelge 4.8. Italia üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait süren göz sayısı
başına primer tomurcuk sürme oranı (%)………………………………... 29
Çizelge 4.9. Italia üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait bırakılan göz sayısı
başına sekonder tomurcuk sürme oranı (%)………………………………30
Çizelge 4.10. Italia üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait süren göz sayısı başına
sekonder tomurcuk sürme oranı (%)…………………….…………....... 31
Çizelge 4.11. Kalecik karası üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait toplam sürme
oranı (%)………………………………………………………………... 32
Çizelge 4.12. Kalecik karası üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait bırakılan göz
sayısı başına primer tomurcuk sürme oranı (%)……………………….. 33
Çizelge 4.13. Kalecik karası üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait süren
göz sayısı başına primer tomurcuk sürme oranı(%)………………….. 34
Çizelge 4.14. Kalecik karası üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait bırakılan
göz sayısı başına sekonder tomurcuk sürme oranı (%)…………………. 35
Çizelge 4.15. Kalecik karası üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait süren
göz sayısı başına sekonder tomurcuk sürme oranı(%)………………... 36
Çizelge 4.16. Narince üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait toplam sürme
oranı (%)……………………………………………………………….. 37
Çizelge 4.17. Narince üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait bırakılan
göz başına primer tomurcuk sürme oranı (%)…………………………. 38
Çizelge 4.18. Narince üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait süren
göz sayısı başına başına primer tomurcuk sürme oranı (%)………….. 38
Çizelge 4.19. Narince üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait bırakılan
göz sayısı başına sekonder tomurcuk sürme oranı (%)………………. 39
Çizelge 4.20. Narince üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait süren
göz sayısı başına sekonder tomurcuk sürme oranı (%)………………. 40

viii

Çizelge 4.21. Ata sarısı üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait sürgün
çap değerleri (mm)……………………………………………………… 43
Çizelge 4.22. Ata sarısı üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait budama
odunu değerleri (g/omca)……………………………………………… 44
Çizelge 4.23. Italia üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait sürgün
çap değerleri (mm)…………………………………………………….. 45
Çizelge 4.24. Italia üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait budama
odunu değerleri (g/omca)…………………………….………………… 46
Çizelge 4.25. Kalecik karası üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait sürgün
çap değerleri (mm)……………………………………………………… 47
Çizelge 4.26. Kalecik karası üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait budama
odunu değerleri (g/omca)……………………………………………… 48
Çizelge 4.27. Narince üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait sürgün
çap değerleri (mm)……………………………………………………… 49
Çizelge 4.28. Narince üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait budama
odunu değerleri (g/omca)…..…………………………………………… 50

ix

1.GİRİŞ

Asmaların kışlık tomurcuklarında sürme olayı, çoğu araştırıcının (Branas vd. 1964,
Baldwin 1965, Fidan 1966, Alleweldt ve Hofaecker 1975) hemfikir olduğu gibi
tomurcuk pullarının arasından ilk yeşil rengin görülmesidir.

Bağcılıkta sürme olayı, gelişmenin daha sonraki safhalarını doğrudan etkilediğinden;
budama sırasında omcalar üzerinde bırakılan gözlerin zamanında ve yüksek oranda
sürmesi ve sürmenin kısa zamanda tamamlanması, ürünün verim ve kalitesi ile gelişme
kuvvetinin dengelenmesi açısından çok önemlidir.

Asmaların verimliliği denildiğinde, yaz gelişme döneminde yaprak koltuklarında
oluşmaya başlayıp, belli ayırım peryotlarından geçerek gelişmesini tamamladıktan
sonra, dinlenme halinde ertesi yılın ilkbaharına kadar ulaşan kışlık gözlerdeki primer
tomurcukların verimliliği anlaşılmaktadır. Sekonder tomurcukların verimlilikleri, ancak
primer tomurcuğun zararlanmasından oluşacak kayıpların biraz olsun karşılanabilmesi
ve vegetatif organların devamlılığını sağlaması açısından önemlidir (Ağaoğlu 1969).

Asmalarda sürme, çeşit özelliği (gelişme kuvveti, dal yapısı vb.) ile çeşidin özelliklerini
etkileyen, budama, terbiye şekli, anaç ve diğer kültürel uygulamalar ile ekolojinin etkisi
altında gerçekleşmekte ve göz sisteminde primer tomurcuğun gelişerek verimli yaz
sürgünü oluşturmasını ifade etmektedir. Bağlarda budama sırasında omca üzerinde
bırakılan gözlerdeki primer tomurcukların sürme ve sağlıklı sürgün oluşturma oranı,
elde edilecek ürünün verim ve kalitesi üzerine doğrudan etkilidir. Primer tomurcuğun
sürmediği durumlarda, eğer sağlıklı iseler sırası ile sekonderler ve tersiyerler
sürmektedir. Yapısal olarak primer tomurcuklardan farklı olmayan bu tomurcuklar,
verimlilik potansiyeline sahip olmakla birlikte verimsiz ya da düşük verimli olmaları ile
tanımlanmaktadır (Çelik vd 1998c, Ağaoğlu 1999).
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Yıllık dallar üzerindeki boğumlarda yer alan ve içerisinde genellikle üç adet tomurcuk
bulunan kışlık gözlerden normal koşullarda ortadaki primer tomurcuk (ana sürgün
yatağı) ilkbaharda ana ürünü vermek üzere sürmeye başlar. Primer tomurcuğun
herhangi bir sebeple ölmesi, zarar görmesi veya bu tomurcuktan oluşan sürgünün
zararlanması ya da asmada göz sayısının normalden daha az bırakılması durumunda,
primer tomurcuğun sekonder tomurcuklar (lateral sürgün yatakları) üzerindeki baskısı
(üstünlüğü) ortadan kalkmaktadır.

Primer tomurcuğun ölmesi veya zarar görmesi, kış donları, ilkbahar geç donları,
tomurcuk nekrozu veya zararlılar yoluyla olabilmektedir. Ayrıca gelişmenin daha ileri
aşamasında da primer sürgünün mekanik (dış) yolla zarar görerek kırılması sonucu
sekonder tomurcuklar sürmektedir. Sekonder tomurcuklar sürerek hem vegetatif
organların devamlılığını sağlarlar, hem de çeşitlere ve yıllara göre değişen ölçüde
normal ürüne yakın ürün verebilirler. Bu nedenle bağcılıkta primer tohumcukların
verimlilikleri yanında, sekonder ve tersiyer tomurcukların verimlilikleri de önem
taşımaktadır.

Primer tomurcuğun sürmesini engelleyen olaylar bağcılıkta yetersiz ve düzensiz
sürmeye ve bunun sonucunda da verimin azalmasına neden olmaktadır. Bu olaylardan
biri olan primer tomurcuk nekrozu (PTN) fizyolojik bir araz olarak tanımlanmaktadır.
Asmalarda çiçeklenmeden hemen sonra gelişmeye başlayan nekroz olayı, sürgün
yatağının büyüme ucunun dumura uğramasına ve ilerleyen gelişme aşamalarında
farklılaşamayan dokuların nekrotik hale gelmesine neden olmaktadır (Vasudevan 1997).
Nekrozlu yapı, kış gözünün sonbahar veya kış dönemine ait göz kesitlerinde morfolojik
olarak gözlenebildiği gibi (Lavee vd 1981), sürme sırasında ikiz lateral sürgünün
gelişmesi ve arada büzülmüş kurumuş ince bir yapı halindeki primer sürgün yatağının
izlenmesi ile de ayırt edilebilmektedir.
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Asmalarda primer tomurcuk nekrozu terimini ilk olarak, Bernstein 1969 ve 1973
yıllarındaki çalışmalarında kullanmıştır. Bu çalışmalarda primer tomurcuk nekrotik hale
geçerken, sekonder tomurcuklar sağlıklı olarak gelişmelerini sürdürmüşlerdir.

Nekrozlu primer tomurcuğu içeren kış gözünün dış görünüşü, normal kış gözü ile
aynıdır. Fakat gözler açılıp incelendiğinde primer tomurcuğun zararlandığı; sekonder
tomurcukların ise daha iyi geliştiği görülmektedir (Lavee vd 1981, Morrison ve Iodi
1990, Perez ve Kliewer 1990). Primer tomurcuk öldükten sonra sekonder tomurcuklar
genellikle gelişmesine devam ederek izleyen dönemde normal bir sürgün verirler.
Sekonder tomurcuklara oranla daha verimli olan primer tomurcuğun nekroz sonucu
ölmesi nedeniyle verimlilikte azalmalar meydana gelmektedir.

Tomurcuk nekrozunun nedenleri arasında, toprak azotunun yüksek seviyesi (Bindra ve
Chohan 1975, Perez ve Harvey 1991), düşük karbonhidrat seviyesi (Naito vd 1987), taç
gölgelemesi (Perez ve Kliewer 1990, Perez ve Harvey 1991, Wolf ve Cook 1992, Wolf
ve Waren 1995), dışsal GAз uygulamaları (Ziv vd. 1981, Naito vd 1986), aşırı sürgün
gelişimi (Lavee vd 1981, Dry ve Coombe 1994, Wolf ve Warren 1995), aşırı sulama
(Bindra ve Chohan 1975, Perez ve Harvey 1991) gelmektedir. Bununla birlikte bilezik
alma (Dabas vd 1980) ve paclobutrazol uygulamasının (Wolf ve Warren 1995) bu olayı
yavaşlattığı görülmüştür (Karaağaç 2000).

Bu çalışmada, Kalecik (Ankara) koşullarında yetiştirilen Ata sarısı ve Italia sofralık
üzüm çeşitleri ile Kalecik karası ve Narince şaraplık üzüm çeşitlerinde anaç ve terbiyebudama şeklinin sürme performansı, primer tomurcuk nekrozu (PTN) ve sürgün
gelişmesi üzerine etkileri incelenmiştir.
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2. KURAMSAL TEMELLER

2.1. Asmalarda Göz Sistemi

Bağcılıkta tomurcuk ve göz terimleri farklı anlamlar ifade etmektedir. Asmalarda
tomurcuk, bir tek sürgün yatağından ibaret bir yapıyı simgelerken; göz ise içinde birden
fazla sürgün yatağı oluşturan kompleks bir yapıyı ifade etmektedir (Ağaoğlu 1969).

Her bir sürgün yatağının üzeri sarımsı yeşil tomurcuk (örtü, iç) pulları ile kaplıdır.
Tomurcuk pulları ve sürgün yataklarında sarı-grimsi tüyler bulunur. Bu tüyler salkım
taslaklarını yün gibi sararak hem zararlı böceklerden korumakta, hem de tüyler
arasındaki hava boşlukları sayesinde soğuk havanın tomurcuk merkezine girmesini
önleyerek donmasına engel olmaktadır (Fidan 1966).

