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Özet: Bu çalışma,  2016 yılı vejetasyon periyodunda Konya ili, Akören ilçesi’nde 110 R asma 
anacı üzerine aşılı 7 yaşındaki Alphonse Lavallée (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidinde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada, Kontrol (K), 1/3 Salkım Ucu Kesme (1/3 SUK), 1/6 Salkım Ucu Kesme (1/6 SUK), 1/9 
Salkım Ucu Kesme (1/9 SUK), 1/3 SUK+Borik Asit (BA), 1/6 SUK+BA, 1/9 SUK+BA uygulamalarının 
Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde verim ve verim unsurları üzerine etkileri incelenmiştir. En yüksek 
tane ağırlığı (5.23 g) 1/9 SUK+BA ve (5.32 g) 1/9 SUK uygulamaları ile; en uzun salkım (19.60 cm) K 
ile; en geniş salkım (10.12 cm) 1/6 SUK+BA ve (10.42 cm) 1/9 SUK+BA uygulamaları ile; en uzun tane 
21.46 mm (1/9 SUK) uygulaması ile; en yüksek pH (4.95) 1/9 SUK+BA uygulaması ile; en yüksek 
SÇKM (%17.53) 1/9 SUK+BA uygulaması ile; en yüksek titrasyon asitliği (0.68 g/l tartarik asit) 1/3 
SUK+BA ve (0.70 g/l tartarik asit) K uygulamaları ile; en yüksek olgunluk indisi (45.14) 1/9 SUK 
uygulaması ile; en yüksek şıra randımanı (673.33 ml/kg) 1/6 SUK+BA, (686.67 ml/kg) 1/9 SUK+BA, 
(693.33 ml/kg) 1/3 SUK+BA, (703.33 ml/kg) 1/6 SUK ve (703.33 ml/kg) 1/9 SUK  uygulamaları ile; en 
yoğun L* renk değeri (27.45) K uygulaması ile; en yoğun a* renk değeri (1.37) 1/9 SUK uygulaması ile; 
en yoğun b* renk değeri (-0.74) 1/9 SUK+BA uygulaması ile elde edilmiştir. Uygulamaların üzüm 
verimi, salkım ağırlığı, tane genişliği ve tane uzunluğu/tane genişliği değerleri üzerine etkisi istatistiki 
olarak önemli bulunmamıştır. Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde, tane ağırlığı değerini artırmak için 1/9 
SUK ve 1/9 SUK+BA uygulamaları, olgunluk indisi değerini artırmak için 1/9 SUK uygulaması tavsiye 
edilebilir. 
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This study was conducted Alphonse Lavallée grape variety (Vitis vinifera L.) and its vine which 
was aged 7 was grown on 110 R rootstock in a vegetation period of 2016 in Akören district in Konya 
province. In this research, it was investigated whether the applications of Control (C), 1/3 Cluster Tip 
Reduction (1/3 CTR), 1/6 Cluster Tip Reduction (1/6 CTR), 1/9 Cluster Tip Reduction (1/9 CTR), 1/3 
CTR+Boric Acid (BA), 1/6 CTR+BA, 1/9 CTR+BA on yield and yield components of Alphonse Lavallée 
grape variety. The results were obtained as the highest berry weight (5.23 g)  with 1/9 CTR+BA and (5.32 
g) with 1/9 CTR applications; the longest cluster (19.60 cm) with C application; the largest cluster (10.12 
cm) with 1/6 CTR+BA and (10.42 cm) with 1/9 CTR+BA applications; the longest berry (21.46 mm) 
with 1/9 CTR; the highest pH (4.95) with 1/9 CTR+BA application; the highest TSS (17.53%) with 1/9 
CTR+BA application; the highest titratable acidity (0.68 g/l tartaric acid) with 1/3 CTR+BA and (0.70 g/l 
tartaric acid) with C applications; as the highest maturity index (45.14) with 1/9 CTR application; as the 
highest must yield (673.33 ml/kg) with 1/6 CTR+BA, (686.67 ml/kg) with 1/9 CTR+BA, (693.33 ml/kg) 
with 1/3 CTR+BA, (703.33 ml/kg) with 1/6 CTR and (703.33 ml/kg) with 1/9 CTR applications; as the 
highest intensity of L* color (27.45) with C; as the highest intensity of a* color (1.37) with 1/9 CTR; as 
the highest intensity of b* color (-0.74) with 1/9 CTR+BA application. No significant effects were found 
statistically on fresh grape yield, cluster weight, berry width, berry length/berry width values. To increase 
berry weight with 1/9 CTR and 1/9 CTR+BA, maturity index with 1/9 CTR applications can be 
recommended in Alphonse Lavallée grape variety. 

