
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 
KALECİK KOŞULLARINDA ÜÇ FARKLI ANAÇ ÜZERİNE AŞILI OLARAK 
YETİŞTİRİLEN KALECİK KARASI ÜZÜM ÇEŞİDİNDE TERBİYE VE 
BUDAMA ŞİDDETİ KOMBİNASYONLARININ GELİŞME, ÜRÜN VERİMİ VE  
                             KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

 

 

Tuğba ÜLGENER 

 

 

 

 

BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 

 

 

 

 
ANKARA 

2010 
 
 
 

Her hakkı saklıdır 



i 

 

ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

KALECİK KOŞULLARINDA ÜÇ FARKLI ANAÇ ÜZERİNE AŞILI OLARAK YETİŞTİRİLEN 
KALECİK KARASI ÜZÜM ÇEŞİDİNDE TERBİYE VE BUDAMA ŞİDDETİ 
KOMBİNASYONLARININ GELİŞME, ÜRÜN VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Tuğba ÜLGENER 

Ankara Üniversitesi  
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 
 
 

Danışman: Prof. Dr. Hasan ÇELİK 

Kalecik ( Ankara ) koşullarında 2007 – 2010 yılları arasında yürütülen bu çalışma ile 1997 yılında üç 
anaç ( 5 BB, 41 B, 1103 P ) üzerine aşılı olarak 1.5 m x 3.0 m dikim sıklığı ile Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonu’nda 97-K-120450 DPT projesi için kurulan 
ve 90 cm’lik gövde üzerinde 3-4 ürün dallı baş ( Baş ) ve çift kollu kordon ( ÇKK ) şekilleri oluşturulan 
ve damlama yöntemiyle kısıtlı su verilen Kalecik Karası parselinde 4 budama şiddeti ( 150 g budama 
odunu için 3, 4, 5, 6 göz bırakılarak budama ) uygulamasının fenolojik gelişme evreleri ve gelişme 
kapasitesi ile ürün verim ve kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir.  

İki yıllık bulguların istatistiki olarak değerlendirilmesi sonucunda, her iki yılda da her üç faktörün 
karşılıklı etkileri önemli bulunmuştur. Bu yüzden, Kalecik koşullarında yetiştirilen Kalecik Karası üzüm 
çeşidi için anaç, terbiye şekli ve budama şiddeti  ( ürün yükü ) önerilirken, söz konusu uygulamaların 
yalın etkileri yerine karşılıklı etkilerini dikkate alarak, en iyi sonuç veren kombinasyonlar üzerinden 
hareket edilmesi daha uygun olacaktır.  

Elde edilen bulgular, etkileri incelenen uygulamalara göre aşağıda maddeler halinde yorumlanmıştır. 

1. Uygulamaların etkileri yıllara göre önemli farklılıklar göstermiştir. Bu farklılıkların, özellikle 
çiçeklenme dönemlerindeki değişken iklim koşullarından ( yağış ve sıcaklık ) kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

2. Anaçların performansı yönüyle belirgin bir farklılık gözlenmese de                   41 B > 1103 P > 5 
BB şeklinde bir tercih sıralaması yapılabilir. 

3.  Daha yüksek sürme performansı ve birim alana düşen verim değerleri nedeniyle, çift kollu 
kordon terbiye şekli, 3-4 ürün dallı baş şekline tercih edilebilir.  

4. Ürün yükündeki artışa paralel olarak beklenen farklılıklar genellikle gerçekleşmemiştir. Kalecik 
koşullarında kısıtlı su verilerek 1.5 m x 3.0 m dikim sıklığı ile yetiştirilen Kalecik Karası omcalarının, çift 
kollu kordon şeklinde 20-25 göz, 3-4 ürün dallı baş şeklinde ise 15-20 göz bırakılarak budanmaları 
önerilebilir. 

Ekim  2010 58  sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kalecik Karası, anaç, terbiye şekli, budama şiddeti      
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                                                              ABSTRACT 

                                                                     Master Thesis 

EFFECTS OF TRAINING AND PRUNING SEVERITY ON GROWTH, YIELD AND QUALITY OF 
KALECİK KARASI WINE GRAPE CULTIVAR GROWTH ON THREE DIFFERENT ROOTSTOCKS 

IN KALECİK 

 

Tuğba ÜLGENER 

Ankara University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Horticulture 
 
 

Supervisor: Prof. Dr. Hasan ÇELİK 

This experiment was carried out between 2007 and 2010 to determine the effects of four pruning levels ( 

3, 4, 5, 6  buds per 150 g pruning wood ) on phenological stages, growth, crop yield and quality of limited 

drip irrigated Kalecik Karası grapevines grown on three rootstocks ( 5 BB, 41 B, 1103 P ) combined with 

3-4 cane head training and bilateral cordon on 90 cm trunk height with 1.5 m x 3.0 m planting density at 

experimental vineyard established in 1997 for a DPT Project      ( Project Nr. is 97-K-120450 ) at Kalecik 

Viticultural Research and Training Station, Faculty of Agriculture, University of Ankara. 

As a result of the statistical evaluation of the two-year data of the experiment, interactive effects of the 

three factors were found to be significant for both years. For this reason, interactions between the 

treatments should firstly be emphasized instead of their specific effects to recommend the rootstock, 

training system and crop loading for Kalecik Karası grown at Kalecik (Ankara) .Experimental data were 

summarized as follows: 

1. The effects of the treatments widely changed with the years, mainly caused by different climate 

conditions particularly at flowering periods. 

2.  Although three were no marked differences between the performances of the rootstocks, 

following order as in 41 B > 1103 P > 5 BB can be recommended. 

3.  Bilateral cordon can be preferable due to it’s higher bud-burst and yield performances. 

4.  Expected differences correlated with the increase in pruning levels were not recorded in most of 

the combinations for both years. As a result of this fact, 20-25 buds for bilateral cordon and 15-20 buds 

for 3-4 cane head training can be recommended for limited drip irrigated Kalecik Karası grapevines 

grown in Kalecik ( Ankara ) with 1.5 m x 3.0 m planting density. 

October  2010, 58 pages 

Key Words: Kalecik Karası, rootstock, training, pruning severity 
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1.GİRİŞ 
 

Dünyanın bağcılık için en elverişli iklim kuşağı üzerinde yer alan ülkemiz, çok eski ve 

köklü bir bağcılık kültürü ile zengin bir asma gen potansiyeline sahiptir. Yaklaşık 7–8 

bin yıl önce Anadolu’da kültüre alınmış olan asma, bu topraklar üzerinde hüküm süren 

tüm uygarlıkların en fazla değer verdikleri kültür bitkisi olma özelliğini günümüze 

kadar korumuştur. Milli ekonomimizde küçümsenemeyecek bir paya sahip olan bağcılık 

sektöründe, üretim  ve değerlendirme aşamasındaki bir çok sorundan dolayı özellikler 

bağ alanı itibariyle yaklaşık 50 yıl öncesinden başlayan bir gerileme süreci 

yaşanmaktadır (Çelik vd. 2010). Bağcılığın yapılmakta olduğu bölge ve yörelerimizde 

bu gerilemenin altında yatan sorunların incelenmesi ve çözüm önerilerinin ortaya 

konulması, bağcılığımızın gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunacaktır. 

 
 

Ülkemiz bağcılığı; son beş yıllık dönemde alan ve üretim yönüyle resmi kayıtlarda %7 

dolayında bir kayıp görünse de, dünya bağcılığı içinde bağ alanı (2008 yılında   484 610 

ha ) itibariyle 4.; üzüm üretimi (3 612 781  ton)  açısından ise 6. Sıradaki yerini 

korumuştur. Diğer yandan bağcılığımızın  hem alan, hem de üretim değerleri açısından  

genel tarım ve bağ-bahçe tarımı içindeki yeri de değişmemiştir. Üretilen yaklaşık 4 

milyon ton yaş üzümün %75’i yurt içinde tüketilirken, % 25’i çekirdeksiz kuru üzüm, 

sofralık  üzüm ve çok az bir bölümü de şaraplık olarak ihraç edilmiştir. 2008 yılında 

169,4 milyon doları sofralık (202 114 ton), 349,5 milyon doları çekirdeksiz kuru üzüme 

( 199 234 ton) ait olmak üzere üzüm ihracatından elde edilen gelir 520 milyon dolara 

ulaşmıştır. Buna karşılık üzüm ithalatımız 4 milyon dolar dolayındandır. 2007 yılında 

şarap ihracatımız 6,7 milyon dolar, ithalatımız ise 3,3 milyon dolar düzeyindedir (Çelik 

vd. 2010 ). 

 

Ankara ilinin merkezinde yer aldığı Ortakuzey Tarım Bölgesi’nin ekolojik koşullarını 

en iyi değerlendiren tarım kollarından biri olan bağcılık, bölgenin sosyal ve ekonomik 

yapısıyla adeta bütünleşmiştir. 1950’li yıllara kadar önemini koruyan bağcılık, bu 

tarihten sonra bir yandan filokseranın hızlı ve şiddetli tahribatı, öte yandan kırsal 

alandan hızlı ve büyük boyutlu göç olayının sonucu olarak bağların bakımsız kalması ve 
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aşılı olarak yenilenememesi; diğer yandan elde edilen ürün değerlendirilmesinde 

yaşanan sıkıntılar nedeniyle hızla gerilemiştir. Bu süreçte belkide binlerce yıl önceden 

günümüze ulaşan ve aynı zamanda birer kültür mirası niteliğindeki Kalecik Karası, 

Narince, Gülüzümü, Karagevrek, Hasandede ve Sungurlu gibi çok değerli üzüm 

çeşitlerine ait bağlar yok olmanın eşiğine gelmiştir. Bu hızlı gerileme, geçimini 

bağcılıktan sağlayan üreticinin ekonomik durumunu zayıflattığı gibi, göç olgusunu daha 

da hızlandırmıştır. Ayrıca, bu bölgemizde diğer hiçbir tarım ürününün yetiştirilmesine 

uygun olmayan meyilli ve kıraç alanlara can veren bağların terk edilmesinden sonra, bu 

alanlar yeniden değerlendirilmediği için tamamen erozyona açık hale dönüşmüş ve bu 

yüzden, bağcılıktaki gerileme, meyilli ve kıraç alanlardan çok ciddi toprak kayıplarına 

yol açan erozyonu da hızlandırmıştır (Çelik vd. 1998a,b,; 1998b, 2010). 

Kalecik Karası, Kızılırmak Vadisi’nin Kalecik ( Ankara ) ilçesi sınırları içerisinde kalan 

bölümünde gösterdiği üstün şaraplık  performansı ile bugün ülkemizin en önemli 

kırmızı şaraplık çeşitleri arasında yer almaktadır. Orta Anadolu bağcılığında 1950’lerde 

başlayan hızlı gerileme süreci sonunda  neredeyse yok olma eşiğine gelen bu değerli 

çeşidimiz, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde 1972 

yılından bu yana yürütülen toplu ve teksel seleksiyon çalışmaları (Fidan vd. 1972, 1986, 

1988) ile yöreye yeniden kazandırılmıştır. 1972-1975 yılları arasında gerçekleştirilen ‘’ 

Toplu Seleksiyon ‘’ çalışması sonucunda seçilen 45 adet klon baş omcası arasından 

Kalecik ve Tekirdağ koşullarında öne çıkan 3 klon ( 9, 12 ve 15 no’lu klonlar) üzerinde 

yürütülen fidan üretimi (Çelik 1978, 1980, 1982, Çelik vd. 1984, 1999a, 2003, 2006) ve 

yetiştirme tekniğinin modernizasyonu (Çelik vd. 1998b, 1999b, 2005, 2007)  ile ilgili 

çalışmaların sonucunda, yörede hızla gerileyen bağcılık yüksek kazançlı bir sektör 

olarak yeniden ön plana çıkmıştır. Bugün kökenini tamamen sözü edilen klonların 

oluşturduğu Kalecik Karası bağları yörede hızla genişlemektedir (Özgün Akar ve Çelik 

2005). 

Son 15 yıllık süreçte ülkemizde şaraba ve şaraplık üzüm yetiştiriciliğine karşı artan ilgi, 

üretimde ve kalitede belirgin bir artışı da beraberinde getirmiştir. Antioksidan özellik 

taşıyan stilben içeriklerinin çok daha yüksek olmasından dolayı son yıllarda kırmızı 

şaraplar üzerinde yoğunlaşan ilginin etkisiyle kaliteli kırmızı şarap üretimine uygun 
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yöremizin çeşidi olan Kalecik Karası başta olmak üzere yerli ve yabancı kökenli üzüm 

çeşitlerine ait yeni ve modern bağlar oluşturulmaktadır (Çelik vd. 2005, 2010 ).  

Tüm bitkisel ürünlerde olduğu gibi, bağcılıkta da yetiştiriciliğin temel kuralı, ekolojik 

kurallara uygun anaç seçiminden başlayarak, uygun dikim sıklığı, terbiye şekli ve ürün 

yükü düzenlemeleri ile gelişme kuvveti ile ürün verim ve kalitesi arasında fizyolojik bir 

dengenin kurulması ve korunmasıdır (Çelik ve ark. 1998a). Fizyolojik dengenin 

kurulması ve korunması, kış ve yaz budamalarının bilinçli yapılması ile doğrudan 

ilişkilidir. Böylece,  ürün verimi üzerindeki düzenlemeler ile gelişme ve ürün kalitesi 

doğrudan etkilenebilmektedir. Yani belirli bir sınırdan sonra, ürün verimindeki artış, 

hem gelişmeyi, hem de ürün kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Şaraplık üzüm 

çeşitlerinde çok daha belirgin olan bu ilişkiden hareketle, verimin ve gelişmenin 

mümkün olduğu kadar sınırlanarak şıra ve dolayısıyla şarap kalitesinin arttırılması 

hedeflenmekte, bu amaçla  kış budaması yapılırken gelişme kapasitesi ile orantılı bir 

ürün yükü hesabı da yapılmakta, bu hesaptaki sapmalar ise yaz budamaları (özellikle 

ürün seyreltme) ile düzeltilmektedir (Pontic 1975, İlter ve Çımrın 1976, Nikiforova vd. 

1981, Barış vd. 1983, Jackson ve Lombart 1993, Calo 1988, Clingeleffer 1989, 

Reynolds et al 1994, Çelik vd. 1998 a, 2007). 