Gözler yapılarına göre, yaprak (odun) gözleri ve meyve (karışık) tomurcukları; sürgün
veya kol üzerinde bulundukları yere ve sürme zamanlarına göre; aktif (hazır, erkenci)
tomurcuklar, kış (uyur, kompleks, latent) gözleri, adventif gözler ve/veya tomurcuklar,
pasif tomurcuklar, köken ve gelişme şekillerine göre; aktif tomurcuklar ve kış gözleri
olarak üç grupta sınıflandırılmaktadır (Fidan 1966, Ağaoğlu 1969).

Bütün tomurcuklarda boğum ve boğum aralarına sahip olan büyüme konisi
bulunmaktadır. Boğumlarda minyatür şekilde yaprak taslakları bulunur. Tomurcuklarda
büyüme konisinin yanında ve yaprak taslaklarının karşısında salkım ve sülük taslakları
bulunmaktadır. Salkım taslağının ilk görüldüğü safhaya morfolojik ayrım safhası denir.
Bu safhada büyüme konisinin iki tarafında simetrik olarak oluşan yaprak ve salkım
taslakları birbirinden farklı bir görünüm kazanırlar. Yaprak taslakları sivri bir uç
şeklinde, salkım taslakları ise yuvarlak bir protoplazmik bir kütle halinde görünürler. 7.
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boğumdan itibaren üst boğumlarda sülük taslaklarının büyüme konisindeki ilk
ayrımları, salkım taslakları gibidir. Ancak bir süre sonra salkım taslakları asimetrik bir
dallanma gösterirken, sülük taslakları simetrik bir dallanma göstermektedirler (Ağaoğlu
1969).

Primer tomurcuklar, gelişme döneminin başlangıcından dinlenmeye girdikleri ana kadar
geçen 7-8 aylık devrede 1-4 adet salkım, 6-12 adet boğum ve/veya yaprak, birkaç adet
de sülük taslağı içeren yapı oluşturmaktadırlar (Ağaoğlu 1969). Bu tarihten sonra
tomurcuklar ertesi senenin Mart ayına kadar kış dinlenmesine girerler. Bundan sonra
tomurcukların gelişimi yeniden başlar fakat yeni organlar oluşamaz, ancak oluşmuş
olanlar gelişir. Tomurcuklar içindeki tüyler ve pullar birbirinden ayrılır ve sürme
gerçekleşir (Oraman ve Ağaoğlu 1969).

İlter (1974), Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde gözlerin hepsinin verimli olmadığını,
buna karşılık çekirdekli üzüm çeşitlerinde kış gözlerinin genellikle tamamının verimli
olduğunu belirtmiştir.

Hücrede meydana gelen zararlanma; sıcaklığın düşük derecelerde olması, zarar için
gerekli sıcaklık eşiğinin altında daha uzun süre geçirme; dondan önce düşük sıcaklık ve
radyasyon, sıcaklıkta ani düşüş, alıştırılmamış doku ve omca sağlığının iyi olmasına
bağlı olarak değişmektedir (Matthews 1997). Yine Matthews (1997) kış ölümüne hassas
türleri duyarlılıklarına göre sıralamış ve V. rotundifolia’nın en duyarlı olduğunu, bunu
V. vinifera, V. labrusca ve V. riparia’nın izlediğini; dokuların donma zararı derecelerine
göre sıralandığında ise primer tomurcuğun en duyarlı ve bunu sekonder tomurcuk,
tersiyer tomurcuk ve dal ksileminin izlediğini belirtmiştir.

Kış gözlerinin en önemlisi primer (ana) tomurcuk olup, bu tomurcuğun altında ve
üstünde nispeten daha zayıf gelişmiş sekonder ve tersiyer tomurcuklar bulunmaktadır.
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İlkbaharda süren primer tomurcuk ana sürgünü oluştururken, sekonder tomurcuklar
dinlenmede kalırlar ve primer tomurcuk herhangi bir nedenle zarar görürse önce
sekonder tomurcuk sürerek primer sürgünün yerini alır, sekonder tomurcukta
zararlanırsa tersiyer tomurcuk sürmektedir (Çelik vd 1998a). Göz içindeki sekonder
tomurcuklardan alt kısımda bulunan en gelişmiş olanı, çeşitlere göre değişmekle
beraber, genellikle bir salkıma sahipken diğerleri (tersiyerler) çoğunlukla verimsiz
olduklarından, sürseler bile bunlardan verim alınmamaktadır. Bununla birlikte asmanın
hiç olmazsa vegetatif gelişmesini devam ettirmesi bakımından faydalıdır (Ağaoğlu
1999).

Aydın (2001), sekonder tomurcukların çeşitlere ve yıllara göre değişen düzeylerde
önemli derecede ürün verebileceğini saptamıştır.

Asma kış gözlerinin, oluşmalarından itibaren ertesi yılın ilkbaharına kadar sürmedikleri
bilinmektedir. Bu dönemde duran ağırlık artışı, sürme zamanından yaklaşık üç hafta
önce tekrar hızlanmaktadır (May 1964, Ağaoğlu 1969). İlkbaharda toprak sıcaklığı ile
günlük ortalama hava sıcaklığının 10 ºC’nin üzerine çıkmasıyla birlikte, gözlerde iç
gelişme hızlanmakta, gözler kabarmaya ve üzerindeki koruyucu pullar uç kısımdan
itibaren ayrılmaya başlayarak önce yünsü bir yapı gösteren tomurcuk tüyleri ve daha
sonra da yeşil sürgün ucu belirmeye başlamakta, yani göz/veya tomurcuk sürme
işlemini tamamlamaktadır (Ağaoğlu 2002).

Hava sıcaklığının –3.5 °C’ye düşmesi ile açılmak üzere olan kış gözlerinde
(pamuklaşmış göz safhası) primer tomurcuklar zarar görebilmektedir. Don olayı, önce
yaprak dokusunu oluşturan hücreler arası alanlarda gerçekleşir. Oluşan buz kristalleri
zorlar, hücre plazmasından su çekilir ve bu nedenle hücre zarı büzülür ya da yırtılır. Bir
hücre, hücre dışı sıvıda buz kristalleri oluşunca donmaya başlar. Hücre içindeki su
dışarıya, dışarıdaki suda erir maddeler ise hücre içine geçiş yapar. Bu süreçte oluşan buz
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kristalleri hücreyi zorlayarak hücre zarını yırtar. Böylelikle hücre zarı ve protoplazması
geriye dönüşü olmayan bir zarar görmektedir (Çelik vd 1998a).

2.2. Primer Tomurcuk Nekrozu (PTN)

Asmalarda sürmeye bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar asmaların performansını
bütünüyle etkilemektedir. Sürmeyi, dolayısıyla da verimliliği olumsuz yönde etkileyen
faktörlerden biri de “Primer Tomurcuk Nekrozu”dur (PTN). Bir gelişme bozukluğu
olarak tanımlanan PTN, kış gözü içinde gelişen primer tomurcuğun, nadiren de
sekonder tomurcukların dehidrasyona ve dumura uğraması ile meydana gelen fizyolojik
bir zararlanmadır.

Sürgün çapının tomurcuk nekrozunun oluşumu üzerine etkisinin araştırıldığı bir
çalışmada “Queen of Vineyard” çeşidine ait sürgünlerde sürgün boyunca nekrotik
tomurcukların dağılımı kuvvetli asmalarda belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada kalın
sürgünler (çapı>10 mm) ayrılarak incelenmiştir. Kalın sürgünlerde nekrotik
tomurcukların oranı 2., 3., ve 4. boğumlarda daha yüksek bulunurken, 4-7. boğumlarda
nekrozda belirgin bir azalma kaydedilmiştir. 7. boğumun üzerindeki boğumlarda ise
nekrotik tomurcuk sayısı oldukça düşük bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre ince
sürgünlerde kalın sürgünlere benzer özellik göstermektedirler. Ancak 7. boğumun
üzerindeki boğumlarda nekroz oranının, kalın sürgünlerdekinden daha düşük olduğu
saptanmıştır (Lavee vd 1981).

İçsel hormonlardaki dengesizlik, özellikle de yüksek gibberellin seviyesinin “Queen of
Vineyard” asmalarında bazaldaki düşük seviyedeki çiçek salkımı farklılaşması ve
nekrozun başlangıcından sorumlu olabileceği ileri sürülmüştür (Lavee vd 1981).
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İsrail’de çiçeklenme sırasında “Queen of Vineyard” çeşidine ait asmalara 20 ppm
düzeyinde uygulanan gibberellik asit, 6-12. boğumlarda (% 80) bazaldaki ilk 5 boğuma
(%50) göre daha fazla oranda tomurcuk nekrozuna neden olmuştur. Tam çiçeklenmeden
21 gün sonraki gibberellik asit uygulamaları ise, konsantrasyonun 100 ppm’e çıkmasına
rağmen tomurcuk nekrozuna neden olmamıştır (Ziv vd 1981).

Bazaldaki boğumlarda daha üst kısımda bulunan (7. boğumun üzerindeki boğumlarda)
boğumlara oranla tomurcuk nekrozu oranının daha yüksek olduğunu belirten Lavee vd
(1981), tam çiçeklenmeden özellikle 5-15 gün sonra 3.’den 7. boğuma kadarki kış
gözlerinde içsel gibberellin seviyesinin zayıf asmalardakine oranla 2-3 kat daha fazla
olduğunu bildirmiştir. Bu durum, tomurcuklarda nekroz başlangıcının neden çiçeklenme
döneminde olduğuna bir kanıt olarak gösterilmiştir (Lavee 1987).

Tomurcuk nekrozu üzerinde yapılan çalışmalarda yaz aylarının sonunda primer
tomurcuğun renginin açık yeşilden koyu yeşile, özellikle de kahverengiye dönüştüğü
(Perez ve Kliewer 1990, Wolf ve Warren 1995), nekrotik bölgenin oluşumundan kısa
bir süre sonra da primer tomurcukta kurumalar meydana gelerek öldüğü belirlenmiştir
(Perez ve Kliewer 1990).