 
Keywords: Alphonse Lavallée, boric acid, cluster tip reduction, yield, yield components 
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SİMGELER VE KISALTMALAR 

 
 
oC : Santigrat Derece 

 g  : Gram 

kg : Kilogram 

m  : Metre 

mm : Milimetre 

cm : Santimetre 

pH : Hidrojen İyonu Konsantrasyonu 

% : Yüzde 

SÇKM: Toplam Suda Çözünebilir Kuru Madde  

TA: Titre Edilebilir Asitlik 

FAO : Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu  

TSE : Türk Standartları Enstitüsü 

K: Kontrol 

BA: Borik Asit 

1/3 SUK: 1/3 Oranında Salkımın Uç Kısmının Alınması 

1/6 SUK: 1/6 Oranında Salkımın Uç Kısmının Alınması 

1/9 SUK: 1/9 Oranında Salkımın Uç Kısmının Alınması 

L*: Parlaklık  

a*: Yeşil-Kırmızı Renk Yoğunluğu 

b*: Mavi-Sarı Renk Yoğunluğu 
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1. GİRİŞ 

Bağcılık, ülkemizde ve dünya’da çok önemli bir tarım koludur. Üzüm ise en çok 

yetiştirilen meyve türleri arasındadır. Dünya’da 7.124.512 ha alandan 74.499.859 ton 

üzüm üretimi yapılmaktadır (Anonim, 2016a). Türkiye ise 461.956 ha bağ alanı ile 

dünyada 5. sırada, 3.650.000 ton üretim ile de dünyada 6. sırada bulunmaktadır. 

Konya’da ise 99.182 da alanda bağcılık yapılmakta ve bu alandan 55.503 ton üzüm 

üretilmektedir (Anonim, 2016b). 

Dünya nüfusunun beslenebilmesini sağlayabilmek için birim alandan verim ve 

kalite artışına yönelik uygulamaların önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Ülkemiz 

tarımında birim alandaki verim ve kalite düşüklüğü ile ilgili problemler önemli yer 

tutmaktadır. Bağcılıkta verimlilik, birim alanda bulunan omca sayısı yanında, omca 

üzerinde meydana gelen salkım ve tanelerin sayısı ve büyüklüğü ile de yakından 

ilişkilidir. Ancak bu özellikler çeşit, anaç, kültürel uygulamalar ve çevre koşulları gibi 

çeşitli iç ve dış etmenler tarafından etkilenmektedir (Ağaoğlu, 1975). Verim artışı ve 

kalite için gübreleme, budama ve sulama gibi uygulamalar büyük önem taşır. 

Gübreleme çalışmalarının bir  kısmı topraktan  omcayı  besleme  amacıyla 

yapılırken, bazı uygulamalar  ise  omcanın  gereksinim  duyduğu besin  elementlerini  

yapraklardan  takviye etmeyi  amaçlamaktadır (Yağmur ve ark., 2005). Üzüm 

çeşitlerinin yaprak gübrelerine verdikleri tepkiler; üzüm çeşidine,  uygulamanın 

yapıldığı döneme, kullanılan gübrenin içeriğine ve yetiştiricilik yapılan ekolojiye göre 

değişiklikler gösterebilmektedir. Asmalarda noksanlığı en çok görülen mikro besin  

maddelerinden  biri  Bor besin elementidir.  Özellikle düşük  pH’lı  topraklarda  ve  bol  

yağış  alan bölgelerde sıkça  görülen bor  noksanlığı, asmalarda  tane  tutumunu  

azaltmakta  ve çekirdeksiz  tanelerin  artış  göstermesine neden  olmaktadır (Uzun, 

2011). 

Asmalarda Bor besin elementinin  bir  diğer  önemi  ise  büyüme hormonlarının  

üretiminde  aktif  rol oynamasıdır (Kasap, 2012). Bor besin elementinin yapraktan 

uygulamalarının üzüm verim ve kalitesine etkileri araştırmacılar tarafından incelenmiş 

ve olumlu etkileri ortaya konmuştur (Williams ve ark., 2005). Bor polen tüpü 

oluşumunda yer alır ve kök, sürgün ucu ve genç yapraklarda gerekli hücre 

bölünmelerinde bor besin elementine ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda şeker taşınımında 

da Bor elementine ihtiyaç duyulur. Bitkilerde Bor besin elementinin nadiren göze 

çarpan bir özelliği de noksanlık, yeterlilik ve zehirlilik konsantrasyon sınırlarının 
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birbirine çok yakın olmasıdır (Karataş ve Ağaoğlu, 2005). Bor elementinin toprakta 

bulunması gereken değerleri 1-2.4 mg/kg arasındadır (Zengin ve Gezgin, 2011). 

Asmalarda verimi arttırmak için önemli bir uygulama da budamadır. Genellikle 

sofralık üzüm yetiştiriciliğinde salkım seyreltme, salkım ucu kesme ve çiltim seyreltme 

gibi uygulamalar yapılır. Salkım seyreltme ürün yükünü ayarlamak, meyve içeriğini 

geliştirmek ve sürgün büyümesi ile meyve gelişimi arasındaki dengeyi kurmak için 

kullanılan bir bağcılık yöntemidir (Condurso ve ark., 2016). Salkımların seyreltilmesi 

daha çok tane bağlama döneminde yapılması gerekirken, salkımların uçlarının kesilmesi 

ve çiltimlerin seyreltilme işlemleri ben düşme öncesi salkım ve tanelerin belirgin olduğu 

dönemde yapılmalıdır. 