Bu çalışma ile Kalecik (Ankara) koşullarında üç farklı anaç ( 5 BB, 41 B, 1103 P) 

üzerinde iki farklı terbiye şekli (3-4 ürün dallı Baş, Çift Kollu Kordon “ÇKK” ) 

oluşturularak yetiştirilen ülkemizin en tanınmış şaraplık üzüm çeşidi olan Kalecik 

Karası için budama şiddeti (ürün yükü) uygulamalarının gelişme, ürün verimi ve kalitesi 

üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu araştırma, DPT tarafından 97-K-120450 kodlu proje 

olarak desteklenen “Orta Anadolu Bağcılığının Geliştirilmesine Yönelik Olarak 

Yetiştirme ve Sulama Tekniği Üzerine Araştırmalar” başlıklı proje kapsamındadır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

Kızılırmak vadisinin özellikle Kalecik ilçesinin sınırları içerisinde kalan bölümünde 

iklim ve toprak yönünden en uygun yetiştirme ortamını bulan Kalecik Karası’nın daha 

yüksek verimli klonlarının belirlenerek korunması amacıyla 1972 yılında TÜBİTAK 

desteği ile başlatılan TOAG-157 no’lu proje 3 yıl sürmüştür. Bu proje kapsamında, 

Kalecik ilçesinde Kızılırmak nehri kenarındaki Hacıköy mevkiinde verimli klonların 

saptanması planlanmış, 3 yıllık çalışma sonunda 8850 omca içinden 45 elit verimli 

omca (klon baş omcası) belirlenmiştir. Bu elit omcalarda ortalama salkım ağırlıkları, 

tane boyları, 100 tane ağırlıkları, şıra randımanları saptanmıştır. Ayrıca bu 45 elit 

omcanın ben düşmeden olgunlaşmaya kadar belirlenen 8 haftalık süre içinde genel kuru 

madde ve asit miktarı ölçülmüştür. Bunun yanı sıra fenolojik gözlemler de dikkate 

alınmış, sonuçta seçilen bu omcaların geniş ampelografisi yapılmış ve 1975 yılında 

proje adı geçen kurum tarafından kabul edilmiştir (Fidan vd. 1975). Bu projede seçilen 

23 klon adayından alınan aşı kalemleri 41 B anacına aşılanarak, 1982 yılında A.Ü.Z.F. 

Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Bağında klon koleksiyon  bağı kurulmuştur. Bu 

konuda ikinci çalışma,  1982 yılında aynı adla proje olarak TÜBİTAK’a sunulmuş ve 

TOAG-507 no’lu proje 1983 yılında yürülüğe girmiştir. Bu proje, 23 klon adayı 

üzerinde Ankara’nın Kalecik ilçesi ile Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde 

kurulan klon karşılaştırma bağlarında yürütülmüştür ( Fidan vd.1986 ) . Bu projenin 

devamı niteliğindeki TOAG-634 no’lu proje ile Kalecik ve Tekirdağ’daki bağlardan 

elde edilen üzümlerden klon bazında üretilen şarapların şaraplık değerlerinin ortaya 

konulmasına çalışılmıştır (Fidan vd. 1991). Sonuçta 1989 yılına kadar sürdürülen 

seleksiyon çalışması sonunda Kalecik için 12 ve 21, Tekirdağ için 12, 10 ve 13 no’lu 

klonlar seçilerek çoğaltılmaları önerilmiştir. Sözkonusu klonların bir yandan virüs 

hastalıklarından arındırılması ve uygun fidan üretim tekniklerinin geliştirilmesi, diğer 

yandan en uygun anaç seçimi, dikim sıklığı, terbiye şekli, budama sistemi ve sulama 

yönteminin belirlenmesine yönelik olarak A.Ü.Z.F. Bahçe Bitkileri Bölümü’nün 

Ankara’daki Araştırma ve Uygulama Bağı ile Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama 

İstasyonu’nda ve üretici koşullarında kurulan değişik resmi ve özel kuruluşların da 

katkılarıyla yürütülen araştırma projelerinden uygulama değeri yüksek bulgular elde 

edilmiştir  (Çelik vd. 2000, 2003, 2005, 2006, 2007). 
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2008 yılında Prof. Dr. Hasan Çelik’ in yürütücülüğünde başlatılan “Kalecik Karası 

Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu ve Seçilen Klonlara Ait Ana Damızlık Parselinin 

Oluşturulması” isimli proje ile, ülkemizin en önemli kırmızı şaraplık üzüm çeşidi olarak 

nitelendirilen Kalecik Karası üzüm çeşidi üzerinde TÜBİTAK’ ın destekleri ile 1972- 

1989 yıllarında gerçekleştirilen seleksiyon çalışmalarının; şaraplık üzüm çeşitleri 

üzerindeki "Klon Seleksiyonu" çalışmalarında son yıllarda klon adaylarının sağlık 

statüleri ile ürün ve şarap kalitesini öne çıkaran ve yukarıda bahsedilen "Klon 

Seleksiyonu Çalışma Grubu" toplantısında da benimsenerek uygulamaya aktarılan 

esaslar çerçevesinde güncelleştirilerek ve olgunlaştırılarak tamamlanması, seçilecek 

klonların tescil edilmesi ve bu klonlarla "Ana Damızlık Parseli"nin oluşturulması ve baz 

materyal üretimi amaçlanmıştır. Bu amaçla, çeşidin özgün ekolojisi olan Kalecik’ teki 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonu’nda 

1999 yılında kurulan "Klon Seleksiyon Bağı"nda ki 23 klon adayı önemli bağ virüsleri 

yönünden ön testlemeden geçirildikten sonra, klon adaylarından 3 yıl süre ile derlenecek 

veriler ürün ve şarap kalitesi öne çıkarılarak, aynı zamanda ürün ve şarapların fenolik 

madde kapasiteleri de dikkate alınarak "Tartılı-Derecelendirme" yöntemine göre 

yeniden değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda seçilen klonlar yeniden virüs 

testlerinden geçirilecek, temiz olanlara ait üretim izni ve tescil işlemi başlatılacak ve bu 

arada tümüyle kontrollu tel sera            ( screenhouse ) ortamında sözkonusu klonlara ait 

"Ana Damızlık Parseli" oluşturularak "Baz Materyal" üretimine geçilecektir. Bulaşık 

klonlar ise termoterapi + meristem kültürü yoluyla arındırıldıktan sonra, hızlı çoğaltma 

(sürgün ucu kültürü), üretim izni ve tescil, ana damızlıkların oluşturulması ve baz 

materyal üretimi süreci işletilecektir. İlk iki yılı tamamlanan proje, 2011 yılı ortasında 

sonuçlanacaktır. 

 

Ülkemizde, aşılı asma fidanı üretim teknolojisinin geliştirilmesi amacına yönelik ilk 

çalışmalardan birisi olan Çelik  (1978); Kalecik Karası/41 B ve Hafızlali/du Lot aşı 

kombinasyonlarına ait aşılı asma çeliklerinde, bazı teknik ve hormonal uygulamaların 

kallus oluşumu, aşı tutma ve köklenme oranına etkileri incelenmiştir. 

Araştırmada,ülkemizde ilk kez makine ile aşılama, aşı yerinin parafinlenmesi ve 

kaynaşma sırasında kullanılan katlama ortamlarının aşı tutma oranı üzerinde önemli 

etkilerinin olduğu, hormon uygulamalarının ise, kullanılan hormon düzeyine bağlı 
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olarak değişik düzeylerde etkili olduğu belirlenmiştir. Makine ile aşılama her iki aşı 

kombinasyonunda da fidan verimini önemli ölçüde arttırmış; ancak fidan kalitesini 

etkilememiştir. Parafin uygulaması da her iki aşı kombinasyonunda  fidan verimini 

önemli düzeylerde arttırmış, Kalecik Karası/41 B kombinasyonunda daha olumlu sonuç 

vermiştir. Hafızali/du Lot kombinasyonunda kum ve perlit ortamları kaynaştırma 

sırasındaki sürme oranlarını arttırırken, köklenme oranını azaltmıştır. Kalecik Karası /41 

B kombinasyonunda ise en yüksek sürme ve köklenme oranları perlit ortamından elde 

edilmiştir.  

 

Çelik vd. (1984), nematodlara dayanıklı ve çelikleri zor köklenen Dog Ridge, Salt 

Creek ve 99 R anaçları kullanılarak Kalecik Karası ve Hamburg Misketi üzüm 

çeşitlerine ait serada tüplü fidan üretiminde, dikimden önce yapılan tek parafinleme ile 

hem kaynaştırmadan, hem de dikimden önce yapılan çift parafinlemenin fidan 

randımanı üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Araştırmanın sonucunda, çift 

parafinleme ile, Kalecik Karası/99 R kombinasyonu dışında kalan tüm 

kombinasyonlarda, aşı yerinde meydana gelen su kaybı daha etkili olarak 

önlendiğinden, çok daha yüksek oranlarda sürme ve aşı yerinde kaynaşma sağlanmış, 

buna paralel olarak aynı ölçülerde yüksek I. boy  fidan randımanı elde edilmiştir. I. boy  

fidan randımanı yönünden anaçlar 99 R > Dog Ridge > Salt Creek şeklinde 

sıralanmışlardır. Parafin uygulamaları, köklenme oranı ile fidan başına kuru sürgün ve 

kuru kök ağırlıkları yönünden genel olarak önemli farklılıklar yaratmamışlardır. 

Yalnızca Kalecik Karası için Dog Ridge ve Salt Creek’ in anaç olarak kullanıldığı 

kombinasyonlarda, çift parafinleme daha yüksek kuru kök ağırlığı sağlamıştır. 

 

Atalay (1988), Orta Anadolu koşullarında yetiştirilen yerli ve yabancı şaraplık üzüm 

çeşitlerinin (Kalecik Karası, Hasandede, Narince, Emir, Papaz Karası,Öküzgözü, 

Boğazkere, Semillon, Riesling, Pinot Noir ve Portugieser) 41 B ve 5 BB anaçları 

üzerine aşılandığında gösterdiği uyuşma katsayılarını belirlemek amacıyla yaptığı 

çalışmada; en yüksek uyuşma katsayısı değeri 41 B üzerinde Kalecik Karası (7,89) 

çeşidinde, en düşük değer ise Narince (4,71) ve Emir ( 4.91) çeşitlerinde saptanmıştır. 5 

BB anacı üzerine aşılı çeşitlerde Semillon (6,34) ve Portugieser (6,20) ideal rakamlara 
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en yakın değeri almışlardır. En düşük değer ise Narince (3,31) ve Emir (3,66) 

çeşitlerinde bulunmuştur.  

 

Kıraç ( 1990), Kalecik Karası üzüm çeşidi klonlarının verim potansiyelinin önceden 

tahmini ve tomurcuk verimliliklerinin tespiti üzerine yaptığı çalışması sonucunda, 

Kalecik Karası üzüm çeşidinin 10 farklı klonu ( 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23)  

içerisinde en yüksek göz verimliliğini, mikroskop incelemelerinde 2.1, sera 

denemelerinde 2.0, arazi gözlemlerinde 2.1, salkım/göz ortalaması ile 15 numaralı klon 

göstermiştir. Diğer klonlarda ise, mikroskop ve sera denemeleri sırasında fark 

bulunmamasına karşın, arazi gözlemlerinde klonlar birbirlerine yakın salkım 

ortalamalarına sahip olmuşlardır. 

 

Çelik ve Akgül (1992), ahşap Richter sandıklarında kavak talaşı içerisinde beş, su 

içinde ise üç ayrı katlama uygulamasının, Kalecik Karası ve Hasandede üzüm çeşitleri 

ile 41 B ve 99 R anaçlarından oluşan aşı kombinasyonlarına ait çeliklerde 14 ve 21 gün 

sonundaki kaynaşma (aşı yerinde çepeçevre kallus oluşumu) üzerine etkilerini 

incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, aşı kombinasyonarından Kalecik Karası/41 

B’ de talaş içinde parafinli perlit örtülü ( % 100.0, 3.88), Kalecik Karası/99 R’ de talaş 

içinde parafinsiz talaş örtülü (%100.0, 3.91), Hasandede 41/B’ de talaş içinde parafinsiz 

talaş örtülü (%100.0, 3.75), Hasandede 99 R’ de su içinde parafinli plastik örtülü 

(%100.0, 3.87) katlama uygulamaları en iyi sonucu vermiştir. 

 

Çelik ve Uyar (1992), Kalecik Karası/ 41 B ve Hamburg Misketi/ Kober 5 BB  aşı 

kombinasyonları için sera koşullarındaki tüplü fidan üretiminde iki değişik köklendirme 

ortamı (kum ve perlit) ile dünyada ve ilkemizde yaygın olarak kullanılan ‘’ 

15x30cm’’lik torba boyutunu kontrol kabul ederek, daha küçük boyutlarda tüp oluşturan 

15 farklı plastik torba büyüklüğünün fidan randımanı ve kalitesi üzerine etkilerini 

incelemişlerdir. Sonuç olarak; tüplü asma fidanı üretiminde, köklendirme ortamı olarak 

orta irilikte tarımsal perlit kullanılarak çok başarılı sonuçlar alındığı, bu ortamda tüp 

boyutlarının ‘’10x15 cm’’ ye kadar küçültüldüğü durumda bile %80.0 oranında I. sınıf 

fidan elde edilebildiği ve böylece kullanılan ortamlardan yaklaşık 4,5, alandan 2,4, 
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plastik materyalden ise 3 katı tasarruf sağlanabildiği kanıtlanmıştır. Kum ortamında ise 

tüp boyutlarının küçülmesi ile başarının arttığı ve ‘’7,5x15 cm’’ lik tüplerde bile % 75.0 

I. sınıf fidan elde edilebileceği ve böylece köklendirme ortamından 7, alandan ve plastik 

materyalden ise 4 katı tasarruf sağlanabileceği belirlenmiştir. 

 

Erhan ve Çelik (1993), Kalecik Karası ve Gülüzümü çeşitlerinin 41 B ve 5 BB anaçları 

ile oluşturduğu aşı kombinasyonlarına ait aşılı asma fidanı üretiminde başarı üzerine 10 

farklı ‘’Parafinleme x Dikim yöntemi’’ uygulamasının etkilerini incelemişlerdir. En 

yüksek I. boy fidan oranı, Kalecik Karası /41 B aşı kombinasyonunda % 30.4 ile ‘’ 

Dikim Öncesi Parafinleme x Kümbetsiz Hendek Dikim’’ uygulamasından; Kalecik 

Karası /5 BB aşı kombinasyonunda %51.7 ile ‘’Çift Parafinleme x Kümbetsiz Hendek 

Dikim’’ uygulamalarından; Gülüzümü/ 41B kombinasyonunda Kontrol ( % 28.4) ve 

‘’Aşı Sonrası Parafinleme x Kümbetsiz Tepe Dikim’’ uygulamalarından; Gülüzümü/ 5 

BB aşı kombinasyonunda ise ‘’ Dikim Öncesi Parafinleme x Kümbetsiz Tepe Dikimi’’ 

(%59.8) ve ‘’ Dikim Öncesi Parafinleme x Kümbetsiz Hendek Dikim’’ (%54.9) 

yöntemlerinde saptanmıştır. 

 

Çelik vd. (1995) tarafından bağda uygulanan farklı aşılama yöntemlerinin aşıda başarıya 

etkileri üzerine yapılan çalışmadan pratiğe aktarılabilir sonuçlar elde edilmiştir. Bu 

araştırma ile, Kalecik Karası ve Hamburg  Misketi  üzüm çeşitlerinin 41 B, 5BB ve 99 

R anaçları üzerinde iki dönem (Nisan-Ağustos) ve üç farklı aşı tekniği ( yongalı göz 

aşısı, yarma aşı ve makine ile omega aşı ) ile aşılanmaları sonucunda elde edilen başarı 

incelenmiştir. Aşı tutma başarısının değişik çeşit/anaç kombinasyonlarına, uygulanan 

aşı tekniğine ve aşıların yapıldığı döneme göre değiştiği belirlenen araştırmalarda, 

yongalı göz aşısının, anaçların bağa dikildiği yılın Ağustos döneminde 6 mm 

kalınlığındaki anaçlara dahi durgun aşı olarak başarı ile uygulanabilen bir aşı tekniği 

olduğu tespit edilmiştir. 