Daha çok primer tomurcukta, zaman zaman da sekonder tomurcuklarda, meydana gelen
nekroz sonucunda oluşan doku yapıları anatomik olarak gözlenebilmektedir. Nekrozun
anatomik gelişimi ve belirlenmesi konusundaki araştırmalar, nekrozun ilk belirtilerinin
çok sayıda sıkıştırılmış hücre tabakasının enine bantları görünümünde olduğunu ortaya
koymuştur. Bu bantlardaki hücreler, çevredeki hücrelerden daha küçük olup genellikle
boylamasına sıkıştırılıp, düzensizce şekillenmişlerdir. Hücre duvarları ise zararlanmış
görünümdedir (Morrison ve Iodi 1990).
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Yapılan sürgün seyreltmeleri, ışıklanmayı arttırdığından tomurcuk nekrozunun
oluşumunu azaltmaktadır. Perez ve Kliewer (1990) ile Wolf ve Warren (1995) sürgün
seyreltmesinin tomurcuk nekrozunda azalmalara neden olduğunu belirtmişlerdir.

“Queen of Vineyard” çeşidinde nekroz çiçeklenmeden 3 hafta sonra başlayıp 2 haftalık
bir zaman periyodu boyunca oluşurken (Lavee vd 1981), “Thompson Seedless ve Flame
Seedless” çeşitlerinde çiçeklenmeden 3-6 hafta sonra başlayıp, 4-6 hafta sonra artış
göstermiştir (Morrison ve Iodi 1990).

Nekrozun oluşum zamanına ilişkin yapılan çalışmalarda primer tomurcuk nekrozunun
çiçeklenmeden sonra geliştiği ve gözlerin bulunduğu yere bağlı olarak çiçeklenmeden
sonraki 1-3 ay içerisinde maksimum seviyeye ulaştığı belirlenmiştir (Lavee vd 1981,
Morrison ve Iodi 1990, Perez ve Harvey 1991).

Şiddetli sürgün seyreltmesi Avustralya’da yetiştirilen Shiraz çeşidinde tomurcuk
nekrozunu arttırırken (Dry ve Coombe 1994), Şili’de Sultani Çekirdeksiz çeşidine daha
düşük düzeyde uygulanan sürgün seyreltmesi, tomurcuk nekrozu oluşumunu azaltmıştır
(Perez ve Harwey 1991).

Lavee vd (1993)’e göre, nekrozun asma gözünde iki sekonder tomurcuğu
zararlandırmaksızın

sadece

primer

tomurcukta

oluşması,

primer

tomurcuğun

sekonderler üzerinde olan baskısını ortadan kaldırmaktadır. Nekroz zararıyla oluşan bu
yeni yapı “bölünmüş tomurcuk” şeklinde açıklanmaktadır. Primer tomurcuğun mevcut
baskısını yitirmesiyle sekonder tomurcuklar aktif duruma geçmektedirler. Sekonder
tomurcukların verimliliklerinin çoğunlukla primer tomurcuklardan daha düşük olması,
kuvvetli gelişen omcaların yer aldığı bağlardaki verim azlığına neden olmaktadır
(Güneş 1999).
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Yapılan çalışmalar, tomurcuk nekrozunun daha çok kuvvetli sürgün gelişiminin
başladığı dönemde, tomurcukları henüz olgunlaşma safhasında olan salkım taslaklarında
olduğunu göstermiştir. Lavee vd (1993)’nin kuvvetli vegetatif gelişme gösteren “Queen
of Vineyard” çeşidine ait bağlarda, kuvvetli (>10 mm. çap) ve zayıf (<10 mm. çap)
gelişen sürgünlerin ilk 17 boğumunda nekrotik tomurcuk yüzdesi ve dağılımını
incelediği araştırması bu durumu açıklamaktadır. Kuvvetli gelişen sürgünlerde kurumuş
tomurcuk yüzdesinin, zayıf gelişen sürgünler ile kıyaslandığında, özellikle 1-7
boğumlar arasında neredeyse iki katına ulaştığı belirtilmiştir.

Tomurcuk nekrozu daha çok primer tomurcukta meydana geldiğinden primer
tomurcuğa nazaran daha az verimli olan sekonder tomurcuklar üzerindeki primer
tomurcuğun baskısı ortadan kalkmakta ve sekonderler sürmektedir. Bu dönemde, ölen
primer tomurcuk gelişen iki sekonder sürgün arasından gözlenebilmektedir (Dry ve
Coombe 1994).

Zararlanmış hücre tabakaları bazı gözlerde primer tomurcuğun bazalında oluşurken,
bazılarında primer tomurcuğun 1-4. boğumlarında oluşur. Diğer bir kısım kış gözünde
ise primer tomurcuğun sadece apikal boğumlarında meydana gelmektedir (Lavee vd
1981, Morrison ve Iodi 1990, Wolf ve Warren 1995).

Çiçeklenmeden sonra primer tomurcuk nekrozu meydana geldiğinde dinlenmekte olan
iki sekonder tomurcuk kuruyan primer tomurcuğun işgal ettiği alanı doldurmak için
genişlemektedir. Primer tomurcuktaki nekroz sekonder tomurcukları etkilememektedir.
“Riesling” çeşidinde yapılan çalışmada ışık mikroskobu altında incelenen “Riesling”
tomurcuklarında sürmeden 46 ve 56 gün sonra herhangi bir hücresel anormallik
görülmemesine rağmen, sürmeden 66 gün sonra tomurcukların % 40’ında bozulmuş
hücre bölgelerine rastlanmıştır. Bu bölge kış gözlerinin içerisindeki bir ya da iki hücre
tabakası ile sınırlanmıştır. Hücre duvarları düzensiz ve bükülmüş görünümdedir. Ayrıca
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sürmeden 78, 86 ve 96 gün sonra alınan örneklerde nekrozun ileri safhaları görülmüştür.
Bu bölgedeki zararlanmış hücre tabakası sayısı artmış, hücreler sıkışmış ve
yassılaşmıştır (Vasudevan 1997).

2.3. Bağcılıkta Sürme Performansının Anaç ve Terbiye-Budama ile İlişkisi

Antcliff ve May (1956), budama sırasında omca üzerinde bırakılan dal ve göz sayısı ile
sürme arasındaki ilişkiyi incelemişler ve fazla göz bırakılan asmalarda gözlerin uyanma
oranının ilk birkaç yıl yüksek olduğunu, ancak daha sonra uyanmada doğrusal bir azalış
olduğunu saptamışlardır. Yani ürün yükü arttıkça gözlerin sürme oranı azalmıştır. Buna
karşılık asma üzerinde bırakılan göz sayısı arttıkça, salkım sayısında ve yaş meyve
veriminde doğrusal bir artış kaydedilmiştir.

Ağaoğlu (1969), 1967-1968 yaz aylarında; ilkbaharda 1-7 göz üzerinden budanan bir
yaşlı dallarda yaptığı incelemelerde, kışlık gözlerin bir kısmının sürmediğini, devamlı
uyku halinde kaldığını görmüştür. İki yıl süre ile denemeye alınan beş çeşidin muhtelif
anaçlar üzerindeki sürme durumları incelenmiş ve dip gözlerin ortalama sürme
oranlarının düşük olduğu görülmüştür. Dalın uç kısımlarına doğru çıkıldıkça ortalama
sürme oranı artmıştır. Buna göre 6. ve 7. boğumlardaki gözlerin ortalama sürme
yüzdeleri ise dip gözlere nazaran daha yüksek bulunmuştur. En yüksek ortalama sürme
yüzdesi 41 B üzerine aşılı Kalecik karası çeşidinin 7. gözünde saptanırken, en düşük
ortalama sürme yüzdesi 41 B üzerine aşılı Kalecik karası çeşidinin 1. gözünde
saptanmıştır.

Dağlı (1969) tarafından Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme bağlarında 1962-63
yıllarında farklı anaçlar üzerinde aşılı Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi omcalarında
erken ve geç budamanın etkilerini araştırmak için yürütülen denemenin sonuçlarına
göre, tomurcuklarda sürme, anaçlara göre farklı zamanlarda meydana gelmiştir.
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Pusa Seedless çeşidinde dalların 3, 6, 9 ve 12 göz üzerinden budanmalarının verimlilik
ve tomurcukların sürme yüzdesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Kısa budamada (3 gözlü)
daha erken ve daha yüksek oranda uyanma elde edilmiştir. Uç ve dip kısımlarda yer
alan gözler, budama şiddetinden etkilenmeden en yüksek verimi sağlamıştır (Madhava
Rao ve Mukherjee 1973).

Bangalore Purple çeşidinde budama şiddeti ile zamanının, gelişme, verim ve ürün
kalitesi üzerine etkisini araştıran Shinde ve Rane (1980), overhead terbiye şeklinde
yetiştirilen omcaları, 75, 100, 125, 150, 175 ve 200 g budama odunu için 1 göz
bırakılacak şekilde budamışlardır. En yüksek sürme oranı, en şiddetli ve daha erken
budama yapılan asmalarda bulunmuştur. Bununla beraber en yüksek verim (5.1
kg/omca) 125 g budama odunu için 1 göz bırakılan ve daha erken budanan asmalardan
elde edilmiştir.

1980-1985 yılları arasında Avustralya’da “Shiraz” çeşidine ait kuvvetli bağlarda
tomurcuk nekrozunun etkisi üzerine yapılan araştırmalarda sürgünler çaplarına göre 3
gruba ayrılmış (2-9 mm, 10-12 mm ve >12 mm) ve primer tomurcuk nekrozu oranı 2-4,
5-7 ve 8-11. boğum gruplarında araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre primer
tomurcuk nekrozunun etkisinin kuvvetli asmalarda yüksek olduğu, sürgün kuvveti ile
doğru orantılı olarak arttığı, kalın sürgünlerde ince sürgünlere göre daha yüksek olduğu,
bu farklılığın 2. ve 7. boğumlarda daha belirgin olduğu saptanmıştır (Dry ve Coombe
1994).

Odabaş (1984), kışı sert geçen yöreler ile ilkbahar geç donlarının hüküm sürdüğü
yörelerde geç budama ile sürmeyi geciktirerek asmalarda zararlanmanın en aza
indirildiğini ifade etmiştir.
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120 cm. gövde yüksekliğine sahip modifiye edilmiş Lens Moser terbiye şekli verilen
Pamid çeşidine ait asmalar 24, 28, 32 ve 36 göz/omca (4860 ile 73440 göz/ha) olacak
şekilde budanmıştır. Göz sayısı ile sürme yüzdesi ve verimlilik katsayısı arasında
negatif bir korelasyon bulunmuştur. Artan göz sayısı ile omca başına salkım sayısı ve
verim artmış, ancak bu artış göz sayısı ile doğrudan orantılı olmamıştır (Pondev 1985).

Nikov (1987), 1.2×3.4 m. aralıklarla yetiştirilen, 1.2 m gövde yüksekliği ile kordon
terbiye sistemi verilen Merlot/41 B çeşidinde omca başına 26, 32, 38, 44, 50, 56 ve 62
göz bırakarak, gelişme ve verim üzerine budama seviyesinin etkisini araştırmıştır.
Verimlilik katsayısı ve tomurcuk patlama yüzdesi, göz sayısının artması ile yarı
logaritmik olarak azalmıştır. Omca başına salkım sayısı 44 göz/omca’ya kadar artmış,
bu seviyeden sonraki yüklemelerde ise omca başına verim de artmıştır. Yine göz
sayısının artması, ilk yıldan itibaren sürgün gelişmesini sınırlamıştır.