Bu çalışma, Aphonse Lavellée üzüm çeşidinde farklı seviyelerde salkım ucu 

kesme ve borik asit uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkilerini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

Bağcılıkta ürün verim+ ve kalitesini arttırmaya yönelik uygulamalar çok 

çeşitlidir. Bunlar arasında yaz budamaları olarak tanımlanan uygulamalar ile bitki 

besleme teknikleri önemli yer tutmaktadır. 

Perlette üzüm çeşidinin ürün verimi ve kalitesine bazı makro ve mikro besin 

elementlerinin yapraktan uygulamalarının etkilerini belirlemek için bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Diğer uygulamalara kıyasla yapraktan uygulanan Bor (B), Demir 

(Fe) ve magnezyumun (Mg)  uygulamalarının karşılığında verimin son derece yüksek 

çıktığı, Fe açısından bakıldığında artan verim salkım başına düşen tane sayısındaki artış 

ile ilişkilendirilirken, B ve Mg uygulamalarında artan verimin, tane ağırlığındaki artış 

ile alakalı bulunduğu bildirilmiştir (Usha ve Singh, 2002). 

2002 yılında Chambourcin üzüm çeşidinde yapılan bir çalışmada, sürgün başına 

1, 2, ve 2’den fazla salkım ve 2003 yılında sürgün başına 1, 1.2 ve 1.5 salkım seyreltme 

seviyeleri iki bağda ölçülmüştür. Çalışmanın her iki yılında da, salkım seyreltme 

şiddetindeki artışın, toplam suda çözünebilir kuru maddedeki artışın yanı sıra verim 

azalmasına neden olduğu; salkım sayısındaki %23 ve %37 azalmaya karşılık olarak 

salkım ağırlığında %25 ve %38 artış ile ürün dengesinin elde edildiği ve bunun da 

bağlarda %10 ve %3 verim azalmasına sebep olduğu, 1’e 1.2 salkım/sürgün oranı ile 

uygulanan salkım seyreltmenin ise verimi (9.7 kg/asma, 13.4 t/ha) ve meyve içeriğini 

iyileştirdiği belirlenmiştir (Kurtural ve ark., 2006). 

41 B Amerikan Asma anacı üzerine aşılı Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde 

sofralık üzümün kalitesini arttırmaya yönelik uygulamalar incelenmiştir. Kaliteli 

sofralık üzüm elde etmek için 2 yıl süreyle; GA3, salkım seyreltme, uç kesme, yaprak 

alma vb. ile kontrol uygulamaları yapılmıştır. Uygulamamaların yaş üzüm verimi, 

salkım ve tane özellikleri üzerine etkileri belirlenmiştir. Sonuç olarak, Sultani 

Çekirdeksiz üzüm çeşidi için ihracata yönelik kaliteli sofralık üzüm uygulama modeli 

ortaya konulmuştur (Ateş ve Karabat, 2006). 

Sofralık Askari üzüm çeşidinin (Vitis vinifera L.)  kalitatif özellikleri ve dengeli 

verimi üzerine farklı sürgün ucu alma (kontrol, 1/4, 1/3 ve 1/2 sürgün uzunluğu) ve 

asma üzerinde bırakılan salkım sayısının (kontrol, asma başına 25, 30, 35, 40, 45 ve 50 

salkım) etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Asma başına salkım sayısının 25-30 ‘a 

düşürülmesinin toplam çözülebilir madde/titre edilebilir asitlik oranını ve pH ‘yı önemli 

derecede arttırdığı, fakat salkım sayısının artması ile bu özellikleri önemli derecede 

azalttığı, asma başına salkım sayısının 25-45 arasında olmasının salkım ağırlığını 
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arttırdığı, ancak kontrol grubu ile asma başına 50 salkım olan uygulamalar arasında 

önemli bir farklılığın görülmediği; ayrıca Kontrol grubu ile kıyaslandığında tüm 

uygulamalarda asma başına verimin azaldığı bildirilmiştir (Kavoosi ve ark., 2009). 

Olgunlaşma üzerine bilezik alma, salkım seyreltme, uç alma ve etafon 

uygulamasının etkilerini incelemek için beş yaşındaki Flame Seedless asmaları 

kullanılmıştır. Olgunlaşmayı geliştirmede ve verimi arttırmada en iyi uygulama bilezik 

alma+600 ppm etafon+salkım seyreltme uygulamalarının kombinasyonu ve bundan 

sonra en yakın uygulama olarak bilezik alma+400 ppm etafon+salkım seyreltme 

uygulamalarının kombinasyonu olduğu sonucuna varıldığı rapor edilmiştir (Saini ve 

ark., 2009). 