 

Kıraç ve Çelik (1998)’in çalışmalarında , Kalecik Karası ve Razakı üzüm çeşitlerinin 

çelikleri zor köklenen 140 Ru ve 110 R anaçları ile oluşturduğu aşı kombinasyonlarına 

ait aşılı asma fidanı üretiminde, sera koşullarında 10 değişik köklendirme ortamı ve IBA 
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uygulamalarının etkileri incelenmiştir. Araştırmada, üzerinde çalışılan dört aşı 

kombinasyonu birlikte değerlendirildiğinde, sırasıyla Perlit+Kum (1:1), Kum+Turba 

(1:1) ve Turba en iyi sonucu veren ortamlar olarak belirlenmiş; çelikleri zor köklenen 

110 R ve 140 Ru anaçlarına ait sera koşullarındaki tüplü asma fidanı üretim,nde hızlı 

daldırma tekniği ile 2000 ve 4000 ppm IBA uygulamalarının başarının artırılmasında 

etkili olmadığı saptanmıştır.  

 

Ayrıca, Ortakuzey Tarım Bölgesi üzüm çeşitlerinin meristem kültürü ile çoğaltılmasıyla 

ilgili çalışmalardan da uygulama değeri yüksek bulgular elde edilmiştir ( Çelik ve Batur 

1990). Bu konudaki en önemli gelişme, TÜBİTAK’ ın desteği ile 1993 yılında 

başlatılan  EUREKA EU 679 VITIS ‘’ Türkiye’ de Virüssüz Sertifikalı Asma Fidanı 

Üretim Tekniğinin Geliştirilmesi’’ projesidir. Bu proje ile bir yandan yörenin önemli 

üzüm çeşitlerine ( Kalecik Karası, Emir, Hafızali, Narince, Razakı) ait klonlar da 

virüslerden arındırıldıktan sonra söz konusu proje kapsamında Salihli’de (Manisa) 

SUNFİDAN A. Ş. İşletmesinde kurulan baz materyal damızlığına aktarılmıştır (Çelik 

vd. 1999a). 

Göktürk-Baydar (1997), asma için en uygun in vitro mikroaşılama tekniğinin 

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği araştırmada, mikroaşılama çalışmalarında; 

Kalecik Karası ve Uslu üzüm çeşitlerine ait sürgün uçları ile 5 BB ve Vialla anaçlarına 

ait çöğürleri kullanmış, gerek aşı tutma oranları, gerekse gelişme özellikleri yönüyle en 

iyi sonuçların, tepeye yerleştirme yöntemi ile aşılanan bitkilerin büyümeyi düzenleyici 

madde içermeyen katı  MS ortamında kültüre alınması ile elde edildiğini tespit etmiştir. 

Tepeye yerleştirme yöntemi ile aşılandıktan sonra MS ortamında kültüre alınan Kalecik 

Karası/5 BB’ de %59.1, Kalecik Karası/Vialla’ da % 59.1, Uslu/5 BB’ de %68.2, 

Uslu/Vialla’ da %63.6 oranında aşı tutma saptanmıştır. 

 

Terbiye ve budama sistemlerinin geliştirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen ilk 

çalışmalarından birisi olan , Ağaoğlu (1969) ile, Hasandede, Kalecik Karası, Papaz 

Karası, Öküzgözü ve Furmint'in tomurcuk yapıları, floral gelişme devrelerinin 

incelenmesi ve bu çeşitlere uygun budama metotlarının tespiti  amaçlanmıştır. 
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Araştırıcı; 1967-1968 yılları ortalaması olarak maksimum verimliliği, 41 B asma anacı 

üzerine aşılı çeşitlerden Hasandede’de 5. (1,56), Kalecik Karası’nda 7. (1,44), Papaz 

Karası’nda 5. (1,25), Öküzgözü’nde ise 6. gözde (1,00) tespit etmiştir. 5 BB asma anacı 

üzerine aşılı üzüm çeşitlerinden Hasandede’de 6. (1,39), Kalecik Karası’nda 1. (1,42), 

Papaz Karası’nda 6. (1,49), Öküzgözü’nde ise yine 6. gözde (1,05), du Lot asma anacı 

üzerine asılı üzüm çeşitlerinden Hasandede’de 4. (1,06), Kalecik Karası’nda 7. (1,38), 

Papaz Karası’nda 6. (1,06), Öküzgözü’nde 6.  (0,86), Furmint’te ise 5. gözde (1,63) en 

yüksek verimlilik  tespit edilmiştir. Bununla beraber, Hasandede çeşidinde, her üç anaç 

üzerinde de dip gözlerin önemli derecede verimli olduğu, buna karşılık, Kalecik 

Karası’nda 5., 6. ve 7. gözlerin daha yüksek verimlilik gösterdiği, Papaz Karası üzüm 

çeşidinde 7. boğuma kadar olan üst boğumlardaki gözlerin daha verimli oldukları, 

Furmint’te ise bazal gözlerin de önemli derecede verimli oldukları belirlenmiştir. 

  

Çelik vd. (1998b), Kalecik Karası üzüm çesidi için en uygun terbiye sisteminin 

belirlenmesi üzerinde Kalecik’in Gökdere köyü koşullarında yürüttükleri araştırma ile 

Kalecik Karası üzüm çeşidinin 12 no’ lu klonu için Kalecik (Ankara) koşullarında beş 

değişik telli terbiye sisteminin (Üç telli duvar seklinde Guyot, Kordon ve Lenz Moser, 

Guyot + T, Lenz Moser + T; iki anaç (41 B ve 5 BB) ve iki sıra üzeri dikim aralığı (1.5 

m ve 2.0 m) ile kombinasyon halinde gelişme, verim ve ürün kalitesi üzerine etkilerini 

incelemişlerdir. Terbiye şekilleri arasında en yüksek verim Lenz Moser seklinden elde 

edilirken (1939.4 g/m2), gelişme ölçütü olarak kabul edilen budama odun ağırlığı 

(g/m2) yönünden Lenz Moser + T (214.8) ve Guyot (190.0) şekillerinden daha yüksek 

değerler elde edilmiştir. Sıra üzerinde 1.5 m aralıkla yapılan dikimden, 2.0 m aralıkla 

yapılan dikime göre hem verim, hem de budama odunu ağırlığı yönünden daha yüksek 

değerler elde edilmiştir. Üzerinde çalışılan anaçlardan verim yönü ile 5 BB, gelişme 

yönüyle 41 B hafifçe üstünlük sağlamıştır. 

 

Ankara koşullarında yetiştirilen Kalecik Karası (Klon 12) üzüm çeşidi için en uygun 

asma anacının belirlenmesi amacıyla yapılan  çalışmada, Kalecik Karası üzüm çeşidi ile 

aşılanan 10 asma anacının (5 BB, 5 C, 420 A, 99 R, 110 R, 140 Ru, 1103 P, 41 B, 44-53 

M, 16-13 C) söz konusu çeşidin gelişme, verim ve ürün kalitesi üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. İlk üç ürün yılına ait bulgulara göre ana gelişme ölçütü olarak alınan 
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omca başına budama odunu ağırlığı bakımından en yüksek değer 1103 P (1.43 kg) anacı 

üzerinde elde edilirken; bunu sırasıyla 140 Ru (1.15 kg) ve 99 R (1.02 kg) anaçları 

izlemiştir. Omca başına verim yönünden ise en yüksek değerler sırasıyla 5 C (4.25 kg), 

1103 P (4.09 kg) ve 44-53 M (4.07 kg) anaçlarından elde edilmiştir. Diğer 

kombinasyonların verimlilik değerleri ise 4.03 kg (420 A) ile 3.70 kg (16-13 C) 

arasında bir değişim göstermiştir. Gelişme ve verim bulguları, anaç, kalem ve aşı yeri 

kalınlıkları esas alınarak hesaplanan uyuşma katsayısı değerleri ile paralellik 

göstermektedir. Sürme oranı yönünden en yüksek değerler 1103 P ve 140 Ru 

anaçlarında (sırasıyla % 91.5 ve % 91.3) gözlenirken, anaçları arasındaki farklılıklar 

önemli bulunmamıştır. Diğer yandan, anaçların, fenolojik gelişme evrelerini ilk ürün 

yıllarında etkilemediği saptanmıştır. Kalite ölçütleri olarak incelenen toplam suda 

eriyebilir kuru madde ve titrasyon asitliği üzerine anaçların etkilerinin önemsiz olduğu 

saptanmıştır (Çelik vd. 1999b). 

 

Volschenk ve Hunter (2001), Chenin blanc/99 Richter çeşidinde ( 1,2x3,0 m dikim 

sıklığı uygulanmış),kordon uzunluğunun arttırılmasının verim ve kalite üzerine etkileri 

araştırmıştır. Aşırı vejetatif büyümenin sağlanması için birbiri ardına gelen asmalardan 

bazıları çıkarılarak  kordon uzatılmış ve ürün miktarı, dikey trellis ve Lyre sistemlerinde 

sırasıyla %11-65 düzeyinde arttırılmıştır. Bu uygulama şıra bileşimini etkilememiş, aynı 

zamanda Botrytis enfeksiyon şiddetinde azalma belirlenmiştir. İşgücü girdisi de 

azalmıştır. Sonuçlar, özellikle Lyre sisyemi için orijinal büyüme kapasitesinin, kordon 

uzunluğunun arttırılması ile olumlu ilişkide olduğunu göstermiştir. Aynı üzüm ve şarap 

kalitesinde daha fazla ürün ve daha yüksek gelir sağlanmıştır. 

Ferree vd.(2002), Seyval Blanc çeşidinde kısa, uzun ve karışık budanmış ve sylvoz şekli 

verilmiş kordon terbiye şekillerinde ( 1,8x2,7 m dikim sıklığı), 40 sürgün ve her 

sürgünde bir salkım olacak şekilde sürgün ve salkım seyreltmesi yapılmış, sonuçta, şıra 

ve şarabın kimyasal bileşenleri ya da duyusal analizler yoluyla yapılan 

değerlendirmeler, terbiye sistemleri arasında çok küçük bir etki olduğunu göstermiştir. 

  

A.Ü.Z.F. Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Bağında, 41 B anacı üzerinde 

yetiştirilen Kalecik Karası şaraplık üzüm çeşidinin 16 farklı klonunda göz verimliliğini 
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belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmada, bir yaşlı dallardaki kış gözlerinin sürme 

oranı bakımından klonlar arasında önemli bir fark görülmemiş; gözlerin dal üzerindeki 

yerlerine göre 1. gözde düşük çıkarken, 2.-10. gözlerde sürme oranının yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Salkım sayısı/sürgün oranında klonlar arasında önemli fark 

görülmediği gibi göz pozisyonlarına göre de önemli bir fark saptanmamıştır. Diğer 

verimlilik parametreleri yönünden; 392.77 adet çiçek sayısı/salkım ve 733.70 adet çiçek 

sayısı/sürgün ortalaması ile 1 no’lu klon en yüksek değeri vermiştir. 134.74 adet tane 

sayısı/salkım, 261.40 adet tane sayısı/sürgün ortalama değerleri ve %44.45 sürgünde ve 

tane tutum oranı bakımından 15 no’lu klon en yüksek değeri göstermiştir. En yüksek 

silkme oranları, 1 ve 4 no’lu klonlarda saptanmıştır (Karataş ve Ağaoğlu 2002). 

 

Ankara koşullarında sulanan ve sulanmayan bağ koşullarında yetiştirilen 17 üzüm 

çeşidinin birim yaprak alanındaki (mm2) stoma sayısı ve değişiminin yetiştirme 

koşullarına bağlı olarak incelendiği çalışmadaki çeşitlerden birisi de Kalecik Karası’dır. 

Stoma sayımları için yaprak alt yüzeyinden elde edilen nitroselüloz kalıplar 

kullanılmıştır. Çeşitlerin stoma sayıları her iki koşulda (sulanan ve sulanmayan) farklı 

bulunmuştur. Sulanan ve sulanmayan koşullarda stoma sayıları karşılaştırıldığında 

çeşitte değişimin önemli olmadığı, Kalecik Karası’ nın da içinde bulunduğu 8 çeşitte ise 

önemli olduğu belirlenmiştir. Kalecik Karası’ nda bu değerler; sulanmayan koşullarda 

156.1 stoma/mm2, sulanan koşullarda 188.1 stoma/mm2’dir (Marasalı ve Aytekin 

2003). Düzenli ve Ağaoğlu (1992) ise bağ koşullarında stoma sayılarını daha yüksek 

bulmuşlardır (Kalecik Karası: 251.4 stoma/ mm2).  

 

 Dokuz asma anacı ile dört farklı anaç üzerine aşılı Yuvarlak Çekirdeksiz, üç farklı anaç 

(1103 P, 5 BB, 41 B) üzerine aşılı Kalecik Karası ve iki farklı anaç üzerine aşılı 

Cabernet Sauvignon üzüm çesitlerinin B  , Na ve Cl alımlarının sera koşullarında 

yürütülen iki farklı deneme ile belirlendiği çalışmada; 1103 P, 5 BB ve 41 B üzerine 

aşılı Kalecik Karası çeşidinin ortalama Bor konsantrasyonu kontrol omcalarında (-B) 89 

mg/kg -1 iken, 40 mg/kg -1 B uygulamasıyla 1294’e yükselmiştir. Bu çeşit, 5 BB anacı 

üzerinde diğerlerine göre daha fazla B akümüle etmiştir. Kalecik Karası üzüm çeşidinin 

41 B, 5 BB ve 1103 P anaçları üzerindeki Na+ konsantrasyonları ise sırasıyla %0.03, 

%0.32 ve %0.18 olarak belirlenmiştir. 5 BB ve 1103 P anaçları 41 B’ye göre daha 
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yüksek Na alımına neden olmuştur. Denemedeki üç çeşit için tek ortak anaç olan 1103 P 

üzerine aşılı çeşitlerin Na+ konsantrasyonları Kalecik Karası’nda % 0.18, Cabernet  

Sauvignon’da %0.07, Yuvarlak Çekirdeksiz’de %0.06 olarak gerçekleşmiştir. Farklı 

asma anaçları üzerinde aşılı üzüm çeşitlerinin Cl konsantrasyonlarındaki değişimler, 

anaçların ortalaması olarak incelendiğinde  tuzluluğa bağlı olarak Kalecik Karası (% 

2.08) ve Cabernet Sauvignon (%2.31) çeşitlerinin Cl- konsantrasyonlarının Yuvarlak 

Çekirdeksiz (%1.85) çeşidinden daha yüksek olduğu görülmüştür. 1103 P ve 41 B 

anaçları üzerinde aşılı Kalecik Karası çeşidinin Cl- konsantrasyonu sırasıyla % 2.25 ve 

% 2.20 iken 5 BB üzerine aşılı omcalarda aynı değer %1.78 olarak belirlenmiştir. Her 

üç çeşit için tek ortak anaç olan 1103 P üzerine aşılı çeşitlerin Cl konsantrasyonları                                  

Yuvarlak Çekirdeksiz (%2.36)>Kalecik Karası(%2.25)>Cabernet Sauvignon (%1.77) 

olarak   gerçekleşmiştir. Genel olarak bu çalışmada, Kalecik Karası ve Cabernet 

Sauvignon çesitlerinin Yuvarlak Çekirdeksiz’e göre daha fazla Na ve Cl absorbe etme 

yeteneğinde oldukları, dolayısıyla bu özellikleri ile sözkonusu çeşitlerin tuzluluğa 

toleranslarının Yuvarlak Çekirdeksiz çeşidinden daha düşük olduğu söylenebilir. 

Kalecik Karası’nda ise 5 BB’nin Na , 1103 P ve 41 B’nin Cl tuzluluğuna karşı 

duyarlılığı artırdığı söylenebilir (Güneş vd. 2003). 