İtalya’nın Tuscany bölgesinde Guyot terbiye şekli verilmiş Cangiolo nero, Malvasia
bianca del Chianti, Sangiovese ve Trebbiano Toscano çeşitlerinde yapılan sekonder
tomurcuk verimliliği ile ilgili çalışmalarda, genelde çeşitlere bağlı olarak, sekonderlerin
primer sürgünlere göre daha az verimli olduğu ve bu çeşitler içinde sekonder sürgünleri
en verimli olan çeşidin Sangiovese olduğu ve bu çeşidi Canaiolo nero, Malvasia bianca
del Chianti, Terebbiana Toscano çeşitlerinin izlediği saptanmıştır (Matti vd 1989).

Tangolar ve Ergenoğlu (1989), anaçların bazı üzüm çeşitlerinde, erkencilik verim ve
kalite özellikleri üzerine etkilerini araştırmışlardır. Araştırma materyali olarak 41 B, 420
A, 110 R ve Rupestris du Lot Amerikan asma anaçları üzerine aşılı Adana karası,
Tarsus Beyazı, Perlette, Panse Precoce, Cardinal, Muscat Rein de Vigne ve Italia
çeşitleri kullanılmıştır. 420 A ve Rupestris du Lot anaçları ile diğer anaçlar arasında
sürme oranı yönünden istatistiki olarak önemli bir farklılık bulunmamakla beraber,
bunların gözleri daha erken uyandırma eğilimlerinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca
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üzümlerin Rupestris du Lot üzerine aşılı çeşitlerde daha erken; 41 B üzerine aşılı
olanlarda ise bunun tersine daha geç olgunlaştığı gözlenmiştir.

Sürgünlerin gelişmesini etkileyen diğer bir faktör de sürgün seyreltmesidir.
Avustralya’da “Shiraz” çeşidinde yapılan çalışmada % 75 ve % 85 oranında
gerçekleştirilen sürgün seyreltmesinin çiçeklenme zamanına yakın dönemlerde kalan
sürgünlerin kuvvetini arttırdığı saptanmıştır. Çalışmada sürgün seyreltmesinin 2.’den
10. boğuma kadarki tüm boğumlarda primer tomurcuk nekrozunun etkisini arttırdığı
belirlenirken, sürgün seyreltmesinin şiddeti ile tomurcuk nekrozunun oluşumu arasında
pozitif bir ilişki olduğu ifade edilmiştir (Dry ve Coombe 1994). Bu çalışmanın aksine
Wolf ve Warren’in (1995) “Riesling” çeşidinde yaptıkları çalışmada ilk yıl omca
üzerinde daha az sürgün bırakılmasına rağmen tomurcuk nekrozu oranının (% 30), daha
fazla sürgün bırakılan ikinci yıla göre daha düşük olduğu (% 44) belirlenmiştir. Benzer
şekilde “Thompson Seedless” asmalarında yapılan sürgün seyreltmesi, tomurcuk
nekrozunda azalmalara neden olmuştur (Perez ve Kliewer 1990).

Sürgün gelişme kuvvetini gösteren diğer bir faktör ise tomurcuk dokularındaki
karbonhidrat seviyesidir. Çeşitlere, iklim koşullarına ve yapılan kültürel uygulamalara
bağlı olarak tomurcuk dokularındaki karbonhidrat seviyesi farklılık göstermektedir.
Nişasta seviyesi ile nekroz arasında negatif bir ilişki olduğunu belirten Morrison ve Iodi
(1990) sağlıklı tomurcuklarla karşılaştırıldığında “Thompson Seedless” ve “Flame
Seedless” çeşitlerinde tomurcuk nekrozunun erken evrelerinde kış gözlerinin bazalında
ya da primer tomurcuklarda nişasta olmadığını ve tomurcuklarda görülen bu nişasta
eksikliğinin nekroza neden olduğunu ifade etmişlerdir.

Tangolar vd (1991) tarafından budamanın gözlerin uyanması, verim ve kalite üzerine
etkileri araştırılmıştır. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 1984-90 yılları
arasında beş yıl süre ile yürütülen bu denemede normal ve geç dönemde budanan Tarsus
Beyazı omcalarında budamanın en önemli etkisi sürme üzerine olmuş ve bu bakımdan
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on günlük bir gecikme sağlanmıştır. Ancak normal zamanda budamaya göre başlangıçta
kaydedilen bu farklılık, üzümlerin gerek olgunluk zamanı ve kalite kriterlerinde ve
gerekse de omca başına verimde önemli bir değişikliğe neden olmamıştır.

Ergenoğlu vd (1991) bazı üzüm çeşitlerinde farklı düzeylerde budamanın etkilerini
araştırmışlardır. Denemede Goble şeklinde terbiye edilmiş (gövde yüksekliği yaklaşık
20 cm) Cardinal, Panse Precoce ve Italia çeşitleri için normal sayılabilecek bir
budamada bırakılan göz sayısı ile her omcada normalin yarısı ve iki katı fazla miktarda
göz bırakacak şekilde yapılan budamanın etkisi incelenmiştir. Omcalarda normalden
fazla göz bırakmanın, özellikle sürme oranında önemli düzeyde bir azalmaya neden
olduğu saptanmıştır.

Üzüm çeşitlerinin sürme performansları üzerine, anaçların da etkili olduğu
bilinmektedir. Ankara koşullarında yetiştirilen Hasandede üzüm çeşidinin 41 B, 5 BB,
99 R, 140 Ru, 1103 P ve 16-13 C anaçları üzerinde aşılı omcalar üzerinde yapılan
çalışmada sürme oranı (%) ve budama odunu ağırlığı (kg/omca) bakımından
kombinasyonlar arasında belirlenen farklılıklar istatistiki anlamda önemli bulunurken
(Çelik vd 1998 b), Kalecik karası üzüm çeşidinin 12 no’lu klonunun 5 BB, 5 C, 420 A,
99 R, 140 Ru, 1103 P, 41 B, 44-53 M ve 16-13 C üzerine aşılı kombinasyonları
üzerinde yürütülen çalışmada sürme oranı yönünden en yüksek değerler 1103 P ve 140
Ru anaçlarında (sırasıyla % 91.5 ve % 91.3) gözlenirken, anaçlar arasındaki farklılıklar
önemli bulunmamıştır (Çelik vd 1998c).

15

3. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu araştırma, 2002-2004 yıllarında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Kalecik
Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonu ile Bahçe Bitkileri Bölümü’nde
yürütülmüştür.

3.1. Materyal

Araştırmada, Ata sarısı ve Italia (sofralık) ile Kalecik karası ve Narince (şaraplık) üzüm
çeşitlerinin 41 B, 5 BB ve 1103 P anaçları üzerine aşılı kombinasyonlarına; kısa
budanan Çift Kollu Kordon (ÇKK) ve karışık budanan Baş terbiye şekillerinin
uygulandığı omcalar üzerinde çalışılmıştır. Üzerinde çalışılan asma anaçları ve üzüm
çeşitlerinin (Çizelge 3.1, Şekil 3.1 ve 3.2) özellikleri aşağıda verilmiştir.

Anaçlar

41 B: Gelişme döneminin kısa olması ve kirece dayanımının çok yüksek olması en
önemli özelliğidir. Özellikle aşırı kireçli topraklarda ve sofralık üzüm çeşitlerinde
olgunlaşmayı hızlandırmak için kullanılan bir anaçtır. Filokseraya yeterli düzeyde
dayanıklıdır, ancak nematotlara, mildiyöye ve tuza karşı duyarlıdır.

5 BB: Orta kuvvetli bir anaç olup, vegetasyon süresi 420 A ve 161-49 C anaçlarından
daha kısadır. Bu özelliği nedeniyle daha kuzeyde olan iklim bölgelerinde kolayca
yetişebilmektedir. Nemli ve killi topraklara uygundur. Çok kurak toprakları sevmez,
%20’yi geçen aktif kirece ve nematotlara dayanımı iyidir.
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1103 P: Kuvvetli bir anaç olup, alt katmanı nemli ve killi-kireçli topraklara adapte
olmuştur. Aktif kirece 99 R ve 110 R anaçları kadar dayanıklıdır (%17-18 oranında).
Gelişme kuvveti bu iki anaç arasındadır. Bu anaç çok kurak topraklar için
önerilmektedir.

Çeşitler

Çizelge 3.1. Üzerinde çalışılan üzüm çeşitlerinin ampelografik özellikleri

TANE ÖZELLİKLERİ

ÇEŞİTLER
Ata sarısı

Italia

Kalecik
karası

Narince

Renk

Sarı-Yeşil

Yeşil-Sarı

Mavimsi Siyah

Sarı-Yeşil

Şekil

Oval

Oval

Yuvarlak

Hafif Oval

Büyüklük

Çok İri
(10-12 g)

İri (8-9 g)

Küçük - Orta
(3 g)

Konik-Orta
(2.5 g)

Çekirdek

2-3

1-2

1-2

1-2

Özel Aromasız

Hafif-Misket
Aromalı

Çeşide Özgü
Tat

Çeşide Özgü
Aroma

Dallı-Konik

Dallı- Konik

Dallı Konik

Çok iri (750800g)

Çok İri
(600-700g)

Küçük Orta
(125-200g)

Orta İri (400450g)

Seyrek-Dolgun

Dolgun

Sık

Sık

Orta - Geç

Orta- Geç

Orta - Mevsim

Orta - Geç

Kısa/Yarı Uzun
Marmara, İç ve
G.Doğu
Anadolu

Kısa/Yarı Uzun

Kısa/Yarı Uzun

Kısa/Yarı Uzun

Marmara, Ege,
İç ve G.Doğu
Anadolu

Ankara
(Kalecik)

Tokat, Amasya

Tat

SALKIM ÖZELLİKLERİ

Şekil
Büyüklük
Sıklık
Olgunlaşma
Budama

Yöre

Kanatlı-Konik

17

Deneme, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Kalecik Bağcılık Araştırma ve
Uygulama İstasyonu’nda 1997 yılında tüplü fidanlarla 1.5×3.0 m aralıklarla tesis
edilmiş olan “Orta Anadolu Bölgesi Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitleri için Yetiştirme
Tekniğinin Geliştirilmesi” konulu DPT destekli araştırma projesine ait araştırma
parselinde yürütülmüş olup, damlama yöntemi ile sulanan parselde aynı yaştaki omcalar
arasından

benzer

gelişme

kuvveti

ile

terbiye

şekline

uygun

budamaların

gerçekleştirilebileceği dal sayısı ve uzunluğuna sahip omcalar seçilmiş ve kış budaması
sırasında omca başına 30-35 göz bırakılmıştır.