 2001 ve 2002 yıllarında, İran’da Kişmiş üzüm çeşidinin meyve tutumu üzerine 

yapraktan bor, çinko, azot uygulamalarının etkilerini ve bazı kantitatif ve kalitatif 

özelliklerini araştırmak amacıyla, tane tutumu ve tam çiçeklenmenin oluşumundan yedi 

gün önce üre (0, 0.5 ve 1%), çinko (0 ve 0.15%), borik asit (0 ve 0.13%) ve bunların 

kombinasyonları uygulanmıştır. Besin elementlerinin yapraktan uygulanmasının meyve 

tutumu üzerine önemli etkilerinin olduğu, en yüksek meyve tutumu oranı Zn içeren 

uygulamalarda, en düşük oran ise kontrol grubunda ve üre ile B uygulamalarının tek 

başına veya kombinasyon halinde kullanıldığı uygulamalarda kaydedildiği ayrıca besin 

elementi uygulamalarının ilk yıl ürünün kalitatif özellikleri üzerine herhangi bir etki 

oluşturmadığı, fakat ikinci yılda tek başına çinko içeren ve üre (0.5%) ile kombinasyon 

halinde olan uygulamaların salkım ağırlığını önemli ölçüde arttırdığı sonucuna 

varılmıştır (Baneh ve Taheri, 2009). 

Yeni bir şaraplık üzüm bölgesi olan Brezilya/Minas Gerais’da yetiştirilen Merlot 

ve Cabernet Sauvignon çeşitlerine bezelye büyüklüğü aşamasında salkım seyreltme 

(%0, %50 ve %75 salkım seyreltme) ve uç alma uygulamaları (uç alma uygulanan ve uç 

alma uygulanmayan) yapılmıştır. Ürün yükünün azalması ile meyvelerin renk 

yoğunluğunda bir gelişme meydana gelmiş ve salkım seyreltme uygulaması şaraplık 

üzüm kalitesinde bozulma oluşturmamıştır (Mota ve ark., 2010). 

2008 ve 2009 yıllarında Arjantin’de Malbec üzümünün (Vitis Vinifera L.) 

olgunlaşma döneminde, tane kabuğunun ve tohumunun fenolik madde içeriğini ve 

salkım seyreltmenin (SS) etkilerini değerlendirmek için çiçeklenmeden 100 gün sonra 

(T3), 80 gün sonra (T2) ve 40 gün sonra (T3) salkımların %50’sinin alımı yapılmıştır. 

Salkım ağırlığının haricindeki verim özelliklerinin her iki sezonda da salkım seyreltme 

ile önemli derecede etkilendiği, fakat uygulamalar arasında önemli bir farklılık 
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bulunmadığı, fiziksel parametreler ve meyvenin kimyasal içeriği açısından salkım 

seyreltme yöntemi ve zamanının etkisinin olmadığı ya da çok az etkilediği ve kontrol 

grubu ile ilgili farklılıkların yetiştirme sezonundan kaynaklandığı bildirilmiştir 

(Fanzone ve ark., 2011). 

2008 yılında Tekirdağ’da Sauvignon Blanc asmalarının verim bileşenleri ve 

meyve kalitesi üzerine farklı fenolik dönemlerdeki [Ç+4H (çiçeklenmeden 4 hafta 

sonra), Ç+6H (çiçeklenmeden 6 hafta sonra), Ç+8H (çiçeklenmeden 8 hafta sonra), 

Ç+10H (çiçeklenmeden 10 hafta sonra) ve Ç+12H (çiçeklenmeden 12 hafta sonra)] 

salkım seyreltme zamanlarının etkileri incelenmiş ve salkım seyreltmeyle azalan asma 

başına verimin %37.5 olduğu, ayrıca gölgeleme yoğunluğu ve salkım seyreltme 

dönemlerindeki farklılıklara rağmen, meyve suyu pH’sı haricinde üzüm bileşimi ve 

verim özelliklerinin, istatistiki olarak önemli bulunduğu bildirilmiş, ben düşme öncesi 

ve sonrası yapılan uygulamalar arasında Ç+8 (çiçeklenmeden 8 hafta sonraki) salkım 

seyreltme uygulamasının Sauvignon Blanc’ın özellikle üzüm kalitesini iyileştirdiği 

belirtilmiştir (Kok, 2011). 

Su ilişkileri, verim, meyve ve şarap içeriği ile ilgili sulamanın ve ürün yükünün 

etkileri İspanya’da bir Tempranillo bağında iki sezon boyunca incelenmiştir. Şarap 

bileşimi üzerine salkım ve sürgün seyreltmenin etkilerinin, yıllar arasındaki farklı ürün 

yükü değerlerinden dolayı sezonlar arasında farklılık gösterdiği bildirilmiştir (Intrigliolo 

ve Castel, 2011). 