 

Argay ve Valachovic (2003), Italian Riesling, Grüner Veltliner, Chardonnay ve 

Frankovna Morda çeşitlerinde, asma taç yönetim tekniklerinin ve iklimin şıra ve şarap 

kalitesi üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla, bu çeşitlerde farklı budama ve 

terbiye sistemleri uygulanmıştır. Sonuçlar, yetiştiricilik yılının şarap kalitesi üzerine en 

büyük etkiye sahip olduğunu göstermiş, Chardonnay, yüksek şeker birikimi ve hızlı 

olgunlaşması dolayısıyla en kaliteli şarapları vermiştir. Asma yönetim tekniğinin, şarap 

kalitesi üzerine en yüksek etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.  

 

41 B anacı üzerinde çift kollu Guyot terbiye sistemi uygulanarak yetiştirilmiş olan 

Kalecik Karası üzüm çeşidine ait 16 klonda asma performansı ile göz verimi, ürün 

miktarları ve kalitesi arasındaki ilişkileri araştırmak için yapılan bir çalışmada, klonların 

bir yaşlı dal çapı ile budama odunu ağırlığı, sürme oranları, salkım sayısı/göz oranları 

ve kalite parametreleri arasındaki ilişki incelenmiş, bu özellikler ile sürgün çapı 
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arasındaki ilişkilerin istatistik olarak önemli olmadığı sonucuna varılmıştır (Başaran ve 

Ağaoğlu 2006). 

 

1103 P anacı üzerinde çift kollu kordon ve çift kollu Guyot uygulanarak yetiştirilen 

Kalecik Karası üzüm çeşidinin 9, 12 ve 16 no’ lu klonlarının susuz ve kısıtlı sulanan 

koşullarda üç farklı şiddette budandıkları bir çalışmada; Guyot şekli kordona göre 

hafifçe üstünlük sağlamasına rağmen her iki terbiye şeklinin  her üç klon için de uygun 

olduğu belirlenmiştir. Ürün yükü olarak susuz yetiştiricilikte omca başına 12 göz/omca 

uygulamasının şıra kalitesini  arttırırken verimi düşürdüğü, sulamalı yetiştiricilikte ise 

21 göz/omca uygulamasının  verimi arttırırken kaliteyi düşürdüğü belirlenmiştir. Buna 

göre,  verim-kalite dengesini daha iyi sağladığı gözlenen 15 ve 18 göz/omca 

uygulamalarının Ankara koşullarında hem susuz hem de sulamalı yetiştiricilik için daha 

uygun olduğu tespit edilmiştir (Çelik ve Çağdaş 2007). 

 

Ağaoğlu vd. (2010), çift kollu Guyot terbiye sistemi uygulanarak yetiştirilmiş olan 

Kalecik karası üzüm çeşidinin bir yaşlı dallarında kış budamasından sonra bırakılan 10 

gözlü ürün dallarının teller üzerine 5 farklı [“Yatay şekil” (←→), “dikey şekil”(↑↑), 

“45˚’lik açılı şekil”, “yay şekil”(∩), “serbest şekil” (γ)] bağlama şeklinin, ürün verim ve 

kalite parametreleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak bu araştırmada, omca 

verimi (kg) ve salkım ağırlığında (g) en yüksek değerler “yay şekil” uygulamasında elde 

edilirken, salkım sayısı / sürgün (n), sürme oranı (%) ve suda çözünebilir kuru madde 

(SÇKM) (%)’de en yüksek değer “45˚’lik açılı şekil” uygulamasında bulunmuştur. 100 

tane ağırlığı (g) ve pH’da ise en yüksek değerler “yatay şekil” uygulamasında tespit 

edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre 1 yaşlı dallar üzerine uygulanan yatırma 

işlemlerinin verim-kalite parametreleri üzerindeki etkileri karışık bir durum ortaya 

çıkarmış gibi görülmekle beraber, Kalecik Karası üzüm çeşidinde bir yaşlı sürgünlerin 

en azından kendi halinde bırakılmaması ve/veya dikey olarak bağlanması gerekliliği 

ortaya konulmuştur. Guyot terbiye sisteminde bir yaşlı ürün dallarının 45°’lik açılı veya 

yay şeklinde bükülmüş olarak tellere bağlanması verim ve kalite faktörleri açısından en 

uygun uygulamalar olarak görülmektedir. Şüphesiz bu durumun, değişik üzüm 

çeşitlerinde de ve farklı terbiye sistemlerinde incelenmesi ve yeni araştırmaların 

yapılmasının bağcılık için çok önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Ürün dallarının 
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bağlanma istikametlerinin verim-kalite üzerine etkisinin bilinmesi, budama düzeyinin 

tespitinde, terbiye şekillerinin seçilmesinde ve ıslah çalışmalarına ışık tutması açısından 

önemli olarak nitelendirilmiştir. 

 

 Kalecik Karası şarapları "değişik bordo tonları arasında daha çok menekşe ve yakut 

renkli, kalıcı kırmızı meyve (kiraz, vişne, ahududu çilek, mürdüm eriği), kuru erik, muz, 

kuşburnu ve çiçek (gül, karanfil, akşam sefası) aromalarınca zengin, zarif, narin ve ince 

yapılı, yumuşak, canlı, kolay içimli ve orta derecede yaşlandırmaya uygun " şaraplar 

olarak tanımlanmaktadır. Buna karşılık, kimi önemli tadımcılar tarafından 

yıllandırmaya en yatkın Türk üzümü olduğu, şarabının gerçek lezzetini 5 yılda 

kazandığı, 15- 16 yıldan sonra düşüşe geçtiği ifade edilen bu değerli çeşidin, 1964 ve 

1970 yıllarında Kavaklıdere firması tarafından üretilen 40 yıllık şarapları "burunda önce 

kuru meyve, pestil ve pekmez, hemen ardından tatlı kırmızı biber ve çemeni andıran 

bukelerin, arada ise deri, tütün gibi nüansların algılandığı, şaraba uzun ömür kazandıran 

tanenlerin hala güçlü hissedildiği, ancak kadifemsi bir yumuşaklığa eriştiği" mükemmel 

bir ürün olarak nitelendirilmiştir (Yalçın 2004, 2007). Bu özellikleri ile, ürün 

bulunamadığı için çok az miktarda üretilebilen ve çok zor ulaşılabilen şarabı ile 1990’ lı 

yıllarda olağanüstü bir çıkış yakalayan ve "efsane" olarak nitelendirilen Kalecik Karası, 

son yıllarda bu aşırı ilginin yol açtığı ve oluşan nemadan pay kapma savaşına dönüşen 

istismar ortamının ve hataların sonucu olarak, bu kez de üzerinde en çok spekülasyon 

yapılan şaraplık üzüm çeşidi olarak anılmaktadır ( Çelik vd. 2007). 

 

Türk kırmızı şaraplarının aminoasit içeriklerini belirleme amacıyla ülkemizde kaliteli 

kırmızı şarap üretiminde kullanılan Boğazkere, Öküzgözü ve Kalecik Karası üzüm 

çeşitlerinden 1998 ve 1999 yıllarında üretilen kırmızı şarapların RP-HPLC ve 

spektroflorometri teknikleri yardımıyla amino asit profilleri çıkarılmış ve örnekler 

birbirleriyle amino asit içerikleri bakımından karşılaştırılmıştır. Kalecik Karası 

örneklerinde rastlanan amino asit miktarları her iki yıl da birlikte 

değerlendirildiğinde,Öküzgözü ve Boğazkere şaraplarına göre daha düşük düzeyde 

bulunmuştur. Her üç şarabın üretiminde aynı maya suşları kullanıldığına göre buradaki 

farklılığın çeşit, toprak ve iklim şartlarına bağlı olduğu düşünülmüştür. Kalecik Karası 

üzüm çeşidinin 1997 ve 1998 yılı verilerine göre; diğer iki çeşit şarabına göre daha 
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düşük düzeyde amino asit içerdiği, ancak 1998 yılı değerlerinin 1997 yılı değerlerine 

göre birçok amino asit bakımından önemli ölçüde yüksek olduğu görülmüştür. Bu artış, 

aspartik asit için %27, glutamik asit için %29.8 ve lösin için %13.7 düzeyindedir. 

Araştırma sonuçlarına göre, şaraplarda amino asit düzeylerinin çeşide, yıl ve yöre 

farklılıklarına, toprak ve iklim koşullarına, üretim yöntemine bağlı olarak değişim 

gösterdiği belirlenmiştir (Anlı 2001). 

 

1965 yılında Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nce ‘’Milli Koleksiyon Bağ Tesis 

Projesi’’ hazırlanmış ve 1982 yılı sonuna doğru aynı kuruluşta bir ‘’Milli Koleksiyon 

Bağı’’ tesis edilmiştir. Böylece Türkiye’de 1250 çeşidin yetiştiği saptanmıştır (Gökçay 

1985). Milli Koleksiyon Bağı’ nda bulunan çeşitlerden şaraplık olarak değerlendirmeye 

uygun olanları belirlemek, şarap üretmek ve kalite değerini açığa çıkartmanın 

amaçlandığı bir çalışmada, bağda bulunan üzüm çeşitleri yerinde ve dosya kayıtlarından 

incelenmiş, bunların içinden asit ve kuru maddesi yönüyle uygun şaraplık-şıralık 

özellikleri olan 250 çeşit belirlenmiştir. 1997 - 2000 yıllarında önce 22 çeşit seçilmiş, bu 

çeşitler şaraba işlenmiş ve sek şarapları üretilmiştir. Elde edilen şarapların kalitesini 

belirlemek üzere kimyasal ve duyusal analizleri yapılmıştır. Buna göre şarapların 

kimyasal bileşim içerikleri, duyusal analiz puanları kalite standartlarıyla 

karşılaştırılmıştır. Alınan sonuçlara göre, incelenen 22 çeşit içinde Beyaz Üzüm, Dirmit, 

Kabarcık, Virani, Kalecik Karası, Şıra Üzümü, Kara menüs, Siyah üzüm, Kara üzüm ve 

Ekşi kara üzüm çeşitlerinden üretilen şarapların şarap standartlarına uyduğu ve 

özelliklerinin diğerlerinden daha iyi kalitede olduğu görülmüştür (Yayla 2002).  

Tarımsal savaşımda kullanılan kimyasal maddelerin, dört farklı üzüm çeşidine (Emir, 

Kalecik Karası, Narince, Pinot noir) ait şarap ve üzüm sularındaki bazı kalite kriterleri 

ile şaraplardaki ağır metal içerikleri üzerine olan etkilerinin incelendiği araştırmada, 

bütün analizler kontrol olarak ilaçlama yapılmamış omcalardan alınan üzüm ve bu 

üzümlerden yapılmış şaraplarda da yapılmıştır. Araştırma sonucunda, ilaçlanmış 

üzümlerden alınan üzüm suları ve şaraplarda kalitenin kontrollere göre daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ilaçlanmış üzümlerden yapılan şaraplarda demir, kurşun 

ve bakır konsantrasyonlarının kontrollardan daha yüksek olduğu da saptanmıştır. 

Şaraplarda kadmiyum hiçbir örnekte tespit edilemezken, çinko da sadece ilaçlanmış 

Kalecik Karası ve Narince şaraplarında bulunmuştur. Araştırmada ayrıca, kalite 
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özellikleri ile ağır metal konsantrasyonlarının çeşitlere göre değiştiği de belirlenmiştir 

(Baydar vd. 2000). 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1  Materyal  

 

3.1.1 Kalecik Karası üzüm çeşidinin önemli özellikleri 

 

 Kalecik Karası üzüm çeşidinin önemli özellikleri ( Çelik 2006) aşağıda, olgun bir 

salkımı ise Şekil 3.1’de görülmektedir. 

 

Tane  Özellikleri                                     
Renk: Mavi- puslu siyah                                                                
                                                       
Şekil: Yuvarlak 
 
Büyüklük: Orta ( 1.5-2.0 g)                           
 
Çekirdek: 1-2 
 
Tat: Çeşide özgü tat                              
                                                                         
Salkım Özellikleri                   
 
Şekil: Kanatlı konik                                        
 
Büyüklük: Küçük-orta ( 150 g) 
 
Sıklık: Sık 
 
Kültürel Özellikleri 
 
Olgunlaşma: Orta mevsim (Kalecik 
için Eylül ortası) 
 
Budama: Karışık (En fazla 6                      
göz/ürün dalı)-Kısa 
 
Yöre: Ankara’ nın Kalecik 
İlçesi 

 

 

 

 

 

 Şekil 3.1 Kalecik Karası üzüm çeşidinin           
olgun salkımı 
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3.1.2  Deneme bağının özellikleri 

 

Çalışma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama 

İstasyonu’nda (KALEBAĞ) bu amaçla 1997 yılında kurulmuş deneme parselinde 2008 

ve 2009 yıllarında  yürütülmüştür. Üç anaç (5BB, 41B,1103P ) üzerine aşılı Kalecik 

Karası üzüm çeşidinde 1.5X 3.0 m dikim sıklığı uygulanarak 1997 yılında kurulan 

deneme parselinde, 90 cm yüksekliğindeki gövde üzerinde 3-4 ürün dallı baş ve çift 

kollu kordon (ÇKK)  terbiye şekli oluşturulmuş ve omcalar 50’lik ve 40’lık L köşebent 

demir malzeme kullanılarak kurulan  çift T destek sistemi üzerine oturtulmuştur ( Şekil 

3.2 ve Şekil 3.3 ). Killi-tınlı ve taşlı toprak yapısına sahip ve güney yönüne orta 

derecede meyilli ( % 5-8 ) olan  deneme parseli, 1998 yılından beri damla sulama 

sistemi ile kısıtlı düzeyde sulanmaktadır ( Çelik ve Güner 2005). 
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Şekil 3.2 Deneme parselinin dinlenme ve gelişme dönemlerine ait görüntüler 
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3.2 Yöntem 

3.2.1 Anaçlar 

Kalecik Karası üzüm çeşidinin üzerine aşılandığı 5 BB, 41 B ve 1103 P asma 

anaçlarının önemli özellikleri Çizelge 3.1’de özetlenmiştir. 
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Çizelge 3.1 Denemede kullanılan anaçların önemli özellikleri ( Çelik 2006 ). 

   Adaptasyon yeteneği Dayanıklılık 
tolera

ns 

An

aç 

Orij

in 

Geliş

me 

kuvve

ti 
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topra
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killi 

top 
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n ve 
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topra
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kuru 
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topra
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Berl x 
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orta 
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orta orta 

Düşü
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yüksek 
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yüksek 
düşük 20 

Chas. x 

Berl. 41 B 

M. G. ( 41 
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orta 
düşü
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düşü
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düşü
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düşü

k 
yüksek orta orta 20 

Berl. x 

Rup. 1103 

Paulsen ( 

1103 P) 

kuvve
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yüks

ek 

yüks

ek 

yüks

ek 

yüks

ek 

Yükse
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orta 

yükse
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3.2.2 Terbiye şekilleri 

Deneme omcalarına, 90 cm gövde yüksekliği üzerinde 3-4 ürün dallı baş                    ( 

Şekil 3.3) ve çift kollu ( her kol üzerinde 4-5 baş ) kordon ( Şekil 3.4 ) terbiye şekilleri 

oluşturulmuştur. 