Ata sarısı

Italia

Şekil 3.1. Üzerinde çalışılan sofralık üzüm çeşitleri

Kalecik karası

Narince

Şekil 3.2. Üzerinde çalışılan şaraplık üzüm çeşitleri
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3.2. Yöntem

3.2.1. Sürme performansı

Sürme performansını tespit etmek amacıyla 1. Budamada bırakılan gözlerin toplam
sürme oranı (%) 2. Primer tomurcukların sürme oranı (%) 3. Sekonder tomurcukların
sürme oranı (%) tespit edilmiştir.

Primer ve sekonder tomurcukların sürme oranları, sürgünlerin çıkış yerleri ve gelişme
düzeylerine göre makroskobik olarak gözle belirlenmiştir. Ayrıca terbiye şekline bağlı
olarak, baş terbiye şeklinde ürün dalları üzerinde bırakılan ilk 10 boğumdaki, ÇKK
terbiye şeklinde ise ilk 3 boğumdaki gözlerin ortalaması olarak toplam sürme oranları
ile primer ve sekonder tomurcukların sürme oranları (%) ayrı ayrı belirlenmiştir.

3.2.2. Primer tomurcuk nekrozu (PTN)

Primer tomurcuk nekrozu, gözün dalın üzerinde bulunduğu boğuma bağlı olarak
gelişme döneminde bağ koşullarında ve kış döneminde laboratuarda yapılan
mikroskobik incelemelere göre belirlenmiştir

Gelişme döneminde yapılan incelemelerde; morfolojik olarak sürgün yatağında sürme
durumu incelenmiştir.

Laboratuar koşullarında gerçekleştirilen mikroskobik incelemeler için hasattan sonra,
odunlaşmış olan sürgünler dipten çıkarılmış ve bu sürgünler üzerindeki ilk 10 göz, dal
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üzerinde bulundukları boğuma bağlı olarak alınmışlardır. Tespit uygulanmadan yeni
kesilmiş gözlerin çalışma süresi boyunca su yardımı ile canlılıkları korunurken, keskin
jilet kullanılarak boyuna seri halde olmak üzere el kesitleri alınmış ve stereo mikroskop
altında incelenmişlerdir.

3.2.3. Sürgün gelişme düzeyi

3.2.3.1. Sürgün gelişme kuvveti (mm)

Sürgün gelişme kuvvetinin belirlenmesi amacıyla budama öncesinde bir yaşlı dalların 5.
boğum arasından kumpas ile çap ölçümleri yapılmıştır (Smart 1992). Değerlendirmede
ise Lavee vd (1981) tarafından sürgün kuvvetinin belirlenmesi için önerilen 10 mm.
sınır değeri olarak kullanılmış ve buna göre ortalama sürgün çapı değeri 10 mm’nin
üzerinde olan çeşitler kuvvetli, 10 mm’nin altında olanlar ise zayıf olarak
nitelendirilmiştir.

3.2.3.2. Budama odunu ağırlığı (g/omca)

Budama zamanında, her omcanın budanmasından elde edilen dalların tartımı yapılmış
ve elde edilen değerler (g/omca) gelişmenin bir ölçüsü olarak kabul edilmiştir.

3.2.4. Deneme deseni ve bulguların değerlendirilmesi

Araştırma 4 üzüm çeşidi (Ata sarısı, Italia, Kalecik karası, Narince), 3 anaç (41 B, 5 BB,
1103 P) ve iki terbiye şekli (Çift Kollu Kordon, Baş) olmak üzere “Bölünmüş Parseller”
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deneme desenine göre üç tekerrürlü ve her tekerrürde 3 omca bulunacak şekilde
yürütülmüştür. Buna göre bir çeşitte 54 omca üzerinde çalışılmıştır.

Laboratuar çalışmalarında ise yine üç tekerrürlü ve her tekerrürde altı dala ait gözlerden,
gözün dal üzerindeki pozisyonuna bağlı olarak kesit alınmıştır.

Bulguların değerlendirilmesinde ise üzüm çeşitleri ve yıllar arasındaki farklılıklar
dikkate alınmamış; sürme performansı ve sürgün gelişme düzeyi üzerine anaçlar ve
terbiye şekillerinin etkileri, faktoriyel olarak varyans analizi yöntemine göre
değerlendirilmiştir. Uygulamalar arasındaki farklılıkların önemli olup olmadığını
belirlemede p= % 1 ve p=% 5 hata düzeyi esas alınmıştır.
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4. BULGULAR

2002 ve 2003 yılı vegetasyon dönemi içerisinde incelenen 4 üzüm çeşidinden elde
edilen veriler, incelenen parametrelere göre çeşitler bazında aşağıda irdelenmiştir.

4.1. Sürme Performansı

2001-2002 döneminde meydana gelen uzun süreli kış soğukları nedeniyle çeşitlerin
sürme performansı, 2002-2003 dönemine göre daha düşük bulunmuştur.

4.1.1. Ata sarısı

4.1.1.1. Toplam sürme oranı (%)

2002 yılı vegetasyon döneminde Ata sarısı üzüm çeşidine ait toplam sürme oranı (%)
üzerine anaçların etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). Buna göre, en
yüksek sürme performansı 5 BB anacından (% 64.33) elde edilirken, bunu 1103 P (%
30.50) ve 41 B (% 12.56) anaçları izlemiştir (Çizelge 4.1).

2003 yılı verilerine göre ise sürme oranında bir artış gözlenmiştir. “Anaçxterbiye şekli”
etkileşiminin

önemli

bulunduğu

bu

yılda,

en

yüksek

değer

“5

BBxBaş”

kombinasyonunda (% 68.89) elde edilmiştir. En düşük sürme oranı ise ÇKK terbiye
şeklinin uygulandığı 5 BB ve 1103 P anaçlarında elde edilmiştir (% 51.33).
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2003

2002

YILLAR

Çizelge 4.1.Ata sarısı üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait toplam sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş
Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
9.33 ± 3.02
15.78 ± 4.01
12.56 ± 2.56 C

5 BB
65.67 ± 3.74
63.00 ± 2.62
64.33 ± 2.24A

1103 P
29.89 ± 6.55
31.11 ± 6.80
30.50 ± 4.58 B

Ort.
34.96 ± 5.25
36.63 ± 4.69

64.11 ± 6.20 A* a**
56.56 ± 2.56 A a
60.33 ± 3.38

51.33 ± 6.90 A b
68.89 ± 3.14 A a
60.11 ± 4.25

51.33 ± 3.82A a 55.59 ± 3.42
55.56 ± 3.45A a 60.33 ± 2.08
53.44 ± 2.55

* Aynı satırda farklı büyük harfi alan ortalamalar arasındaki fark istatstik olarak önemlidir.
** Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak önemlidir

4.1.1.2. Primer tomurcukların sürme oranı (%)

Budamada bırakılan göz başına süren primer ve sekonder tomurcukların oranı, 2002
yılında 2003 yılına göre daha düşük bulunmuştur (Çizelge 4.2).

Çizelge 4.2’den de izlenebileceği gibi, 2002 yılında budamada bırakılan göz başına
süren primer tomurcuk oranı üzerinde yapılan istatistiki değerlendirmelerde, anaçların
etkisinin önemli bulunduğu ve toplam sürme ile paralel olarak 5 BB’nin diğer iki anaca
göre çok daha yüksek oranda sürme sağladığı görülmektedir (p<0.01).

2003 yılı verilerine göre budamada bırakılan göz başına süren primer tomurcuk oranı
üzerine anaç veya terbiye şekillerinin etkisi önemli bulunmamıştır. En yüksek oran %
34.12 ile “41 B×ÇKK” kombinasyonunda elde edilmiştir. En düşük değer ise “5 BB×
ÇKK” kombinasyonunda (% 29.49) tespit edilmiştir.
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Çizelge 4.2. Ata sarısı üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait budamada bırakılan

2002

YILLAR

göz başına primer tomurcuk sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
5.60 ± 1.77

5 BB
42.48 ± 5.00

1103 P
16.80 ± 3.92

Ort.
21.63 ± 3.69

9.81 ± 2.66

42.73 ± 2.78

20.57 ± 4.69

24.37 ± 3.32

7.70 ± 1.63 C

42.60 ± 2.77 A*

18.69 ± 3.00 B

34.12 ± 5.55

29.49 ± 4.67

32.50 ± 3.66

32.04 ± 2.63

33.69 ± 3.10

31.12 ± 2.83

34.01 ± 2.97

32.94 ± 1.67

33.90 ± 3.09

30.30 ± 2.66

33.26 ± 2.30

Süren toplam göz sayısı başına primer tomurcukların sürme oranı bakımından 2002
yılında sadece anaçlar arasındaki farklılıkların istatistiki olarak önemli olduğu
saptanmıştır. (p<0.05). Buna göre en yüksek oran % 66.66 ile 1103 P’de gerçekleşirken,
bunu çok yakın değerle (% 66.38) 5 BB ve % 47.13 ile 41 B izlemiştir (Çizelge 4.3).

2003 yılında süren göz sayısı başına süren primer tomurcuk sürme oranı ile ilgili
analizler sonucunda terbiye şekilleri, anaçlar ve “anaç×terbiye” şekli etkileşimine göre
elde edilen değerler arasındaki farklılıkların istatistiki olarak önemli olmadığı
belirlenmiştir (Çizelge 4.3).
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Çizelge 4.3. Ata sarısı üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait süren göz sayısı başına

2002

YILLAR

primer tomurcuk sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
43.50 ± 12.40

5 BB
63.85 ± 6.58

1103 P
59.17 ± 7.50

Ort.
55.5 ± 5.38

50.70 ± 11.40

68.91 ± 5.46

74.14 ± 7.40

64.60 ± 5.08

47.13 ± 8.21B

66.38 ± 4.20 A*

66.66 ± 5.43 A

54.65 ± 8.16

57.34 ± 5.22

62.75 ± 3.93

58.25 ± 3.41

58.80 ± 3.47

46.23 ± 4.92

61.37 ± 3.09

55.47 ± 2.53

56.72 ± 4.33

51.79 ± 3.73

62.06 ± 2.43

4.1.1.3. Sekonder tomurcukların sürme oranı (%)

2002 yılında budamada bırakılan göz başına süren sekonder tomurcuk oranları ÇKK
terbiye şeklinde 41 B, 5 BB ve 1103 P anaçları üzerinde sırası ile % 3.83, % 23.29 ve %
12.90 oranında gerçekleşmiştir. Yapılan istatistiki değerlendirmede anaçlar arasındaki
fark önemli bulunurken (p<0.01), terbiye şekilleri arasındaki farkın ve “anaç×terbiye”
etkileşiminin önemli olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 4.4).