Klon seleksiyonu Riesling × Silvaner melezi Alsace şaraplık üzüm çeşidinin 

kalitesi ve verimi üzerine salkım seyreltme (bitki başına %33 ve %66 salkım bırakma) 

ve yaprak almanın etkilerini belirlemek için bir çalışma yapılmıştır. Salkımlarının 

%66’sı bırakılan ve yaprak alımı yapılmayan asmalar en yüksek toplam suda 

çözünebilir kuru madde içeriğini, kuru üzüm, yaş üzüm ve salkımlarda en yüksek verim 

artışı göstermiştir. Salkım seyreltme yapılmayan bitkilerin üzümlerinde en düşük pH 

seviyeleri ve titre edilebilir asit miktarı gözlemlenmiş, salkım seyreltme yapılan 

asmaların olgunluk indisi sonucu önemsiz bulunmuştur. Salkım seyreltme 

uygulamasının şaraplık üzümün verim ve kalitesini iyileştirmek için bir alternatif 

olacağı bildirilmiştir (Almanza-Merchán ve ark., 2011). 

2010 yılında, 5BB anacı üzerine aşılı Müşküle sofralık üzüm çeşidinde Kontrol 

(K), 1/3 Salkım Ucu Kesme (SUK), Tekrarlamalı Olarak Herbagreen (HG), Hümik Asit 

(HA), Kombine Yaprak Gübresi (KYG), Gibberellik Asit (GA), GA+KYG ve GA+HG 

uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. En uzun 
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salkımın K, en yüksek Brix ve L* renk değerinin 1/3 SUK, en fazla üzüm veriminin 1/3 

SUK+HG, en yüksek tane uzunluğu/tane genişliği oranı ve b* renk değerinin 1/3 

SUK+HA, en yüksek olgunluk indisinin 1/3 SUK+KYG, en fazla şıra randımanının ve 

a* renk değerinin 1/3 SUK+GA+HG uygulamalarından elde edildiği bildirilmiştir 

(Akın, 2011a). 

2010 yılında, 5BB anacı üzerine aşılı Horoz Karası ve Gök üzüm çeşitlerinde 

yapılan salkım ucu kesme ve Hümik asit uygulamalarının etkileri değerlendirilmiştir. 

1/3 SUK uygulamasının Gök üzüm çeşidinde üzüm verimi ve olgunluk indisi 

değerlerini; 1/3 SUK+HA uygulamalarının Horoz Karası çeşidinde üzüm verimi, tane 

ağırlığı, tane kırmızı ve mavi renk yoğunluğu değerlerini artırdığı bildirilmiştir (Akın, 

2011b).  

Reçel Üzümü çeşidinin meyve kalitesi ve verimi üzerine Gibberellin (GA3) ve 

tane seyreltmenin etkilerini belirlemek için yürütülen bir çalışmada, tane çapının 3-5 

mm olduğu dönemde, altı Gibberellik asit (Kontrol ve 40 ppm) ve salkım ucu kesme 

(kontrol, 1/3 ve 1/2) uygulaması yapılmıştır. Gibberellin uygulaması verimde, salkım ve 

tane ağırlığında ve tane çapında artışa neden olan temel faktör olurken, Reçel Üzümü 

tanelerinin olgunluk seviyelerinin tane seyreltme miktarına göre arttığı ve 1/3 ve 1/2 

oranında seyreltme yapılan uygulamalar arasında herhangi bir fark olmadığı, ucu 

kesilen salkımların uzunluklarının kontrol grubundan daha kısa olduğu ve salkımın bir 

kısmının alınmasının, salkımın ve meyvenin boyutunda etkili olmadığı belirtilmiştir 

(Ozer ve ark., 2012). 

2010 ve 2011 yıllarında Cabernet Franc çeşidinde bazal boğumlardan yaprak 

alma ve salkım seyreltme uygulamalarının farklı zaman ve seviyelerini değerlendirerek 

meyve kalitesini ve buna müteakiben şarap duyusal özelliklerini geliştirmeyi 

amaçlamışlardır. 2010 yılındaki salkım seyreltmenin budama odunu ağırlığını ve salkım 

ağırlığını arttırdığı, ve hasatta temel meyve kimyasında önemli etkiye sahip olduğu 

tespit edilmiştir (Zhuang ve ark., 2012). 

Thompson Seedless sofralık üzüm çeşidinde, 2007-2008 ve 2008-2009 

yıllarında, salkım şekli ile ilgili salkım ucu alma uygulamasının ve ürün yükü 

dengelemesinin, bitki başına verimde ve salkım ağırlığında artış sağlayıp sağlamadığını 

belirlemek için bir çalışma yapılmıştır. Silindirik salkımların oranının çok yüksek 

olduğu Thompson Seedless asmalarının verimlerinin daha düşük olduğu; omca başına 

artan salkım sayısı ve salkım başına artan tane sayısının verimi arttırdığı; ve 
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Thompson Seedless çeşidi üzerindeki küresel ve konik şekilli salkımların daha büyük 

tane boyutu ve ağırlığına ulaştığı sonucuna varılmıştır (Benavente ve ark., 2012) 