                       

                    

Şekil 3.3 Baş terbiye şekli                               Şekil 3.4 Çift kollu kordon terbiye şekli                            

3.2.3 Budama şiddeti ( Ürün yükü ) uygulamaları 

 

Bu denemede, Kalecik Karası üzüm çeşidi için bu konuda daha önce yapılan 

araştırmaların ( Byrne ve Howell 1978, Morris et al. 1985, Todorov et al. 1986, Calo et 

al. 1988, Mancilla ve Godoy Avila 1993) bulgularından yararlanılarak, en önemli 

gelişme ölçütü olarak kabul edilen budama odunun her 150 g ağırlığı için 3, 4, 5 ve 6 

göz üzerinden 4 farklı budama şiddeti (ürün yükü) uygulanmıştır. 
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Çizelge 3.2   Kalecik Karası üzüm çeşidinde budama şiddeti (ürün yükü)                              
uygulamalarına göre omca üzerinde bırakılan göz sayıları 

 

ANAÇ 
TERBİYE 

ŞEKLİ 

BUDAMA ŞİDDETİ(Göz/ 150g budama odunu) 

3 4 5 6 

5 BB 
BAŞ 12 16 20 24 

ÇKK 16 21 26 32 

41 B 
BAŞ 12 16 20 24 

ÇKK 16 21 26 32 

1103 P 
BAŞ 12 16 20 24 

ÇKK 15 20 25 30 

 

 

3.2.4  İncelenen özellikler  

1. Fenolojik gözlemler:  Gözlerin kabarmasından başlayarak, sürme başlangıcı,% 50 
sürme, tam (%70)çiçeklenme, meyve tutumu, ben düşme ve olgunluk tarihleri 
belirlenmiştir. 

2. Budama odunu ağırlığı ( g/omca )  

3. Sürme performansı (%): Kış budaması sırasında ürün yükü uygulamalarına göre 
omca üzerinde bırakılan kış gözlerine ait primer tomurcukların sağlıklı sürgün 
oluşturma oranını ifade etmektedir. 

4. Salkım sayısı/ Omca  

5. Ürün verimi (kg/ m²  ve kg/omca ) 

6. Salkım ağırlığı (g)  

7. Salkımdaki tane sayısı (n) 

8. Tane ağırlığı (g) 

9. Şıra analizleri ( SÇKM ‘’ % ‘’, Toplam asit ‘’ g/l ‘’, pH  
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3.2.5 Deneme deseni ve bulguların değerlendirilmesi 

Bu araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 5 
omca üzerinde yürütülmüştür. 

 
Üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama ve standart hata 

olarak ifade edilmiştir. Bu özellikler bakımından ürün yükü, terbiye şekli ve anaçlar 

arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla; her yıl için ayrı olmak üzere 

faktöriyel (3 faktörlü) varyans analizi yapılmıştır. Varyans analizini takiben farklı 

grupları belirlemek amacıyla, Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır.  İkili ve  

Üçlü interaksiyonlar istatistik olarak önemli bulunduğundan, Duncan çoklu 

karşılaştırmaları alt gruplar düzeyinde yapılmıştır. Hesaplamalarda istatistik önemlilik 

düzeyi % 5 olarak alınmış ve hesaplamalar SPSS istatistik paket programında 

yürütülmüştür. 
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Şekil 3.5 Budama odununun tartılması ile ilgili görüntüler 

 



27 

 

 

Şekil 3.6 Deneme omcalarına ait hasat edilmiş ürünler 

 

 

Şekil 3.7  Refraktometre ile suda çözünür kuru madde  ölçümü 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.1  Fenolojik Özellikler 

Asmada kış gözlerinin uyanmasından yaprak dökümüne kadar olan safhalar “fenolojik 

gelişme safhaları” olarak tanımlanmaktadır. Tez çalışmasının fenolojik gözlemler 

kısmını içeren; tomurcukların kabarması, sürme başlangıcı, %50 sürme,çiçeklenme 

başlangıcı, tam (%70) çiçeklenme, meyve tutumu, ben düşme, olgunlaşma tarihleri 

kaydedilmiştir. 

 

Olgunluğun izlenmesine ben düşmeden iki hafta sonra başlanmıştır. Başlangıçta haftalık 

aralıklarla, hasada yaklaştıkça daha sık aralıklarla tane örnekleri alınmış ve şıranın suda 

çözünür kuru madde ( SÇKM ) oranı ( % ) ve tartarik asit cinsinden titrasyon asitliği 

değerleri ( g/l ) saptanmış ve SÇKM değeri 23 Brix’ e (°B) ulaştığında ürün hasat 

edilmiştir (Çelik vd. 2005). 

 

2008 yılında genel olarak bütün deneme uygulamalarında tomurcuklar aynı dönemde 

kabarmaya başlamıştır. Bu tarih, Kalecik koşullarında 02 Nisan 2008 olarak 

kaydedilmiştir. Bu gelişmenin ardından 10-13 Nisan tarihlerinde tüm deneme 

uygulamalarında sürme başlamıştır. % 50 sürme ise 20-23 Nisan arasında 

gerçekleşmiştir. Çiçeklenme 21-22 Mayıs tarihlerinde başlamıştır. Bu tarihten 5-7 gün 

sonra tam çiçeklenme aşamasına ulaşılmıştır. Haziran ayının ikinci haftası (10-12 

Haziran) meyve tutumu tamamlanmıştır. 

 

2009 yılında ise, 2008 yılına paralel olarak aynı dönemlerde (3-5 Nisan) tomurcuklar 

kabarmaya başlamıştır. 13-16 Nisan tarihlerinde tüm uygulamalarda sürme başlamıştır. 

Bu gelişmenin ardından 25-28 Nisan tarihlerinde % 50 sürme  gerçekleşmiştir. 

Çiçeklenme ise Mayıs ayının sonlarına doğru ( 23-26 Mayıs) gerçekleşmiştir. Haziran 

ayının ikinci haftasında ( 14-18 Haziran) meyve tutumu tamamlanmıştır. 

 

2008 yılında ilk ben düşme 18- 21 Temmuz, 2009 yılında ilk ben düşme ise 2008 yılına 

paralel olarak 19-22 Temmuz tarihlerinde kaydedilmiştir. 2008 yılında  % 50 ben düşme 
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30 Temmuz- 3 Ağustos tarihlerinde görülürken, 2009 yılında 3-6 Ağustos tarihlerinde 

gerçekleşmiştir. Deneme omcalarında  %50 ben düşme gerçekleştikten iki hafta sonra 

olgunluğun izlenmesi amacıyla şırada refraktometre ile haftalık aralıklarla suda çözünür 

kuru madde (SÇKM) ölçümleri yapılmıştır. Şıranın SÇKM değeri %23’e ulaştığında 

uygulamaların hasat olgunluğuna eriştiği kabul edilmiştir. Bu değerlendirmeye göre 

hasat,  2008 yılında 9 Eylül, 2009 yılında ise, 18 Eylül tarihinde yapılmıştır (Çizelge 

4.1). 

Çizelge 4.1 Ortalama fenolojik gelişme evreleri 

 FENOLOJİK GELİŞME EVRELERİ 

Yıl 
Tomurcuklarda 

kabarma 
Sürme 

%50 

Sürme 

Tam 

çiçeklenme 

Meyve 

tutumu 

Ben 

düşme 
Hasat 

2008 02 Nisan 
10-13 

Nisan 

20-23 

Nisan 

21-22 

Mayıs 

10-12 

Haziran 

18-21 

Temmuz 

9 

Eylül 

2009 03-05 Nisan 
13-16 

Nisan 

25-28 

Nisan 

23-26 

Mayıs 

14-18 

Haziran 

19-22 

Temmuz 

18 

Eylül 

 

 

4.2  Gelişme 

4.2.1  Sürme performansı (%) 

Primer tomurcukların sürme oranı ( % ) olarak ifade edilen  sürme performansının 2008 

ve 2009 gelişme dönemlerine ait değerleri Çizelge 4.2’ de görülmektedir. 
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Çizelge 4.2  Uygulamaların sürme performansı ( % ) üzerine etkileri  

 5 BB 41 B 1103 P 

ÜRÜN 
YÜKÜ 

(Göz sayısı) 

TERBİYE 
ŞEKLİ 

2008  2009  2008  2009  2008  2009  

3 
BAŞ 

66.4 c B 
# 

67.1 d B # 
76.3 d A 

# 
87.6 a A # 80.4 b c A 58.6 d C # 

ÇKK 
84.3 c B 88.6 b B 94.4 a A 92.6 a B 95.3 a A 96.0 a A 

4 

BAŞ 
68.3 c B 

# 
74.6 c C # 88.3 b A 91.0 a A # 86.17ab A # 86.4 b B# 

ÇKK 
91.0 ab 
B 

91.0 ab B 94.3 a B 95.3 a A 96.6 a A 96.1 a A 

5 
BAŞ 

78.0 b C 
# 

91.5 a A 95.0 a A 87.4 a B # 91.3 a B # 92.0 a A 

ÇKK 
93.5 a B 93.1 a A 94.4 a B 95.4 a A 95.3 abA 93.3 ab A 

6 
BAŞ 

84.5 a A 
# 

83.7 b A 84.5 c A # 77.1 b B # 77.4 c B # 78.1 c B # 

ÇKK 
89.1 b B 88.6 b AB 88.1 b B 87.5 b B 93.6 b A 90.7 b A 

 ORT. 
81.9 84.8 89.4 89.3 89.5 86.4 

1) Aynı satırda farklı büyük harfi alan anaç ortalamaları ve aynı anaç içinde ve terbiye şeklinde 

farklı küçük harfi alan ürün yükü ortalamaları arasındaki fark önemlidir. ( p < 0.05 ) 
# : ÇKK terbiye şeklinden olan farkı önemlidir (p<0.05).   

 

2008 yılı bulguları  

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ( Ürün yükü )’’ kombinasyonlarının 

etkileri incelendiğinde her üç anaçta da kombinasyonlar arasındaki farklılık önemli 

çıkmıştır. En yüksek değer 1103 P anacında ‘’ÇKK x 4 göz’’ kombinasyonunda ( % 

95.3 ) saptanmıştır. En düşük değer ise; 5 BB anacında  ‘’ Baş x 3 göz’’ 

kombinasyonunda ( % 66.4 ) belirlenmiştir. ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ( Ürün 

yükü )’’ kombinasyonlarında anaç etkileri incelendiğinde; sürme performansı yönüyle 

hem baş, hem de ÇKK terbiye şekline ait tüm kombinasyonlardan  elde edilen değerler 

arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur  ( Çizelge 4.2 ). 
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2009 yılı bulguları 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ( Ürün yükü )’’ kombinasyonlarının 

etkileri incelendiğinde 2008 yılında olduğu gibi her üç anaçta da kombinasyonlar 

arasındaki farklılık önemli çıkmıştır. En yüksek değer yine 1103 P anacında   ‘’ÇKK x 

4 göz ‘’ kombinasyonunda ( % 96.6 ) saptanmıştır. En düşük değer ise aynı anaca ait; 

‘’ÇKK x 3 göz ‘’ kombinasyonundan ( %58.6) saptanmıştır ( Çizelge 4.2 ). ‘’Terbiye 

şekli x Budama şiddeti ‘’ kombinasyonlarında ise çok yüksek sürme performansı 

değerlerinin elde edildiği ‘’ ÇKK x 5 göz ‘’ dışındaki tüm kombinasyonlarda anaç 

etkileri önemli bulunmuştur ( Çizelge 4.2 ). 

4.2.2 Budama odunu ağırlığı ( g/omca ) 

Gelişmenin göstergesi olarak  2008 ve 2009 yıllarına ait omca başına budama odunu 

ağırlığı değerleri Çizelge 4.3’ te görülmektedir. 
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Çizelge 4.3 Uygulamaların  omca başına budama odunu ağırlığı üzerine etkileri 

1) Aynı satırda farklı büyük harfi alan anaç ortalamaları ve aynı anaç içinde ve terbiye şeklinde 
farklı küçük harfi alan ürün yükü ortalamaları arasındaki fark önemlidir. ( p < 0.05 ) 

# : ÇKK terbiye şeklinden olan farkı önemlidir (p<0.05).   

 

2008 yılı bulguları 

 

 Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri, 5 BB 

anacında önemli değilken, 41 B ve 1103 P anaçlarında  önemli bulunmuştur. En yüksek 

değer, 41 B anacına ait ‘’ ÇKK x 6 göz’’ kombinasyonundan ( 666.6 g ); en düşük değer 

ise  1103 P anacına ait ‘’ÇKK x 3 göz’’ kombinasyonundan ( 200.0 g) elde edilmiştir ( 

Çizelge 4.3 ). ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarında anaç etkileri ‘’ 

Baş x 4 göz ‘’, ‘’ÇKK x 4 göz ‘’, ‘’ Baş x 5 göz‘’ kombinasyonları dışında önemli 

çıkmıştır ( Çizelge 4.3 ). 

 

 

 

 

 

 5 BB 41 B 1103 P 

ÜRÜN 
YÜKÜ 

(Göz sayısı) 
 

TERBİYE 
ŞEKLİ 

2008  2009  2008  2009  2008  2009  

3 
BAŞ 

663.3 a A 400,0 a AB # 350.0 b B 316,6  b  B 383.3 bc B # 533,3  b A 

ÇKK 
616.6 a A 200,0 c B 550.0 ab A 333,3 b B 200.0 b B 800,0  a A 

4 
BAŞ 

546.6 a A 283,3 a A 516.6 ab A# 400,0 ab A 516.6  a A # 533,6  b A 

ÇKK 
483.3 a A 450,0 a B 383.3 b A 383,6  b B 400.0  a A 383,3 a A 

5 
BAŞ 

500.0 a A 333,3 a B 400.0 ab A 450,0 ab AB 416.6  ab A # 516,6  b A 

ÇKK 
550.0 a A 350,0 b B 530.0 ab A 433,3 b B 266.6  ab B 750,0  a A 

6 
BAŞ 

600.0 a A 383,3 a B 583.3 a A 583,3 a B 266.6  c B 816,6  a A 

ÇKK 
550.0 a A 313,3 b B 666.6  a A 633,3 a A 346.6  a C 750,0  a A       

 ORT. 
563.8 339.2 497.5 441.7 349.6 635.5 
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2009 yılı bulguları 

 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri, her üç 

anaçta da önemli bulunmuştur. En yüksek değer  1103 P anacına ait   ‘’Baş x 6 göz’’ 

kombinasyonundan ( 816.6  g ) elde edilmişken; en düşük değer 5 BB anacına ait 

‘’ÇKK  x 3 göz’’ kombinasyonundan (200.0 g) elde edilmiştir. ‘’Terbiye şekli x 

Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarında anaç etkileri, ‘’ Baş x 4 göz ‘’ dışındaki tüm 

kombinasyonlarda önemli  bulunmuştur ( Çizelge 4.3 ).  

 

4.3  Ürün Verimi 

4.3.1  Omca başına salkım sayısı ( n ) 

2008 ve 2009 yıllarına ait omca başına salkım sayısı Çizelge 4.4’ te verilmiştir.  