2003 yılına ait elde edilen değerler incelendiğinde budamada bırakılan göz başına süren
en yüksek sekonder tomurcuk oranı Baş terbiye şeklinde % 37.75 ile 5 BB anacı
üzerinde gerçekleşirken, en düşük oran % 18.72 ile ÇKK terbiye şeklinde 1103 P anacı
üzerinde gerçekleşmiştir. Yapılan istatistiki analizde “anaç×terbiye” etkileşimi
arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur (p<0.05).
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Çizelge 4.4. Ata sarısı üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait budamada bırakılan
göz başına sekonder tomurcuk sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
3.83 ± 1.63

5 BB
23.29 ± 4.05

1103 P
12.90 ± 3.15

Ort.
13.34 ± 2.32

5.91 ± 1.72

20.24 ± 4.04

10.52 ± 3.60

12.22 ± 2.16

4.87 ± 1.18 B

21.77 ± 2.80 A

11.71 ± 2.34 B

30.06 ± 7.62 A* a**

21.94 ± 3.65 A b

18.72 ± 1.98 A a

23.57 ± 2.93

22.81 ± 1.49 B a

37.75 ± 4.33 A a

21.27 ± 2.02 B a

27.28 ± 2.17

26.43 ± 3.87

29.84 ± 3.35

19.99 ± 5.97

2002 ve 2003 yıllarında süren toplam göz sayısı başına süren sekonder tomurcuk oranı
yönünden yapılan istatistiki analiz sonucunda “anaç×terbiye” şekli etkileşimi ile anaçlar
ve terbiye şekilleri arasındaki farklılıklar önemli bulunmamıştır. 2002 yılında daha
belirgin olmakla birlikte, her iki yılda da 5 BB anacı üzerinde sürme oranı daha yüksek
bulunmuştur (Çizelge 4.5).

Çizelge 4.5. Ata sarısı üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait süren göz sayısı

2002

YILLAR

başına sekonder tomurcuk sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
23.15 ± 8.31

5 BB
36.15 ± 6.58

1103 P
40.83 ± 7.50

Ort.
33.37±4.41

27.04 ± 7.98

31.09 ± 5.46

25.86 ± 7.40

28.00±3.93

43.28 ± 4.33

48.21 ± 3.73

37.94 ± 2.43

45.35 ± 8.16

42.66 ± 5.22

37.25 ± 3.93

41.75 ± 3.41

41.20 ± 3.47

53.77 ± 4.92

38.63 ± 3.09

44.53 ± 2.53

25.09 ± 5.61

33.62 ± 4.20

33.34 ± 5.43
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4.1.2. Italia

4.1.2.1. Toplam sürme oranı (%)

2002 yılında en yüksek sürme oranı 41B anacı üzerinde, Baş terbiye şeklinde % 78.56
olarak gerçekleşirken, en düşük sürme oranı % 59.33 olarak 1103 P anacı üzerinde,
ÇKK terbiye şeklinde gerçekleşmiştir. Yapılan istatistiki analizde sürme oranları
bakımından anaçlar ve terbiye şekilleri bakımından bulunan farklılıkların önemli
olmadığı görülmüştür (Çizelge 4.6).

2003 yılında yapılan istatistiki analiz sonucunda “anaç×terbiye” etkileşiminin önemli
olduğu (p<0.05) bulunmuştur. Buna göre sürme, “41 B×Baş” kombinasyonunda %
92.44 ile en yüksek oranda gerçekleşirken, en düşük sürme oranı ise % 75.67 ile “1103
P×Baş” kombinasyonunda gerçekleşmiştir.

2002

YILLAR

Çizelge 4.6. Italia üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait toplam sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
67.44 ± 5.74

5 BB
62.33 ± 6.40

1103 P
59.33 ± 5.76

Ort.
63.04 ± 3.38

78.56 ± 4.14

74.33 ± 5.62

60.89 ± 5.42

71.26 ± 3.19

73.00 ± 3.69

68.33 ± 4.38

60.11 ± 3.84

a

86.00 ± 3.02 A a

84.44 ± 2.21 A a

84.37 ± 2.02

92.44 ± 1.68 A* a

77.11 ± 3.43 B a

75.67 ± 4.30 B a

81.74 ± 2.37

87.56 ± 2.81

81.56 ± 2.47

80.06 ± 2.58

82.67 ± 4.99 A
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4.1.2.2. Primer tomurcukların sürme oranı (%)

2002 yılında bırakılan göz başına süren primer tomurcuk oranı bakımından yapılan
istatistiki analizde, “anaç×terbiye” etkileşimi ile terbiye şekillerinin arasındaki
farklılıklar önemli bulunmazken, anaçların arasındaki farklılıkların önemli olduğu
bulunmuştur (p<0.05). En yüksek oran % 60.16 ile 41 B’de gerçekleşirken; bunu %
53.04 ile 5 BB ve % 47.39 ile 1103 P izlemiştir.

2003 yılı verileri incelendiğinde (Çizelge 4.7) sadece “anaç×terbiye” etkileşiminin
istatistik olarak önemli olduğu (p<0.01) tespit edilmiştir. Buna göre oranlar % 49.10 (“5
BB×Baş”) ile % 72.47 (“41 B×Baş”) arasında değişmektedir.

Çizelge 4.7. Italia üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yılarına ait bırakılan göz başına

2002

YILLAR

primer tomurcuk sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
56.39 ± 5.48

5 BB
50.83 ± 5.72

1103 P
43.93 ± 5.20

Ort.
50.38 ± 3.19

63.93 ± 4.74

55.25 ± 3.17

50.84 ± 5.18

56.67 ± 2.69

60.16 ± 3.63 A

53.04 ± 3.22 AB

47.39 ± 3.65 B

59.27 ± 4.83 A a

60.45 ± 2.43 A a

58.94 ± 2.36

72.47 ± 2.23 A* a** 49.10 ± 2.60 B a

54.24 ± 4.31 B a

58.60 ± 2.64

64.79 ± 3.22

57.34 ± 2.51

57.11 ± 4.93 A

b

54.18 ± 2.93

2002 yılı verileri incelendiğinde (Çizelge 4.8), süren toplam göz sayısı başına primer
tomurcuk sürme oranı, “1103 P×Baş” ve “41 B×ÇKK” kombinasyonlarında % 82.70 ile
en yüksek oranda gerçekleşirken, en düşük oran (% 73.41) “1103 P×ÇKK”
kombinasyonunda gerçekleşmiştir. 2003 yılında ise süren göz sayısı başına süren primer
tomurcuk oranı, genel olarak %60’ın üzerindedir. En yüksek oran % 78.50 ile “41
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B×Baş” kombinasyonunda gerçekleşirken, en düşük oran % 64.34 olarak “5 BB×Baş”
kombinasyonunda saptanmıştır. Yapılan istatistiki analiz sonucunda (2002-2003)
incelenen özellikler bakımından ortaya çıkan farklılıklar önemli bulunmamıştır.

Çizelge 4.8. Italia çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait süren göz sayısı başına primer

2002

YILLAR

tomurcuk sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
82.70 ± 3.15

5 BB
81.72 ± 4.58

1103 P
73.41 ± 4.73

Ort.
79.28 ± 2.48

81.00 ± 3.01

76.19 ± 4.22

82.70 ± 3.49

79.96 ± 2.07

81.85 ± 2.13

78.96 ± 3.10

78.05 ± 3.07

68.47 ± 3.08

68.52 ± 4.08

71.78 ± 3.03

69.59 ± 1.93

78.50 ± 2.45

64.34 ± 3.64

70.91 ± 2.72

71.25 ± 2.01

73.48 ± 2.26

66.43 ± 2.70

71.35 ± 1.98

4.1.2.3. Sekonder tomurcukların sürme oranı (%)

2002 yılında bırakılan göz sayısı başına sekonder tomurcuk sürme oranı incelendiğinde,
en yüksek oran “5 BB×Baş” kombinasyonunda % 19.07 ile gerçekleşirken, en düşük
oran “1103 P×Baş” kombinasyonunda (% 10.10) belirlenmiştir.

2003 yılında ise,

bırakılan göz başına sekonder tomurcuk sürme oranı genelde % 20’nin üzerinde
gerçekleşmiştir. Yapılan istatistiki analiz sonucunda (2002-2003), incelenen özellikler
bakımından oluşan farklılıkların önemli olmadığı bulunmuştur (Çizelge 4.9).
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Çizelge 4.9. Italia üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait bırakılan göz sayısı başına

2002

YILLAR

sekonder tomurcuk sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
11.03 ± 1.93

5 BB
11.54 ± 2.67

1103 P
15.52 ± 2.72

Ort.
12.70 ± 1.42

14.55 ± 2.24

19.07 ± 4.17

10.10 ± 1.63

14.58 ± 1.76

12.79 ± 1.50

15.31 ± 2.57

12.81 ± 1.67

25.68 ± 2.24

26.62 ± 3.32

24.02 ± 2.82

25.44 ± 1.58

20.00 ± 2.53

28.00 ± 3.79

21.44 ± 1.67

23.15 ± 1.70

22.84 ± 1.78

27.31 ± 2.45

22.73 ± 1.62

Çizelge 4.10’da Italia üzüm çeşidinde 2002 yılına ait süren göz sayısı başına sekonder
tomurcuk sürme oranı bakımından en yüksek değerin % 26.59 ile 1103 P anacı üzerinde
ve ÇKK terbiye şeklinde, en düşük değerin ise % 17.30 ile 41 B anacı üzerinde ÇKK
terbiye şeklinde ve 1103 P anacı üzerinde Baş terbiye şeklinde gerçekleştiği
görülmektedir. Yapılan istatistiki analiz sonucunda anaç, terbiye şekli ve “anaç×terbiye”
etkileşiminin önemli olmadığı görülmüştür.