Ankara ili’nde üretici bağında yetiştirilen 7 yaşındaki Hasandede üzüm 

çeşidinde, Kontrol (K), 1/3 Salkım Ucu Kesme (SUK) ve 1/3 SUK+Hümik Asit 

(HA)’in yapraktan uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkileri 

incelenmiştir. 1/3 SUK ve 1/3 SUK+HA uygulamalarının olgunluk indisi değerini 

arttırdığı, tane ağırlığını, oBrix ve titre edilebilir asitlik (TA) değerlerini azalttığını, 

üzüm verimi, salkım ağırlığı, salkım uzunluğu ve tane uzunluğu/tane genişliği 

değerlerine etkisinin önemli bulunmadığını; en geniş salkımın 1/3 SUK (11.17 cm) ve K 

(10.83 cm), en yüksek tane ağırlığının K (3.57 g), en yüksek oBrix değerinin K 

(%17.47), en yüksek TA değerinin K (0.33 g/l), en yüksek olgunluk indisinin 1/3 SUK 

(56.95) ve 1/3 SUK+HA (56.70), en yüksek şıra randımanı değerinin K (720 ml) ve 1/3 

SUK+HA (700 ml) uygulamalarından elde edildiği bildirilmiştir (Akın ve Sarıkaya, 

2012). 

Alphonse Lavallée ve Flame Seedless üzüm çeşitlerinde tane tutumunda (TT) ve 

bundan 2 (TT2) ve 4 hafta (TT4) sonrasında uygulanan, bilezik alma (BA) ve salkım 

seyreltme (SS) ile kombinasyonlarının salkım ve tane özellikleri üzerine etkilerini 

araştırmak amacıyla yapılan bir çalışmada, Alphonse Lavallée çeşidine üç farklı 

dönemde yapılan salkım seyreltme uygulamasının Suda Çözünebilir Kuru Madde 

(SÇKM) değerlerini Kontrol’e göre arttırdığını, tane tutumu sonrasında birlikte yapılan 

BA ve SS uygulamalarının da tane uzunluğu ve genişliğinde kontrol örneklerine göre 

artış sağladığı, SÇKM miktarı bakımından TT4SS uygulamasında en yüksek değer 

görüldüğünü ve diğer uygulamalarda kontrolden daha düşük değerler saptandığı, ayrıca 

tane özellikleri bakımından tane tutumundan 2 ve 4 hafta sonra bilezik alma ile birlikte 

salkım seyreltme uygulaması yapılan omcalarda kontrol omcalarına göre artış tespit 

edildiği bildirilmiştir (Şahan ve Tangolar, 2013 ). 

Muğla ili, Milas ilçesinde yetiştirilen Red Globe üzüm çeşidinde, Kontrol (K), 

1/3 Salkım Ucu Kesme (SUK), TARİŞ-ZF (3 Kez), 1/3 SUK+TARİŞ-ZF (3 Kez), 

TARİŞ-ZF (5 Kez) ve 1/3 SUK+TARİŞ-ZF (5 Kez)’nin yapraktan uygulamalarının 

üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. En uzun salkımın (21.02 cm) 

Kontrol uygulaması ile; en yüksek 100 tane ağırlığının (800.18 g) 1/3 SUK+TARİŞ-ZF 

(3 Kez) uygulaması ile; en yüksek pH değerinin (4.27) TARİŞ-ZF (3 Kez) ve (4.26) 1/3 

SUK+TARİŞ-ZF (3 Kez) uygulamaları ile; en yüksek Briks değerinin (17.00) 1/3 SUK 

ve (16.62) Kontrol uygulamaları ile; en yüksek TA değerinin (0.68 g TAE/100 ml) 1/3 
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SUK+TARİŞ-ZF (5 Kez) ve (0.63 g TAE/100 ml) TARİŞ-ZF (5 Kez) uygulamaları ile; 

en yüksek olgunluk indisinin (32.97) 1/3 SUK ve (28.79) Kontrol uygulamaları ile; en 

yoğun L* renk değerinin (39.46) TARİŞ-ZF (5 Kez) uygulamaları ile elde edildiği, aynı 

zamanda uygulamaların üzüm verimi, salkım ağırlığı, salkım genişliği, tane uzunluğu, 

tane genişliği, tane uzunluğu/tane genişliği, şıra randımanı, a* ve b* renk yoğunluk 

değerleri üzerine etkisinin önemli bulunmadığı belirtilmiştir (Yılmaz, 2013). 