Çizelge 4.4 Uygulamaların omca başına salkım sayısı  üzerine etkileri  

 5 BB 41 B 1103 P 

ÜRÜN 
YÜKÜ 

(Göz sayısı)  

TERBİYE 
ŞEKLİ 

2008  2009  2008  2009  2008  2009  

3 
BAŞ 

22.3 ab A 16.6  a A 17.0 b B 19.1  d A 17.0 a B 16.9 b A 

ÇKK 
19.1  a A 28.9  b A 19.1 b A 27.2  b A 17.0 b A 26.0  a A 

4 
BAŞ 

31.5 a A 20.2  a B # 23.7 ab A 28.5  c A 23.6  a A 17.8  b B 

ÇKK 
24.9  a A 53.3  a A 22.3 b A 33.9 b AB 23.6  ab A 23.3  a B 

5 
BAŞ 

19.9  b A 20.1  a B # 26.3 ab A 36.4 b A # 26.3 a A 18.0  b B 

ÇKK 
34.6  a A 37.9  ab A 31.5 a A 28.3 b B 21.6  ab A 23.9  a B 

6 
BAŞ 

20.2  b A 44.5  a A 38.9 a A 43.7  aA 28.0  a A 27.4  a A 

ÇKK 
27.6  a A 41.9  ab AB 19.9 b A 50.4 a A 35.3  a A 32.3  a B 

 ORT. 
25.0  32.9 24.8 33.5 24.1 23.3 

1) Aynı satırda farklı büyük harfi alan anaç ortalamaları ve aynı anaç içinde ve terbiye şeklinde 
farklı küçük harfi alan ürün yükü ortalamaları arasındaki fark önemlidir. ( p < 0.05 ) 
# : ÇKK terbiye şeklinden olan farkı önemlidir (p<0.05).   
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2008 yılı bulguları 

 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri,  tüm 

anaçlar için önemli bulunmuştur. En yüksek değer 41 B anacında uygulanan ‘’ Baş x 6 

göz’’ kombinasyonundan ( 38 adet ) elde edilirken; en düşük değer, 1103 P anacına ait 

‘’ ÇKK x 3 göz’’ kombinasyonundan ( 17 salkım ) elde edilmiştir ( Çizelge 4.4 ).  

‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonunda anaç etkileri, ‘’ ÇKK x 3 göz‘’, ‘’ 

Baş x 4 göz ‘’, ‘’ ÇKK x 4 göz ‘’, ‘’ Baş x 5 göz ‘’, ‘’ ÇKK x 5 göz ‘’ ile ‘’Baş ve ÇKK 

x 6 göz ‘’ kombinasyonlarında önemsiz bulunmuştur  ( Çizelge 4.4 ). 

 

2009 yılı bulguları 

 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri,  her üç 

anaç için de önemli bulunmuştur. En yüksek salkım sayısı 5 BB anacında ‘’ ÇKK x 4 

göz ‘’ ( 53.3 ), en düşük salkım sayısı ise aynı anaçta ‘’ Baş x 3 göz ‘’ ( 16.6 ) 

kombinasyonunda saptanmıştır ( Çizelge 4.4 ). ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ 

kombinasyonlarında anaç etkileri, ‘’ ÇKK x 3 göz ‘’ ve ‘’ Baş x 6 göz’’ dışındaki 

kombinasyonlarda önemli çıkmıştır ( Çizelge 4.4 ). 

 

 

4.3.2 Birim alanda verim ( kg/ m2 ) 

 
 2008 ve 2009 yıllarına ait birim alana verim değerleri Çizelge 4.5’ te verilmiştir.  
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Çizelge 4.5  Uygulamaların birim alanda verim (kg) üzerine etkileri 

 5 BB 41 B 1103 P 

ÜRÜN 
YÜKÜ 

( göz sayısı) 

TERBİYE 
ŞEKLİ 

2008   
   2009 

 
2008 
 

2009 
 

2008  2009 

3 

BAŞ 
0.90 b A 0.63 b A 0.63 a B 0.62 a A 0.60 b B 0.69 b A 

ÇKK 
0.94 a A 1.03 b A 0.74 c A 0.75 b A 0.74 a A 

0.95 ab 
A 

4 
BAŞ 

1.12 a A 0.87 b A 0.63 a C # 0.85 a A 0.93 ab B 0.62 b A 

ÇKK 
1.11 a A 1.21 ab A 0.88 bc A 0.94 b B 0.88 a A 0.77 b B 

5 
BAŞ 

1.00 ab A 0.84 b A  # 0.72 a A # .092 a A # 1.02 a A 0.72 b A 

ÇKK 
0.97a AB 1.48 ab A 1.12 a A 1.31 a A 0.81 a B 0.86 ab B 

6 
BAŞ 

0.87 b A 1.16 a A 0.94 a A 1.03 a A 
0.84 ab 
A 

1.03 a A 

ÇKK 
0.94 a A 1.66 a A 1.00 ab A 1.29 a AB 0.99 a A 1.12 b B 

 ORT. 
0.98 1.11 0.83 0.96 0.85 0.85 

1) Aynı satırda farklı büyük harfi alan anaç ortalamaları ve aynı anaç içinde ve terbiye şeklinde 
farklı küçük harfi alan ürün yükü ortalamaları arasındaki fark önemlidir. ( p < 0.05 ) 
# : ÇKK terbiye şeklinden olan farkı önemlidir (p<0.05). 

 

2008 yılı bulguları 

 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri, her üç 

anaç için de önemli bulunmuştur. En yüksek değer, 41 B anacında uygulanan       ‘’ 

ÇKK x 5 göz ‘’ kombinasyonu ile 5 BB anacına ait ‘’ Baş x 4 göz’’ kombinasyonundan 

( 1.12 kg/ m2 ) elde edilmiştir. En düşük değer ise; 1103 P anacında ‘’ Baş x 3 göz ‘’ 

kombinasyonundan ( 0. 60 kg/ m2  ) elde edilmiştir  ( Çizelge 4.5 ). ‘’Terbiye şekli x 

Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarında anaç etkileri, ‘’ Baş x 3 göz ‘’, ‘’ Baş x 4 göz ‘’, 

‘’ ÇKK x 5 göz’’ dışındaki kombinasyonlarda önemsiz bulunmuştur ( Çizelge 4.5 ).  
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2009 yılı bulguları 

 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri,  her üç 

anaç için de önemli bulunmuştur. Bu yıla ait en yüksek değer 5 BB anacında uygulanan 

‘’ ÇKK x 6 göz‘’ kombinasyonundan  ( 1.66 kg/ m2   ) elde edilmiştir. En düşük değer 

ise; 2008 yılında en yüksek değer elde edilmiş olan 41 B anacına aittir. 41 B anacında 

uygulanan  ‘’Baş x 3 göz’’ kombinasyonu ( 0.62 kg/ m2 ) en düşük değere sahiptir 

(Çizelge 4.5). ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarında anaç etkileri, ‘’ 

ÇKK x 4, 5, 6 göz ‘’ dışındaki kombinasyonlarda önemsiz bulunmuştur ( Çizelge 4.5) 

 

4.3.3 Omca başına verim ( kg/ omca ) 

 

2008 ve 2009 yıllarına ait omca başına verim değerleri Çizelge 4.6’ da  verilmiştir. 

 

Çizelge 4.6 Uygulamaların omca başına verim (kg)  üzerine etkileri 

 5 BB 41 B 1103 P 

ÜRÜN YÜKÜ 
(Göz sayısı) 

TERBİYE ŞEKLİ 2008  2009  2008  2009  2008  2009  

3 
BAŞ 

4.0  ab A 2.9  c A 2.8  a B 2.8 b A 2.7  b B 3.1  b A # 

ÇKK 
4.3 a  A 4.6  a A 3.3  b A 3.4 b A 3.3  a A 4.6  a A 

4 
BAŞ 

5.1  a  A 3.9  b A 2.9  a C # 3.8  ab A 4.2  ab B 2.8 b B # 

ÇKK 
4.3  a  A 5.4  a  A 4.0  ab A 4.2  b A 4.0  a A 4.4  a A 

5 
BAŞ 

4.9 ab A 3.8  b A # 3.2  a  A # 4.1  ab A 4.6  a A 3.2  b A 

ÇKK 
4.3  a A 6.6  a A 4.7  a A 5.4  a AB 3.6  a A 3.8  a B 

6 
BAŞ 

3.8  b A 5.8  a A 4.2  a A 5.2  a A 4.2  ab A 5.2  a A 

ÇKK 
4.2  a A 6.7  a A 4.5  a A 6.3  a  A 4.4  a A 5.0  a B 

 ORT. 
4.4 5.0 3.7 4.4 3.9 4.1 

1) Aynı satırda farklı büyük harfi alan anaç ortalamaları ve aynı anaç içinde ve terbiye şeklinde 
farklı küçük harfi alan ürün yükü ortalamaları arasındaki fark önemlidir. ( p < 0.05 ) 
# : ÇKK terbiye şeklinden olan farkı önemlidir (p<0.05). 
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2008 yılı bulguları 

 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’  kombinasyonlarının etkileri,her üç 

anaç içinde önemli bulunmuştur  ( Çizelge 4.6 ).  En yüksek değer 5 BB anacında 

uygulanmış olan ‘’ Baş x 4 göz ‘’ kombinasyonundan (5.1 kg/ omca ) elde edilmiştir. 

En düşük değer ise 1103 P anacında uygulanmış olan ‘’ Baş x 3 göz’’ 

kombinasyonundan ( 2.7 kg/ omca  ) elde edilmiştir. ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ 

kombinasyonlarına göre anaç etkileri, ‘’ Baş x 3 ve 4 göz ‘’ kombinasyonları dışında 

önemsiz bulunmuştur  ( Çizelge 4.6 ).   

 

2009 yılı bulguları 

 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri, her üç 

anaç için de önemli bulunmuştur.  En yüksek değer,  2008 yılında da olduğu gibi  5 BB 

anacından elde edilmiştir. 5 BB anacında uygulanan ‘’ ÇKK x 6 göz ‘’ 

kombinasyonundan (6.7 kg/ omca) en yüksek verim elde edilirken; 41 B anacında 

uygulanan ‘’ Baş x 3 göz’’ kombinasyonu (2.8 kg/ omca ) en düşük değeri vermiştir 

(Çizelge 4.6 ).   ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarında anaç etkileri, ‘’ 

Baş x 4 göz ‘’, ‘’ ÇKK x 5 göz ‘’ ve ‘’ ÇKK x 6 göz ‘’ kombinasyonları dışında 

önemsizdir (Çizelge 4.6 ).    

 

4.4  Ürün Kalitesi 

4.4.1  Salkım ağırlığı ( g) 

2008 ve 2009 yılların ait salkım ağırlıkları Çizelge 4.7’ de verilmiştir. 
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Çizelge 4.7 Uygulamaların salkım ağırlığı (g) üzerine etkileri 

 5 BB 41 B 1103 P 

ÜRÜN 
YÜKÜ 

( Göz sayısı) 

TERBİYE 
ŞEKLİ 

2008  2009  2008  2009  2008  2009  

3 
BAŞ 

131.7  b A 132.8  b A 131.00  b A 132.1  b A 128.2  a A 128.3  a A 

ÇKK 
131.9   ab A 130.8  ab A 131.9  ab A 130.8  ab A 126.8  a A 127.8  a A 

4 
BAŞ 

123.4  b A 122.5  b A 122.4 b A 123.4  b A 125.3  a A 126.3  a A 

ÇKK 
127.1  b A 127.2 b A 127.1  ab A 126.1  ab A 133.7  a A 132.7  a A 

5 
BAŞ 119.4  b A 118.4  b A 118.3  b A 119.4  b A 126.6  a A 126.8  a A 

ÇKK 
119.6  b A 119.6  b A 118.7  b A 119.6  b A 126.0  a A 126.0  a A 

6 
BAŞ 

167.3  a A 168.4  a A 168.3  a A 168.3  a A 144.0  a A 145.3  a A 

ÇKK 
169.2  a A 169.0  a A 167.0 a A 166.1  a A 158.4  a A 157.8 a A 

 ORT. 
136.2 136.1 135.6 135.8 133.7 133.9 

1) Aynı satırda farklı büyük harfi alan anaç ortalamaları ve aynı anaç içinde ve terbiye şeklinde 
farklı küçük harfi alan ürün yükü ortalamaları arasındaki fark önemlidir. ( p < 0.05 ) 
# : ÇKK terbiye şeklinden olan farkı önemlidir (p<0.05). 

 

2008 yılı bulguları 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri,     1103 

P anacında önemsiz, 41 B ve 5 BB de ise önemli bulunmuştur. Bu yıla ait verilerde en 

yüksek değer 5 BB anacına ait   ‘’ ÇKK x 6 göz’’ kombinasyonundan     ( 169.2 g ) elde 

edilirken, en düşük değer  41B anacında uygulanmış olan ‘’ Baş x 5 göz ‘’ 

kombinasyonundan  ( 118.3 g ) elde edilmiştir ( Çizelge 4.7 ). ‘’Terbiye şekli x Budama 

şiddeti ’’ kombinasyonlarında anaç etkileri, tüm kombinasyonlarda önemsiz 

bulunmuştur ( Çizelge 4.7 ). 

2009 yılı bulguları 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri,  2008 

yılına benzer şekilde 1103 P anacında önemsiz, 5 BB ve 41 B de ise önemli 

bulunmuştur. Yine 2008 yılında  olduğu gibi, en yüksek değer 5 BB anacına ait  ‘’ÇKK 

x 6 göz’’ kombinasyonundan  (169.0 g ) elde edilirken, en düşük değer  41B anacına ait 
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‘’ Baş x 5 göz ‘’ kombinasyonundan  ( 119.4 g ) elde edilmiştir ( Çizelge 4.7 ). 

‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarında anaç etkileri, 2008 yılında 

olduğu gibi tüm kombinasyonlar için önemsiz bulunmuştur ( Çizelge 4.7 ). 

4.4.2  Salkımdaki tane sayısı ( n ) 

2008 ve 2009 yıllarına ait salkımdaki tane sayıları Çizelge 4.8’ de verilmiştir. 

Çizelge 4.8 Uygulamaların salkımdaki tane sayısı (n)  üzerine etkileri 

 5 BB 41 B 1103 P 

ÜRÜN YÜKÜ 
(Göz sayısı) 

TERBİYE 
ŞEKLİ 

2008  2009  2008  2009  2008  2009  

3 
BAŞ 

89.1  ab A 75.4  a A 87.7  ab A 62.7 a A 86.7  a A 61.0  a A 

ÇKK 
84.4  ab A 58.6  a B 89.2  a A 72.5  a A 86.8  a A 59.0  a B 

4 
BAŞ 

79.2  ab A 55.8  b A 79.0  b A 66.8  a A 81.0  a A 63.8  a A 

ÇKK 
86.5  ab A 60.0  a A 86.4  a A 73.0 a A 91.6  a A 68.5  a A 

5 
BAŞ 

73.1  b A 54.1  b A 73.5  b A 54.9  a A 77.8  a A 62.3  a A 

ÇKK 
73.1  c A 56.2  a A 72.6  a A 68.2  a A 76.6  a A 58.6  a A 

6 
BAŞ 

101.8  a A 77.5  a A 100.8  a A 84.4  a A 88.3  a A 66.6  a A 

ÇKK 
100.6  a A 74.2  a A 99.9  a A 88.9  a A 93.9  a A 77.3  a A 

 ORT. 
86.0 64.0 86.2 71.5 85.4 64.7 

1) Aynı satırda farklı büyük harfi alan anaç ortalamaları ve aynı anaç içinde ve terbiye şeklinde 

farklı küçük harfi alan ürün yükü ortalamaları arasındaki fark önemlidir. ( p < 0.05 ) 
# : ÇKK terbiye şeklinden olan farkı önemlidir (p<0.05). 
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2008 yılı bulguları 

 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri,   1103 P 

anacında önemsiz, 5 BB ve 41 B anaçlarında önemli bulunmuştur. 5 BB anacına ait 

‘’Baş  x 6 göz ‘’ kombinasyonu (101.9) en yüksek değeri verirken, 41 B anacına ait  ‘’ 

ÇKK x 5 göz ‘’ kombinasyonu ( 72.7 ) en düşük değeri vermiştir          ( Çizelge 

4.8).‘’Terbiye şekli x budama şiddeti  ’’ kombinasyonlarında anaç etkileri, tüm 

kombinasyonlarda önemsiz bulunmuştur ( Çizelge 4.8 ). 