2003 yılı verilerinin sunulduğu Çizelge 4.10’dan da görülebileceği gibi süren göz sayısı
başına sekonder tomurcuk sürme oranı bakımından yapılan istatistiki analiz sonucunda
“anaç×terbiye” etkileşimi, anaçlar ve terbiye şekilleri arasındaki farklılıkların önemli
olmadığı bulunmuştur. Buna göre en yüksek değere % 35.66 ile 5 BB anacı üzerinde ve
Baş terbiye şeklinde rastlanırken; en düşük orana % 21.50 ile 41 B anacı üzerinde ve
yine Baş terbiye şeklinde görülmüştür.
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Çizelge 4.10. Italia üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait süren göz sayısı başına

2002

YILLAR

sekonder tomurcuk sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
17.30 ± 3.15

5 BB
18.28 ± 4.58

1103 P
26.59 ± 4.73

Ort.
20.72 ± 2.48

19.00 ± 3.01

23.81 ± 4.22

17.30 ± 3.49

20.04 ± 2.07

18.15 ± 2.13

21.05 ± 3.10

21.95 ± 3.07

31.53 ± 3.08

31.48 ± 4.08

28.22 ± 3.03

30.41 ± 1.93

21.50 ± 2.45

35.66 ± 3.64

29.09 ± 2.72

28.75± 2.01

26.52 ± 2.26

33.57 ± 2.70

28.65 ± 1.98

29.58 ± 1.38

4.1.3. Kalecik karası

4.1.3.1. Toplam sürme oranı (%)

2002 yılında yapılan istatistiki analizde sadece terbiye şekilleri arasındaki farklılıkların
önemli olduğu (p<0.01) bulunmuştur. Buna göre ÇKK terbiye şeklindeki sürme
performansının (% 91.70) Baş terbiye şekline (% 80.04) göre daha yüksek olduğu
görülmektedir.

2003 yılı verilerinin sunulduğu Çizelge 4.11’den de görülebileceği gibi sürme genel
olarak

% 90’ın üzerinde gerçekleşmiştir. En yüksek sürme oranına 1103 P anacı

üzerindeki ÇKK terbiye şeklinde % 97.00 ile, en düşük sürme oranına ise % 94.44 ile
41 B anacı üzerinde yine ÇKK terbiye şeklinde rastlanmıştır. Yapılan istatistiki analiz
sonucunda gerek anaçlar ve terbiye şekilleri, gerekse de “anaç×terbiye” şekli etkileşimi
arasındaki farklılıkların önemli olmadığı bulunmuştur.
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Çizelge 4.11. Kalecik karası üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait toplam sürme

2002

YILLAR

oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
87.56 ± 2.22

5 BB
93.00 ± 2.18

1103 P
94.56 ± 2.71

Ort.
91.70 ± 1.45 A**

78.00 ± 1.00

85.44 ± 3.52

76.67 ± 4.29

80.04 ± 1.96 B

82.78 ± 1.65

89.22 ± 2.21

85.61 ± 3.28

94.44 ± 1.77

95.11 ± 1.27

97.00 ± 1.31

95.52 ± 0.84

95.33 ± 1.89

95.22 ± 1.27

95.78 ± 1.61

95.44 ± 0.89

94.89 ± 1.26

95.17 ± 0.87

96.39 ± 1.02

4.1.3.2. Primer tomurcukların sürme oranı (%)

2002 yılında elde edilen veriler üzerinde yapılan istatistiki analiz sonucunda sadece
“anaç×terbiye” şekli etkileşiminin önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05). Buna göre en
yüksek oran % 86.77 ile “1103 P×ÇKK” kombinasyonunda, en düşük oran ise % 59.49
ile “41 B×Baş” kombinasyonunda gerçekleşmiştir.

2003 yılı verileri üzerinde yapılan istatistiki analizde “anaç×terbiye” etkileşiminin
önemli olduğu bulunurken (p<0.05), anaçlar ve terbiye şekilleri arasındaki farklılıkların
önemli olmadığı saptanmıştır. Buna göre “1103 P×ÇKK” kombinasyonunda en yüksek
oran elde edilirken (% 85.18), “41 B×ÇKK” kombinasyonunda en düşük oran (% 66.38)
elde edilmiştir (Çizelge 4.12).
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YILLAR

Çizelge 4.12. Kalecik karası üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait bırakılan göz
sayısı başına primer tomurcuk sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
59.67 ± 4.71 B

a

5 BB
83.54 ± 2.75 A a

1103 P
86.77 ± 2.81 A a

59.49 ± 1.97 B

a

70.01 ± 3.94 A b

65.58 ± 4.14 AB b 65.03 ± 2.11

76.78 ± 2.85

76.17 ± 3.53

78.02 ± 2.89 A a

85.18 ± 1.44 A a

76.53 ± 2.20

74.62 ± 3.34 A* a**

79.48 ± 2.47 A a

75.88 ± 2.74 A a

76.66 ± 1.64

70.50 ± 2.64

78.75 ± 1.85

80.53 ± 1.88

59.58 ± 2.48
66.38 ± 3.76 B

b

Ort.
76.66 ± 3.08

2002 yılı verileri incelendiğinde (Çizelge 4.13), süren göz sayısı başına primer
tomurcukların sürme oranı bakımından yapılan istatistiki analizde “anaç×terbiye”
etkileşiminin önemli olduğu bulunurken (p<0.01), anaç ve terbiye şekillerinin
arasındaki farklılıkların ise önemli olmadığı bulunmuştur. Buna göre % 91.78 ile en
yüksek oran “1103 P×ÇKK” kombinasyonunda bulunurken, en düşük oran % 67.97
oranında “41 B×ÇKK” kombinasyonunda bulunmuştur.

2003 yılı verilerinin sunulduğu Çizelge 4.13’den de görülebileceği gibi ÇKK terbiye
şeklinde süren göz sayısı başına primer tomurcuk sürme oranı bakımından yapılan
istatistiki analizde sadece “anaç×terbiye” etkileşimi önemli bulunmuştur (p<0.01). Buna
göre kombinasyonlar arasındaki oran % 83.39 (“5 BB×Baş”) ile % 87.92 (“1103
P×ÇKK”) arasında değişmektedir.
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Çizelge 4.13. Kalecik karası üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait süren göz sayısı
başına primer tomurcuk sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
67.97 ± 4.62 B
76.08 ± 1.98 A

a
a

72.03 ± 2.63

5 BB
90.02 ± 2.23 A* a

1103 P
91.78 ± 1.62 A a

Ort.
83.26 ± 2.74

81.65 ± 2.64 A

85.44 ± 1.59 A a

81.06 ± 1.39

a

85.83 ± 1.96

88.61 ± 1.34

70.20 ± 3.47 B

a

81.98 ± 2.97 A

a

87.92 ± 1.63A

a

80.03 ± 2.12

78.12 ± 2.58 A

a

83.39 ± 2.01 A

a

79.17 ± 2.41A

a

80.22 ± 1.38

74.16 ± 2.31

82.68 ± 1.75

83.54 ± 1.77

4.1.3.3. Sekonder tomurcukların sürme oranı (%)

2002 yılında ÇKK terbiye şeklinde budamada bırakılan göz başına sekonder tomurcuk
sürme oranı bakımından yapılan istatistiki analiz sonucunda bu özellik bakımından
“anaç×terbiye” etkileşiminin önemli olduğu (p<0.01), ancak gerek anaçların gerekse de
terbiye şekillerinin arasındaki farklılıkların önemli olmadığı bulunmuştur. Buna göre en
yüksek oran % 27.76 ile “41 B×ÇKK” kombinasyonunda görülürken, en düşük oran %
7.80 ile “1103 P×ÇKK” üzerinde görülmüştür (Çizelge 4.14).

2003 yılı verilerinin sunulduğu Çizelge 4.14’den de görülebileceği gibi, budamada
bırakılan göz başına sekonder tomurcuk sürme oranı bakımından yapılan istatistiki
analiz sonucunda sadece “anaç×terbiye” şekli etkileşiminin önemli olduğu (p<0.01)
bulunmuştur.
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Çizelge 4.14. Kalecik karası üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait bırakılan göz
sayısı başına sekonder tomurcuk sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
27.76 ± 3.97 A*

a**

18.62 ± 1.47 A

b

23.19 ± 2.34

5 BB
9.32 ± 2.17 B a

1103 P
7.80 ± 1.58 B a

Ort.
14.96 ± 2.35

15.57 ± 2.33 A a

11.12 ± 1.34 A a

15.11 ± 1.15

12.45 ± 1.72

9.46 ± 1.08

28.06 ± 3.31 A

a

17.19 ± 2.82 B

a

11.80 ± 1.67 B a

19.02 ± 2.00

20.67 ± 2.30 A

a

15.76 ± 1.87A

a

19.94 ± 2.35 A a

18.79 ± 1.28

24.37 ± 2.15

16.47 ± 1.65

15.87 ± 1.71

2002 yılı verileri incelendiğinde (Çizelge 4.15) ÇKK terbiye şeklinde süren göz sayısı
başına sekonder tomurcuk sürme oranı bakımından yapılan istatistiki analiz sonucunda
“anaç×terbiye” etkileşiminin önemli bulunurken (p<0.01), anaç ve terbiye şekilleri
arasındaki farklılıkların önemli olmadığı bulunmuştur. Buna göre en yüksek değer %
32.03 ile “41 B×ÇKK” gerçekleşirken, en düşük oran % 8.22 ile “1103 P×ÇKK”
gerçekleşmiştir.

Çizelge 4.15’den de görülebileceği gibi 2003 yılı verilerinde ÇKK terbiye şeklinde
süren göz sayısı başına süren sekonder tomurcukların oranı bakımından yapılan
istatistiki analiz sonucunda sadece “anaç×terbiye” etkileşimi önemli bulunmuştur
(p<0.01). Buna göre kombinasyonlar en yüksek orandan düşüğe doğru % 28.89 (“41 B×
ÇKK”) % 22.22 (“41 B×Baş”), % 20.00 (“1103 P×Baş”), % 16.00 ile (“5 BB×Baş”),%
15.56 (“5 BB×ÇKK”) % 9.78 (“1103 P× ÇKK”) olarak sıralanmıştır.
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Çizelge 4.15. Kalecik karası üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait süren göz sayısı
başına sekonder tomurcuk sürme oranı (%)
ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
32.03 ± 4.62 A* a**

5 BB
9.98 ± 2.23 B

a

1103 P
8.22 ± 1.62 B a

Ort.
16.74 ± 2.74

23.92 ± 1.98 A a

18.35 ± 2.64 A

a

14.56 ± 1.59 A a

18.94 ± 1.39

27.97 ± 2.63

14.17 ± 1.96

28.89 ± 3.51A a

15.56 ± 2.53 B

a

9.78 ± 1.35 B b

18.07 ± 2.14

22.22 ± 2.59 A a

16.00 ± 2.00 A

a

20.00 ± 2.11 A a

19.41 ± 1.35

25.56 ± 2.57

15.78 ± 1.57

11.39 ± 1.34

14.89 ± 1.74

4.1.4. Narince

4.1.4.1. Toplam sürme oranı (%)

2002 yılı verileri incelendiğinde (Çizelge 4.16) sürme oranlarının genel olarak % 80’in
üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Buna göre en yüksek sürme oranı % 90.22 ile
1103 P anacı üzerindeki ÇKK terbiye şeklinde görülürken, en düşük sürme oranı 41 B
anacı üzerindeki ÇKK terbiye şeklinde % 81.56 ile gerçekleşmiştir. Yapılan istatistiki
analiz sonucunda “anaç×terbiye” etkileşimi, anaç ve terbiye şekilleri arasındaki
farklılıklar önemli bulunmamıştır.