2008 ve 2009 yıllarında Ege Üniversitesinde Alphonse Lavalleé ve Trakya 

İlkeren sofralık üzüm çeşitlerinde; Salkıma Yapılan Uygulamalar (SYU), Bilezik Alma 

(BA) ve Bilezik Alma+Salkıma Yapılan Uygulamaların (BA+SYU) sofralık üzüm 

kalitesi üzerine olan etkileri araştırılmıştır. SYU ve BA+SYU uygulamalarının birlikte 

gerçekleştirilmesi ile ortalama verim değerleri sırasıyla 8.73 ve 8.83 kg olarak elde 

edilmiş ve sonuç olarak hiçbir kimyasal girdinin kullanılmadığı organik tarım ilkeleri 

doğrultusunda yetiştiricilik yapılan bağlardaki üzümlerin, sofralık kalite özelliklerini 

arttırmak için SYU, BA ve BA+SYU’ ların gerçekleştirilmesinin önemli olduğu; Trakya 

ilkeren üzüm çeşidine yapılan BA, SYU ve BA+SYU uygulamalarının sonucunda en 

yüksek toplam asitlik (TA) değerlerinin sırasıyla 3.94, 3.84 ve 3.79 olduğu tespit 

edilmiştir (İşçi ve Altındişli, 2014).  

Tempranillo şaraplarının duyusal ve kimyasal özellikleri üzerine salkım 

seyreltme ve su statülerinin etkileri araştırılmak amacıyla İspanya’da Tempranillo 

asmalarına ben düşme döneminde iki sulama uygulaması (evapotransprasyonun %25’i 

ve %100’ü) ve iki salkım seyreltme uygulaması (7-9 ve 4-5 salkım/m²) yapılmıştır. 

Salkım seyreltme ile kısıtlı sulama uygulamalarının kombinasyonlarının gelişmiş renk 

yoğunluğu, dayanıklılık ve denge göstererek şarabın duyusal özelliklerini iyileştirdiği, 

ayrıca ben düşme döneminde yapılan kısıtlı sulama ve salkım seyreltme 

uygulamalarının, Tempranillo şaraplarının duyusal özelliklerini iyileştirdiği rapor 

edilmiştir (Gamero ve ark., 2014). 

2013 yılında Nevşehir’de 15 yaşındaki İsmailoğlu üzüm çeşidinde, en fazla 

üzüm veriminin (16.15 kg/asma) TKİ-Hümas (Topraktan) ile; en ağır salkımın (652.39 

g)  1/3 SUK+UA ile; en ağır 100 tanenin (419.07 g) 1/3 SUK+UA+TKİ- Humas 

(Yapraktan) ile; en fazla olgunluk indisi değerinin (44.06) 1/3 SUK ile; en yoğun L* 

renk değerinin (42.04) TKİ- Humas (Topraktan+Yapraktan) ile; en yoğun a* renk 

değerinin (2.60) 1/3 SUK+TKİ- Humas (Topraktan) ile; en yoğun b* renk değerinin 

(7.16) 1/3 SUK+TKİ- Humas (Topraktan) uygulaması ile elde edildiği belirtilmiştir 

(Önal ve Akın, 2014) 
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Çanakkale’de Uslu ve Cardinal üzüm çeşitlerinin verim ve kalitesi üzerine 

salkım ucu alma uygulamalarının etkilerinin saptanması amacıyla, tane çapları 5–7 mm 

olduğunda, mevcut salkımların uçlarının 1/3, 1/6 ve 1/12 oranında kesilmesi 

uygulamaları yapılmıştır. Uslu ve Cardinal üzüm çeşitlerinde salkım ucu alma 

uygulamalarının üzüm verimine önemli bir etkisinin olmadığı, Uslu üzüm çeşidinde 

salkım uzunluğunun 1/3’ü, Cardinal üzüm çeşidinde ise 1/6’sı oranında salkım ucu alma 

uygulamalarının gerçekleştirilmesinin, üzüm kalitesini arttırıcı yönde pozitif ve yeterli 

bir etki sağladığı belirtilmiştir (Dardeniz, 2014). 

Denizli’de Shiraz üzüm çeşidine tane tutumundan hemen sonra uygulanan 4 

farklı salkım seyreltme uygulamasının (8, 16, 24 ve 32 salkım/asma) verim ve kalite 

özelliklerine etkileri incelenmiştir. En yüksek üzüm veriminin (5576.70 g/asma) 32 

salkım/asma uygulamasından elde edildiği, uygulamalar arasında istatistiki olarak 

salkım ağırlığı, salkım boyu ve salkım eni değerleri bakımından bir fark oluşmadığı, 

fakat tane ağırlığı, tane eni ve tane boyu değerleri bakımından farkların ortaya çıktığı, 

en yüksek tane ağırlığının 16 salkım/asma uygulamasında (1.62 g), en düşük tane 

ağırlığının ise 32 salkım/asma uygulamasından (1.51 g) elde edildiği bildirilmiştir 

(Pehlivan ve Uzun, 2015). 