 

2009 yılı bulguları 

 

Anaçlara  göre ‘’Terbiye şekli x budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri, 41 B ve 

1103 P anaçlarında önemsiz, 5 BB’ de önemli bulunmuştur. En yüksek değer 41 B  

anacına ait ‘’ ÇKK  x  6 göz‘’ kombinasyonundan ( 88.9 ) elde edilmiştir. En düşük 

değer ise; 5 BB anacında uygulanmış olan ‘’ Baş x 5 göz ‘’kombinasyonundan           ( 

54.1) elde edilmiştir ( Çizelge 4.8 ). ‘’Terbiye şekli x  budama şiddeti ’’ 

kombinasyonlarında anaç etkileri, ‘’ ÇKK x 3 göz ‘’ dışında önemli bulunmuştur      ( 

Çizelge 4.8 ).   
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4.4.3  Tane ağırlığı ( g ) 

2008 ve 2009 yıllarına ait tane ağırlığı değerleri Çizelge 4.9’ da  verilmiştir. 

Çizelge 4.9 Uygulamaların  tane ağırlığı (g)  üzerine etkileri 

 5 BB 41 B 1103 P 

ÜRÜN YÜKÜ 
(Göz sayısı) 

TERBİYE ŞEKLİ 2008  2009  2008. 2009  2008  2009  

3 
BAŞ 

1.48 a A 1.75 b B # 1.50 a A 2.10 a A # 1.49 a A 2.10 a A 

ÇKK 
1.55 a A 2.24 a A 1.49 a A 1.81 a B 1.49 a A 2.17 a A 

4 
BAŞ 

1.56 a A 2.21 a A 1.57 a A 1.88 a B 1.57 a A 1.98 a AB 

ÇKK 
1.48 a A 2.18 a A 1.48 a A 1.84 a A 1.48 a A 2.01 a A 

5 
BAŞ 

1.64 a A 2.20 a A 1.64 a A 2.21 a A 1.64 a A 2.06 a A 

ÇKK 
1.65 a A 2.13 a A 1.66 a A 1.77 a A 1.66 a A 2.17 a A 

6 
BAŞ 

1.67 a A 2.17 a A 1.67 a A 2.05 a A 1.67 a A 2.18 a A 

ÇKK 
1.68 a A 2.28 a A 1.67 a A 1.93 a A 1.67 a A 2.02 a A 

 ORT. 
1.59 2.15 1.59 1.95 1.58 2.09 

1) Aynı satırda farklı büyük harfi alan anaç ortalamaları ve aynı anaç içinde ve terbiye şeklinde 

farklı küçük harfi alan ürün yükü ortalamaları arasındaki fark önemlidir. ( p < 0.05 ) 
# : ÇKK terbiye şeklinden olan farkı önemlidir (p<0.05). 

 

2008 yılı bulguları 

Anaçlara  göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri, anaçlar 

her üç anaç için de önemsiz bulunmuştur. 5 BB anacına  ait ‘’ ÇKK x 6 göz‘’ 

kombinasyonu (1.68 g) en yüksek değeri verirken; yine aynı anaca ait                   ‘’Baş 

x 3 göz‘’ kombinasyonu ve  ‘’ ÇKK x 4 göz ‘’ ile 41 B anacında ‘’ ÇKK x 4 göz ‘’ 

kombinasyonları  ( 1.48 g ) en düşük değeri vermiştir ( Çizelge 4.9 ).  ‘’Terbiye şekli x  

Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarında anaç etkileri, tüm kombinasyonlarda önemsizdir 

( Çizelge 4.9 ). 
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2009 yılı bulguları 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri, yalnızca 

5 BB anacına ait ‘’ Baş x 3 göz’’ kombinasyonunda ( 1.75 g ) önemli düzeyde düşük 

bulunmuştur. En yüksek değer,   5 BB anacına ait‘’ÇKK x 6 göz’’ kombinasyonundan 

elde edilirken ( 2.28 g ), en düşük değer ise; 5 BB anacına ait ‘’Baş x 3 göz ‘’ 

kombinasyonundan ( 1.75 g ) elde edilmiştir ( Çizelge 4.9).   ‘’Terbiye şekli x Budama 

şiddeti ’’ kombinasyonlarında anaç etkileri, yalnızca          ‘’ Baş x 3 göz ‘’ 

kombinasyonunda önemli bulunmuştur ( Çizelge 4.9 ). 

4.5 Şıra Kalitesi 

4.5.1 Suda çözünür kuru madde (%) 

2008 ve 2009 yıllarına ait şıranın  suda  çözünür kuru madde ( % )  değerleri Çizelge 

4.10’ da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.10  Uygulamaların suda çözünür kuru madde  (%) üzerine etkileri 

1) Aynı satırda farklı büyük harfi alan anaç ortalamaları ve aynı anaç içinde ve terbiye şeklinde 
farklı küçük harfi alan ürün yükü ortalamaları arasındaki fark önemlidir. ( p < 0.05 ) 
# : ÇKK terbiye şeklinden olan farkı önemlidir (p<0.05). 

 

 5 BB 41 B 1103 P 

ÜRÜN YÜKÜ 
(Göz sayısı) 

TERBİYE 
ŞEKLİ 

2008  2009  2008  2009  2008  2009  

3 
BAŞ 

23.4 a A # 25.0  a B# 25.1  a A 26.0 a A # 25.4  a A # 23.4  c C 

ÇKK 
22.6 a B 24.3  b A 23.2  b A 22.5  b B 22.3  c B 22.9  ab B 

4 
BAŞ 

23.9 a B 24.9  a A 25.3  a A # 24.6  b AB 22.9  b C 23.9 b B # 

ÇKK 
22.5 a A 25.5  a A 23.3  b A 24.7  a B 23.0  b A 22.9  ab C 

5 
BAŞ 

22.3 b A 24.4  a A 22.8  b A # 22.9  c B 22.9  b A # 25.1  a A # 

ÇKK 
23.5 a B 24.1  b A 21.4  c C 21.7  bc B 25.1  a A 22.2  b B 

6 
BAŞ 

23.3  a A 24.6  a A 24.3  ab A # 25.4  ab A# 23.5  b A 22.8  d C 

ÇKK 
23.1  a B 25.1  a A 25.9  a A 20.8  c C 22.8  b B 23.3  a B 

 ORT. 
23.1 24.7 23.9 23.6 23.5 23.3 
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2008 yılı bulguları 

 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri, her üç 

anaç için  de önemdir. En yüksek ve en düşük değer 41 B anacına ait 

kombinasyonlardan elde edilmiştir. En yüksek değeri ‘’ ÇKK x 6 göz’’ kombinasyonu  

( % 25.9 ) verirken; en düşük değeri ‘’ ÇKK x 5 göz ‘’  kombinasyonu (% 21.4) 

vermiştir ( Çizelge 4.10 ).‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti’’ kombinasyonlarında anaç 

etkileri, dört kombinasyonda önemli, dört  kombinasyonda önemsiz bulunmuştur. 

Değerlerden de anlaşılacağı üzere; ürün yükünün artması suda çözünür kuru madde 

değerlerini etkilememiştir ( Çizelge 4.10 ). 

 

2009 yılı bulguları 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri, her üç 

anaç içinde önemli bulunmuştur. 2009 yılında da en yüksek ve en düşük değerler     41 

B anacına ait kombinasyonlardan elde edilmiştir. En yüksek değer,  ‘’ Baş x 3 göz ‘’ 

kombinasyonundan (% 26.0 ) elde edilirken, en düşük değer, ‘’ ÇKK x 5 göz ‘’ 

kombinasyonundan (% 21.8 ) elde edilmiştir ( Çizelge 4.10). ‘’Terbiye şekli x  Budama 

şiddeti ’’ kombinasyonlarında anaç etkileri tüm kombinasyonlarda önemli bulunmuştur 

( Çizelge 4.10 ).  Değerlerden de anlaşılacağı üzere; denemenin ikinci yılında da  ürün 

yükünün artması suda çözünür kuru madde değerlerini etkilememiştir ( Çizelge 4.10 ). 

 

4.5.2 Toplam asitlik (g/l) 

 

0. 1 N NaOH ile pH 8. 1’e kadar titre edilerek tartarik asit cinsinden hesaplanmıştır. 

Ben düşme tarihinden itibaren hasat zamanına kadar haftalık aralıklarla başlayıp daha 

sonra aralıkları sıklaştırarak, her denemeden tesadüfen seçilen 100 adet tanenin 

sıkılmasıyla elde edilen üzüm şırasından 10 ml üzüm suyuna 20 ml saf su ilave edilerek 

oluşturulan çözeltiye pH=8,1 olana kadar 0,1 N NaOH ilave edilerek harcanan NaOH 

(ml) miktarından şıranın tartarik asit (g/l) kapsamı hesaplanmıştır. 
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2008 ve 2009 yıllarına ait toplam asitlik ( g/ l)  değerleri Çizelge 4.11’ de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.11 Uygulamaların toplam asitlik üzerine (g/l) etkileri 

 5 BB 41 B 1103 P 
ÜRÜN 
YÜKÜ 

(Göz sayısı) 

TERBİYE 
ŞEKLİ 

2008  2009  2008  2009  2008  2009  

3 
BAŞ 

6.57 c C 7.97 a A 9.30 a A # 8.20 a A 8.33 a B # 
8.50 b A 

# 

ÇKK 
7.17 b B 7.53 a A 10.13 a A 7.90 a A 7.57 b B 7.27 b A 

4 
BAŞ 

7.20 b B 8.13 a B 8.30 b A 7.27 b C 8.20 a A 9.23 a A # 

ÇKK 
7.60 ab B 8.33 a A 8.20 c A 7.97 a A 7.70 b AB 8.10 a A 

5 
BAŞ 

7.63 b AB 8.03 a A 8.27 b A 7.77 abA 7.27 b B 
8.20 b A 

# 

ÇKK 
7.97 a B 8.27 a A 8.50 c A 8.27 a A 6.87 c C 6.57 c B 

6 
BAŞ 

8.33 a A 8.37 a A 8.53 b A # 8.07 a A 8.10 a A 7.27 c B 

ÇKK 
7.53 ab C 7.97 a A 9.23 b B 8.03 a A 8.43 a A 7.20 b B 

 ORT. 
7.50 8.08 8.81 7.94 7.81 7.79 

1) Aynı satırda farklı büyük harfi alan anaç ortalamaları ve aynı anaç içinde ve terbiye şeklinde 
farklı küçük harfi alan ürün yükü ortalamaları arasındaki fark önemlidir. ( p < 0.05 ) 
# : ÇKK terbiye şeklinden olan farkı önemlidir (p<0.05). 

 

2008 yılı bulguları 

 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri her üç 

anaç için de önemli bulunmuştur. En yüksek değer; 41 B anacına ait ‘’ÇKK x 3 göz’’ 

kombinasyonu  (10.1  g/l ) verirken; en düşük değeri 5 BB anacına ait                   ‘’Baş  

x 3 göz ‘’ kombinasyonu (6.6 g/l ) vermiştir ( Çizelge 4.11 ).                                            

’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarında anaç etkileri, ‘’ Baş x 6 göz’’ 

hariç tüm diğer kombinasyonlarda önemli bulunmuştur ( Çizelge 4. 11). 
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2009 Yılı bulguları 

 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri, 5 BB 

anacında önemsiz, 41 B ve 1103 P anacında önemli bulunmuştur. En yüksek değeri, 

1103 P anacına ait ‘’Baş  x 4 göz’’ kombinasyonu  (9.2 g/l  ) verirken; en düşük değeri 

yine, 1103 P anacına ait  ‘’ÇKK  x 5 göz ‘’ kombinasyonu ( 6.6 g/l  ) vermiştir (Çizelge 

4.11 ). ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarında anaç etkileri,üç 

kombinasyonda da önemsiz, beş kombinasyonda ise önemli bulunmuştur (Çizelge 4.11 

). 

 

4.5.3 pH 

2008 ve 2009 yıllarına ait pH değerleri Çizelge 4.12’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.12  Uygulamaların  pH üzerine etkileri 

 5 BB 41 B 1103 P 

ÜRÜN YÜKÜ 
(Göz sayısı) 

TERBİYE ŞEKLİ 2008  2009  2008  2009  2008  2009  

3 
BAŞ 

3.16 c B 3.20 a B 3.20 b B 3.36 ab A# 3.36 a A # 3.17 a B  # 

ÇKK 
3.18 a A 3.16 b B 3.16 b A 3.20 a B 3.24 a  A 3.36 b A 

4 
BAŞ 

3.27 b B # 3.18 a B # 3.18 b C 3.43 a A # 3.43 a A 3.20 a B# 

ÇKK 
3.17 a A 3.27 a B 3.16 b A 3.16 a C 3.29 a  A 3.43 b A 

5 
BAŞ 

3.39 a A # 3.20 a A 3.18 b B # 3.16 b A 3.40 a  A 3.18 a A 

ÇKK 
3.18 a B 3.17 b A 3.80 a A 3.35 a A 3.26  b  B 3.16 c A 

6 
BAŞ 

3.21bc B 3.18 a A 3.68 a A # 3.29 ab A 3.20 b  B 3.17 a A # 

ÇKK 
3.17 a A 3.21 ab B 3.17 b A 3.26 a B 3.36 a A # 3.80 a A 

 ORT. 
3.22 3.20 3.32 3.28 3.32 3.31 

1) Aynı satırda farklı büyük harfi alan anaç ortalamaları ve aynı anaç içinde ve terbiye şeklinde 
farklı küçük harfi alan ürün yükü ortalamaları arasındaki fark önemlidir. ( p < 0.05 ) 
# : ÇKK terbiye şeklinden olan farkı önemlidir (p<0.05). 
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2008 yılı bulguları 

 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri,  her üç 

anaç için de önemli bulunmuştur. En yüksek değer    41 B anacına ait  ‘’ ÇKK x 5 göz ‘’ 

kombinasyonundan (3.80 ) elde edilmiştir. En düşük değer, 41 B anacına ait  ‘’ ÇKK x 

3 ve 4 göz ‘’ ile 5 BB anacına ait ‘’ Baş x 3 göz’’ kombinasyonundan (3.16) elde 

edilmiştir ( Çizelge 4.12). ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti’’ kombinasyonlarında anaç 

etkileri, dört kombinasyonda önemsiz, dört kombinasyonda ise önemli bulunmuştur ( 

Çizelge 4.12 ) 

 

2009 yılı bulguları 

 

Anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri,  her üç 

anaç için de önemli bulunmuştur. En yüksek değer 5 BB anacına ait                      ‘’ 

ÇKK  x 6 göz’’ kombinasyonundan ( 3.80 ) elde edilirken, en düşük değer 3.16 olarak 

saptanmıştır ( Çizelge 4.12 ). ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarında 

anaç etkileri, üç kombinasyonda önemsiz, beş kombinasyonda ise önemli bulunmuştur ( 

Çizelge 4.12 ). 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada, 2008 yılında genel olarak bütün deneme uygulamalarında tomurcuklar 

aynı dönemde kabarmaya başlamıştır. Bu tarih, Kalecik koşullarında 02 Nisan 2008 

olarak kaydedilmiştir. Bu gelişmenin ardından 10-13 Nisan tarihlerinde tüm deneme 

uygulamalarında sürme başlamıştır. % 50 sürme oranı ise 20-23 Nisan arasında 

gerçekleşmiştir. Çiçeklenme 21-22 Mayıs tarihlerinde başlamıştır. Bu tarihten 5-7 gün 

sonra tam çiçeklenme aşamasına ulaşılmıştır. Haziran ayının ikinci haftası (10-12 

Haziran) meyve tutumu tamamlanmıştır. 