Çizelge 4.16’nın incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi sürme oranı genelde % 90’ın
üzerinde gerçekleşmiştir. Buna göre en yüksek sürme % 95.56 ile 5 BB anacı üzerindeki
Baş terbiye şeklinde gerçekleşirken, en düşük sürme % 93.89 ile 41 B anacı üzerindeki
ÇKK

terbiye

şeklinde

gerçekleşmiştir.

Yapılan

istatistiki

analiz

sonucunda

“anaç×terbiye” etkileşimi ile anaç ve terbiye şekilleri arasındaki farklılıkların önemli
olmadığı bulunmuştur.
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2002

YILLAR

Çizelge 4.16.Narince üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait toplam sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
81.56 ± 3.61

5 BB
87.44 ± 2.50

1103 P
90.22 ± 4.36

Ort.
86.41 ± 2.10

84.11 ± 4.32

86.00 ± 2.54

83.44 ± 4.14

84.52 ± 2.09

82.83 ± 2.75

86.72 ± 1.74

86.3 ±. 03

85.46 ± 1.47

93.89 ± 1.91

94.89 ± 1.64

94.44 ± 1.55

94.40 ± 0.95

94.22 ± 1.93

95.56 ± 1.85

95.00 ± 1.29

94.93 ± 0.96

94.06 ± 1.32

95.22 ± 1.20

94.72± 0.98

94.67 ± 0.67

4.1.4.2. Primer tomurcukların sürme oranı (%)

2002 yılı verilerinin sunulduğu Çizelge 4.17’den de görülebileceği gibi ÇKK terbiye
şeklinde budamada bırakılan gözlerin 41 B’de % 72.21, 5 BB’de % 78.64 ve 1103 P’de
% 79.47 oranında; Baş terbiye şeklinde ise 41 B’de %74.34, 5 BB’de % 72.48 ve 1103
P’de % 74.27 oranında primer tomurcukların sürdüğü görülmektedir. Ancak yapılan
istatistiki analizde ne “anaç×terbiye” etkileşiminin, ne de terbiye şekli ve anaçlar
arasındaki farklılıkların önemli olmadığı bulunmuştur.

2003 yılında ÇKK terbiye şeklinde budamada bırakılan gözlerin 41 B’de % 81.55’i, 5
BB’de % 83.56’sı ve 1103 P’de % 87.20’si primer sürgün olarak sürerken, baş terbiye
şeklinde ise 41 B’de % 81.06, 5 BB’de % 76.92 ve 1103 P’de % 82.27’si, primer
tomurcuk olarak sürmüştür. Ancak yapılan istatistiki analiz sonucunda, yine
“anaç×terbiye” etkileşiminin, anaç ve terbiye şekilleri arasındaki farklılıkların önemli
olmadığı bulunmuştur (Çizelge 4.17).
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2002

YILLAR

Çizelge 4.17. Narince üzüm çeşidinde 2002 ve 2003yıllarına ait bırakılan göz başına
primer tomurcuk sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
72.207 ± 3.21

5 BB
78.64 ± 3.19

1103 P
79.47 ± 4.19

Ort.
76.77 ± 2.08

74.34 ± 3.83

72.48 ± 2.82

74.27 ± 3.22

73.70 ± 1.85

73.27 ± 2.44

75.56 ± 2.20

76.87 ± 2.64

75.23 ± 1.39

81.55 ± 2.44

83.56 ± 2.89

87.20 ± 2.25

84.10 ± 1.48

81.06 ± 2.69

76.92 ± 3.14

82.27 ± 2.02

80.08 ± 1.54

81.30 ± 1.76

80.24 ± 2.22

84.74 ± 1.58

2002 yılı verileri incelendiğinde (Çizelge 4.18), süren göz sayısı başına primer
tomurcuk sürme oranı (%), 41 B üzerindeki ÇKK terbiye şeklinde % 88.50, 5 BB’de %
89.87 ve 1103 P’de % 88.14 olarak gerçekleşirken, bu oranlar 41 B üzerindeki Baş
terbiye şeklinde % 88.67, 5 BB’de % 84.29 ve 1103 P’de % 89.43 olarak belirlenmiştir.

Çizelge 4.18’den de izlenebileceği gibi 2003 yılında, süren toplam göz sayısı başına
primer tomurcuk sürme oranı bakımından yapılan istatistiki analiz sonucunda sadece
terbiye şekilleri arasındaki farklılıkların önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01).

2002

YILLAR

Çizelge 4.18. Narince üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait süren göz sayısı başına
primer tomurcuk sürme oranı (%)
ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
88.50 ± 1.31

5 BB
89.87 ± 2.02

1103 P
88.14 ± 1.61

Ort.
88.84 ± 0.94

88.67 ± 1.72

84.29 ± 1.89

89.43 ± 1.31

87.46 ± 1.02

88.58 ± 1.05

87.08 ± 1.50

88.78 ± 1.02

86.94 ± 2.34

88.16 ± 2.63

92.16 ± 1.42

89.09 ± 1.29A

86.11 ± 2.06

80.38 ± 2.44

86.44 ± 1.27

84.31 ± 1.23 B

86.52 ± 1.52

84.27 ± 1.98

89.30 ± 1.16
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4.1.4.3. Sekonder tomurcukların sürme oranı (%)

Çizelge 4.19’un incelenmesinden de görülebileceği gibi, 2002 yılında budamada
bırakılan gözlerin sekonder tomurcuk sürme oranı (%) 41 B anacı üzerinde ÇKK terbiye
şeklinde % 9.40, 5 BB’de % 8.68 ve 1103 P’de % 10.71 olarak gerçekleşirken, bu
oranlar 41 B anacı üzerindeki Baş terbiye şeklinde %9.65, 5 BB’de % 13.47 ve 1103
P’de ise % 9.09 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan istatistiki analiz sonucunda ise
“anaç×terbiye” etkileşimi, anaç ve terbiye şekli arasındaki farklılıkların önemli
olmadığı görülmüştür.

2003 yılı verilerinin sunulduğu Çizelge 4.19’dan da izlenebileceği gibi, budamada
bırakılan göz başına süren sekonder tomurcuk oranı bakımından yapılan istatistiki
analiz sonucunda yalnızca terbiye şekilleri arasındaki farklılıkların önemli olduğu
bulunmuştur (p<0.01). Buna göre Baş terbiye şeklinde bu oran % 14.83, ÇKK’da ise %
10.31 olarak gerçekleşmiştir.

2002

YILLAR

Çizelge 4.19. Narince üzüm çeşidinde 2002 ve 2003 yıllarına ait bırakılan göz sayısı
başına sekonder tomurcuk sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
9.40 ± 1.18

5 BB
8.68 ± 1.57

1103 P
10.71 ± 1.61

Ort.
9.60± 0.83

9.65 ± 1.69

13.47 ± 1.68

9.09 ± 1.36

10.74 ± 0.96

9.53 ± 1.00

11.08 ± 1.26

9.90 ± 1.04

12.35 ± 2.30

11.21 ± 2.51

7.36 ± 1.33

10.31 ± 1.24 B

13.05 ± 1.98

18.61 ± 2.23

12.82 ± 1.13

14.83 ± 1.15 A

12.70 ± 1.47

14.91 ± 1.86

10.09 ± 1.07

2002 yılı verileri incelendiğinde (Çizelge 4.20), 41 B anacı üzerindeki ÇKK terbiye
şeklinde süren göz sayısı başına sekonder tomurcuk sürme oranı % 11.50, 5 BB’de %
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10.13 ve 1103 P’de % 11.86, olarak gerçekleşirken, bu oranlar 41 B anacı üzerindeki
Baş terbiye şeklinde % 11.33, 5 BB’de % 15.71, 1103 P’de ise % 10.57 olarak
belirlenmiştir. Yapılan istatistiki analiz sonucunda ise “anaç×terbiye” etkileşimi, anaç
ve terbiye şekilleri arasındaki farklılıklar önemli bulunmamıştır.

2003 yılı verileri incelendiğinde (Çizelge 4.20) süren göz sayısı başına süren sekonder
tomurcuk oranı özelliği bakımından yapılan istatistiki analiz sonucunda ise yalnızca
terbiye şekilleri arasındaki farklılıkların önemli olduğu bulunmuştur (p<0.01).

2002

YILLAR

Çizelge 4.20. Narince üzüm çeşidinde 2002 ve 2003yıllarına ait süren göz sayısı başına
sekonder tomurcuk sürme oranı (%)

ANAÇLAR
TERBİYE
ŞEKLİ

ÇKK
Baş

2003

Ort.
ÇKK
Baş
Ort.

41 B
11.50 ± 1.31

5 BB
10.13 ± 2.02

1103 P
11.86 ± 1.61

Ort.
11.17 ± 0.94

11.33 ± 1.72

15.71 ± 1.89

10.57 ± 1.31

12.54 ± 1.02

11.42 ± 1.05

12.92 ± 1.50

11.22 ± 1.02

13.06 ± 2.34

11.84 ± 2.63

7.84 ± 1.42

10.91 ± 1.29 B

13.89 ± 2.06

19.62 ± 2.44

13.56 ± 1.27

15.69 ± 1.23A

13.48 ± 1.52

15.73 ± 1.98

10.70 ± 1.16

4.2. Primer Tomurcuk Nekrozu (PTN)

Primer tomurcuk nekrozunun tespit edilmesi amacıyla; gelişme döneminde bağ
koşullarında makroskobik ve kış döneminde laboratuara getirilen 1 yaşlı dallardan
alınan kışlık gözlerde ise mikroskobik olarak inceleme yapılmıştır.

İncelemeler sonucunda çeşitlerin hiçbirinde PTN görülmemiştir. Ancak Ata sarısı ve
Italia (çok sınırlı olmakla birlikte) çeşitlerinde birden fazla tomurcuklu göz yapıları
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belirlenmiştir. Italia, Kalecik karası ve Narince çeşitlerinde ise göz yapıları normal
olarak tespit edilmiştir. Bu çeşitlerin göz yapılarına ait bazı şekiller aşağıda verilmiştir.

Primer Tomurcuk

Şekil 4.1. Ata sarısı üzüm çeşidinde normal tekli tomurcuk yapısı

Primer Tomurcuk

Sekonder ve Tersiyer
Tomurcuklar

Şekil 4.2. Ata sarısı üzüm çeşidinde normal üçlü tomurcuk yapısı
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