 

2009 yılında ise, 2008 yılına paralel olarak aynı dönemlerde (3-5 Nisan) tomurcuklar 

kabarmaya başlamıştır. 13-16 Nisan tarihlerinde tüm uygulamalarda sürme başlamıştır. 

Bu gelişmenin ardından 25-28 Nisan tarihlerinde % 50 sürme oranı gerçekleşmiştir. 

Çiçeklenme ise Mayıs ayının sonlarına doğru ( 23-26 Mayıs) gerçekleşmiştir. Haziran 

ayının ikinci haftası ( 14-18 Haziran) meyve tutumu tamamlanmıştır. 

 

2008 yılında ilk ben düşme 18- 21 Temmuz, 2009 yılında ilk ben düşme ise 2008 yılına 

paralel olarak 19-22 Temmuz tarihlerinde kaydedilmiştir.  % 50 ben düşme 30 

Temmuz- 3 Ağustos tarihlerinde görülürken, 2009 yılında 3-6 Ağustos tarihlerinde 

gerçekleşmiştir. Deneme omcalarında  %50 ben düşme gerçekleştikten iki hafta sonra 

olgunluğun izlenmesi amacıyla şırada refraktometre ile haftalık aralıklarla suda çözünür 

kuru madde (SÇKM) ölçümleri yapılmıştır. Şıranın SÇKM değeri %24’e ulaştığında 

uygulamaların hasat olgunluğuna eriştiği kabul edilmiştir. Bu değerlendirmeye göre, 

2008 yılında 9 Eylül’de, 2009 yılında ise, 18 Eylül tarihinde uygulamalar hasat 

olgunluğuna ulaşmıştır. 

 

Ağaoğlu (1969)’ nun  Ankara koşullarında yürüttüğü doktora çalışmasında  Kalecik 

Karası’ nın da aralarında bulunduğu 5 üzüm çeşidinin sürme tarihleri, 1967 yılında 13-

23 Mayıs, 1968 yılında ise 29 Nisan-16 Mayıs olarak belirlenmiştir. 1967 yılının 

ilkbaharında havaların uzun süre serin gitmesi nedeniyle gözlerin sürmesi gecikmiş, 

fakat birden bastıran sıcaklar nedeniyle sürme kısa sürede tamamlanmıştır. Oraman ve 
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Ağaoğlu (1970), Ankara koşullarında yetiştirilen beş şaraplık üzüm çeşidinde 

çiçeklenme sürelerinin çeşitlere ve yıllara göre değiştiklerini saptamışlardır. Kalecik 

Karası üzüm çeşidinde ilk çiçeklenme, tam çiçeklenme ve çiçeklenme sonu tarihlerini 

1966 yılında 2, 5 ve 17 Haziran, 1967 yılında 14, 16 ve 26 Haziran, 1968 yılında 25 

Mayıs, 30 Mayıs ve 8 Haziran olarak belirlemişlerdir. Kalecik (Ankara)’ te yetiştirilen 

bazı üzüm çeşitlerinde önemli fenolojik safhalara ilişkin gözlemlerin yapıldığı bir 

çalışmada (Aktepe 1994), Kalecik Karası üzüm çeşidinde sürme tarihi 27 Nisan, ilk 

çiçeklenme tarihi 8 Haziran, tam çiçeklenme tarihi 15 Haziran, meyve tutumu tarihi 21 

Haziran, ben düşme tarihi 9 Ağustos, olgunlaşma tarihi 15 Eylül olarak belirlenmiştir. 

Tez çalışmamızdaki tüm fenolojik aşamalar Ağaoğlu (1969)’ dan  daha erken 

dönemlerde gerçekleşmiştir. 

 

Karataş ve Ağaoğlu (2002), Kalecik Karası klonlarında sürme oranlarını %71,1 (Klon 1 

ve Klon 11) ile %83,3 (Klon 10) arasında gözlemlemişlerdir. Bu çalışmada 2008 yılına 

ait sürme performansı % 95.3 ile % 66.4 arasında değişmiştir. Anaçlara göre ‘’Terbiye 

şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri  incelendiğinde, en yüksek değer 

1103 P anacında uygulanmış olan ‘’ ÇKK x 5 göz’’ kombinasyonundan (% 95.3 ) elde 

edilmiştir. En düşük değer ise 5 BB anacına uygulanmış olan ‘’ Baş x 3 göz ‘’ 

kombinasyonundan (% 66.4 ) elde edilmiştir. 

 

 2009 yılına ait sürme performansları ise; % 96.6  ile % 58.6 arasında değişmiştir. En 

yüksek ve en düşük değerler 1103 P anacında uygulanan kombinasyonlardan elde 

edilmiştir. ‘’ ÇKK x 4 göz ‘’ kombinasyonundan (% 96.6  ) en yüksek değer elde 

edilirken, ‘’ ÇKK x 3 göz ‘’ kombinasyonundan (% 58.6 ) en düşük değer elde 

edilmiştir. ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ‘’ kombinasyonlarında ise çok yüksek 

sürme performansı değerlerinin elde edildiği ‘’ ÇKK x 5 göz ‘’ dışındaki tüm 

kombinasyonlarda anaç etkileri önemli bulunmuştur. Elde edilen değerler Karataş ve A 

2008 ve 2009 yıllarına ait gelişmenin göstergesi olan omca başına budama odun ağırlığı 

değerleri şöyledir; 2008 yılına ait omca başına budama odun ağırlığı 41 B anacında 

uygulanan ‘’ÇKK x 6 göz’’ kombinasyonundan  (666.6 g )elde edilen en yüksek değer  

ile   1103P anacına uygulanan ‘’ ÇKK x 3 göz’’ kombinasyonundan (200g )elde edilen 

en düşük  değer arasında değişmiştir. 2009 yılı için, en yüksek değer  1103 P anacına ait 
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‘’Baş x 6 göz’’ kombinasyonundan ( 816.7  g ) elde edilmişken; en düşük değer 5 BB 

anacına ait ‘’ÇKK  x 3 göz’’ kombinasyonundan (200.0 g) elde edilmiştir. ‘’Terbiye 

şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarında anaç etkileri, ‘’ Baş x 4 göz ‘’ dışındaki 

tüm kombinasyonlarda önemli  bulunmuştur. 

 

Denememizde, birim alana verim bakımından değerler göz önüne alındığında, 2008 

yılında anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri, 

her üç anaç için de önemli bulunmuştur. En yüksek değer, 41 B anacına ait  ‘’ ÇKK x 5 

göz ‘’ kombinasyonu ile 5 BB anacına ait ‘’ Baş x 4 göz ‘’ ( 1.12 kg/ m2 ) elde 

edilmiştir. En düşük değer ise; 1103 P anacında ‘’ Baş x 3 göz ‘’ kombinasyonundan ( 

0. 60 kg/ m2  ) elde edilmiştir .‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarında 

anaç etkileri, ‘’ Baş x 4 göz ‘’, ‘’ ÇKK x 5 göz’’ dışındaki kombinasyonlarda önemsiz 

bulunmuştur. 2009 yılında ise; en yüksek değer 5 BB anacında uygulanan ‘’ ÇKK x 6 

göz‘’ kombinasyonundan  ( 1.66 kg/ m2   ) elde edilmiştir. En düşük değer ise; 2008 

yılında en yüksek değer elde edilmiş olan 41 B anacına aittir. 41 B anacında uygulanan  

‘’Baş x 3 göz’’ kombinasyonu ( 0.62 kg/ m) en düşük değere sahiptir.  

 

Tez çalışmasından elde edilen bulgulara göre, 2008 yılında  suda çözünür kuru madde 

değerleri aynı anaç (41 B ) üzerinde uygulanan aynı terbiye şeklinden ( ÇKK) elde 

edilmiştir. En düşük değer, 41 B anacında uygulanan  ’’ ÇKK x 6 göz ‘’ 

kombinasyonundan (% 25.9 ) elde edilmişken, en düşük değer  ile % 21.4 (41B, ÇKK, 5 

göz) arasında değişirken, 2009 yılında, bu değerler % 26.0 ( 41 B, Baş, 3 göz) ile % 

21.8 ( 41B, ÇKK, 5 göz) arasında değişim göstermiştir.                          2008 yılında 

titraston asitliği değerleri, anaçlara göre değerlendirildiğinde, 5 BB anacında önemsiz, 

41 B ve 1103 P anacında önemli bulunmuştur. En yüksek değeri, 1103 P anacına ait 

‘’Baş  x 4 göz’’ kombinasyonu  (9.2 g/l  ) verirken; en düşük değeri yine, 1103 P 

anacına ait  ‘’ÇKK  x 5 göz ‘’ kombinasyonu ( 6.6 g/l  ) vermiştir. 2009 yılında ise; en 

yüksek değeri, 1103 P anacına ait ‘’Baş  x 4 göz’’ kombinasyonu  (9.2 g/l  ) verirken; en 

düşük değeri yine, 1103 P anacına ait  ‘’ÇKK  x 5 göz ‘’ kombinasyonu ( 6.6 g/l  ) 

vermiştir. 2008 yılında pH değerlerine bakıldığında; anaçlara göre ‘’Terbiye şekli x 

Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri,  her üç anaç için de önemli bulunmuştur. 

En yüksek değer    41 B anacına ait   ‘’ ÇKK x 5 göz ‘’ kombinasyonundan (3.80 ) elde 



50 

 

edilmiştir. En düşük değer, 41 B anacına ait  ‘’ ÇKK x 3 ve 4 göz ‘’ ile 5 BB anacına ait 

‘’ Baş x 3 göz’’ kombinasyonundan (3.16) elde edilmiştir. 2009 yılında ise, anaçlara 

göre ‘’Terbiye şekli x Budama şiddeti ’’ kombinasyonlarının etkileri,  her üç anaç için 

de önemli bulunmuştur. En yüksek değer 5 BB anacına ait ‘’ ÇKK  x 6 göz’’ 

kombinasyonundan ( 3.80 ) elde edilirken, en düşük değer 3.16 olarak saptanmıştır. 

 

Sonuç olarak; Kalecik ( Ankara ) koşullarında yetiştirilen Kalecik Karası üzüm 

çeşidinde üç farklı anaç ( 5 BB, 41 B, 1103 P ), iki terbiye şekli ( 3-4 ürün dallı baş ve 

çift kollu kordon )ve dört farklı düzeyde budama şiddeti ( 150 g budama odun ağırlığı 

başına 3, 4, 5, 6 göz bırakarak budama )uygulamalarının fenolojik gelişme evreleri,  

gelişme kapasitesi, ürün verim ve kalitesi üzerine karşılıklı etkileri her iki yılda da 

önemli bulunmuştur. Bu yüzden her bir faktörün ( uygulama ) yalın etkileri yerine 

karşılıklı etkileşimlerin dikkate alınarak pratiğe uyarlanması daha uygun olacaktır. 

Uygulamaların karşılıklı etkilerini daha iyi anlayabilmek için yalın etkilerinin 

irdelenmesine yönelik aşağıdaki değerlendirmelere gereksinim duyulmuştur. 

 

Yıl etkisi 

 

Sürme performansı, birim alandan alınan verim,salkım ağırlığı ve şıranın pH değerleri 

yönüyle her iki yılda benzer bulgular elde edilmesine karşın; gelişme kapasitesi, omca 

başına salkım sayısı, salkımdaki tane sayısı, tane ağırlığı, suda çözünür kuru madde ve 

toplam asitlik itibariyle farklı değeler söz konusudur. Bu çerçevede, omca başına salkım 

sayısı ve birim alandan alınan verim gibi doğrudan verimlilik parametreleri yönüyle 

2009 yılında 5 BB ve 41 B anaçlarında daha yüksek verim elde edilmiştir. Buna 

karşılık; salkımdaki tane sayısı yönüyle 2008 yılında belirgin olarak daha yüksek 

değerler elde edilmesi, bu yılda meyve tutumu için koşulların daha uygun olduğunu 

ifade etmektedir. Daha düşük oranda meyve tutumunun söz konusu olduğu 2009 yılında 

daha iri tanelerin  oluşması doğaldır. 

 

Anaç etkisi 
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Gelişme kapasitesi ( 41 B daha dengeli ), salkım ağırlığı, salkımdaki tane sayısı, tane 

ağırlığı, şırada SÇKM, toplam asitlik ( 41 B hafifçe yüksek ) ve pH ( 5 BB hafifçe 

düşük ) yönüyle anaçların performansı birbirine yakın bulunurken, sürme 

performansında 5 BB, omca başına salkım sayısında 1103 P genellikle biraz düşük, 

birim alanda verim yönünden ise 5 BB % 10-15 daha yüksek değerler sağlamıştır. Buna 

göre anaçların performansı yönüyle belirgin bir farklılık olmasa da 41 B > 1103 P > 5 

BB şeklinde bir tercih sıralaması uygun olabilir. 

 

Terbiye şekli etkisi 

 

Denenen iki terbiye ( budama ) şekli; gelişme kapasitesi, omca başına salkım sayısı, 

salkım ağırlığı, salkımdaki tane sayısı ( meyve tutumu ), tane ağırlığı, şırada SÇKM  ( 

baş şekli hafifçe erkenci ), toplam asit ve pH değerleri itibariyle birbirlerine yakın 

performans gösterirken, özellikle sürme performansı ve birim alanda ürün verimi 

itibariyle çift kollu kordon şekli öne çıkmaktadır. 

 

Budama şiddeti ( ürün yükü ) etkisi 

 

Ürün yükündeki artışa paralel olarak beklenen farklılıklar büyük oranda 

gerçekleşmemiştir. Yani, gelişme kapasitesi ( budama odunu ağırlığı ), omca başına 

salkım sayısı ve birim alanda verim değerlerinde bir artış gözlenmekle birlikte, beklenen 

düzeyde ve düzenli değildir. Buna karşılık, sürme performansında beklenen azalma 

yerine daha dengeli ve yüksek değerler elde edilmiştir. Yine salkım ağırlığında azalma 

yerine 6 göz uygulamasında en yüksek değer gözlenmiş, ürün yükü artarken salkımdaki 

tane sayısında ve tane ağırlığında azalma olmamış, olgunluk gecikmemiş, asit yüksek 

kalmamıştır. Buna göre, Kalecik koşullarında damla sulama yoluyla sınırlı su verilen 

Kalecik Karası üzüm çeşidi için 150 g budama odun ağırlığı başına 4-5 göz üzerinden 

budama yapılan ve çift kollu kordon şekli verilen omcalarda 20-25 göz, 3-4 ürün dallı 

baş şekli verilen omcalarda ise      15-20 göz bırakılarak budama yapılması önerilebilir.  
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