İspanya’da Verdejo üzüm çeşidinin kalitesini geliştirmek, üretimi düzenlemek 

ve bu çeşidin asma başına düşen salkım sayısını azaltmaya karşı tepkisini tespit etmek 

amacıyla salkımların %27’sinin alınması uygulaması yapılmıştır. Salkım seyreltme 

uygulamasında salkım ağırlığı az oranda tatmin edici olsa da, bu uygulamadan 

kaynaklanan önemli bir verim azalışının meydana geldiği, üzümlerin kalitesinin salkım 

kesme uygulaması ile iyileştirildiği, titre edilebilir asitlik ve tartarik asit azalırken, şeker 

konsantrasyonunun arttığı, fakat malik asit ve pH’ nın neredeyse hiç etkilenmediği 

bildirilmiştir (Vicente ve Yuste, 2015). 

Blauer Portugieser üzüm çeşitinin asma gelişimi, verimi, şarap ve meyve 

bileşimi üzerine seyreltmelerin etkisini belirlemek amacıyla, nohut büyüklüğü (BBCH 

75) fenolojik döneminde, iki düzeyde salkım seyreltme (sınırlı SS1 %20-30 ve şiddetli 

SS2 %40-50 salkım seyreltme) uygulanmıştır. Blauer Portugieser üzüm çeşidinde 

yapılan salkım seyreltme uygulamasının, tanede ve şaraptaki titre edilebilir asitliği 

önemli derecede azalttığı, ve aynı zamanda üzümdeki pH ve renk parametleri ile 

şaraptaki uçucu asitler ve alkol içeriğini de arttırdığı, asma başına düşen verimde önemli 

bir azalma oluşturduğu (üzüm/asma oranı 0.92 kg), bununla birlikte üzümdeki 

çözülebilir katı maddelerinde (Brix 2.8°) artışa neden olduğu, ayrıca pH artışının da 
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sadece şiddetli SS2 uygulamasında gözlemlendiği rapor edilmiştir (Reščič ve ark., 

2015). 

2015 yılında Aydın İli, Burhankent İlçesi’nde Sultani Çekirdeksiz üzüm 

çeşidinde Kontrol (K), 1/3 Salkım Ucu Kesme (1/3 SUK), 1/6 Salkım Ucu Kesme (1/6 

SUK), 1/9 Salkım Ucu Kesme (1/9 SUK), 1/3 SUK+TKİ–Hümas (topraktan), 1/6 

SUK+TKİ–Hümas (topraktan), 1/9 SUK+TKİ–Hümas (topraktan) uygulamalarının 

üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. Sonuçta, en uzun salkım (26,13 

cm) ile 1/9 SUK, (25,98 cm) ile 1/3 SUK, (25,74 cm) ile 1/6 SUK ve (25,74 cm) ile K 

uygulamalarında; en geniş salkım (14,07 cm) 1/9 SUK+TKİ–Hümas (topraktan) 

uygulaması ile; en yüksek tane ağırlığı (4,81 g) ile 1/3 SUK ve (4,63 g) ile 1/9 

SUK+TKĠ–Hümas (topraktan) uygulamaları ile; en yüksek tane genişliği (17,53 mm) 

1/3 SUK uygulaması ile en yüksek tane uzunluğu/tane genişliği (1,40) 1/9 SUK 

uygulaması ile; en yoğun L* renk değeri (44,93) 1/6 SUK uygulaması ile; en yoğun a* 

renk değeri (-7,41) K uygulaması ile; en yoğun b* renk değeri (16,08) ile 1/6 

SUK+TKİ–Hümas (topraktan), (16,09) ile 1/3 SUK+TKĠ–Hümas (topraktan) ve (7,41) 

ile K uygulamalarından elde edilmiştir. Uygulamaların üzüm verimi, salkım ağırlığı, 

tane uzunluğu, pH, Briks, TA, olgunluk indisi ve şıra randımanı değerleri üzerine etkisi 

önemli bulunmamıştır. Tane iriliğini artırmak için 1/3 SUK uygulaması tavsiye 

edilmiştir  (Öztürk ve Akın, 2015). 

Çanakkale’de Yalova İncisi üzüm çeşidinde, EB (erken budama), EB+TS (erken 

budama+tane seyreltme), EB+TS+SS (erken budama+tane seyreltme+somak 

seyreltme), NTB (GYSSB) (normal tarihte budama) (bir önceki yıl sekonder sürgünleri 

bırakma), NTB+NDKA (K) (normal tarihte budama+normal düzeyde koltuk alma) 

(Kontrol), NTB+YDKB (normal tarihte budama+yüksek düzeyde koltuk bırakma), 

NTB+YDKA (normal tarihte budama+yüksek düzeyde koltuk alma), GB (geç budama), 

GB+SUB (geç budama+sürgünleri uzun bırakma) uygulamaları gerçekleştirilerek, diğer 

kültürel işlemler standart şekilde yapılmıştır. Bütün sonuçlar bir arada 

değerlendirildiğinde, ilkbahar erken donlarının hâkim olmadığı yörelerimizde EB+TS 

ve EB+TS+SS gibi seyreltme uygulamaları, erkencilik ve üzümde kalite sağlanması 

yönüyle tavsiye edilebilir bulunmuştur (Sezen ve Dardeniz, 2015). 

2010 yılı vejetasyon döneminde,110R anacı üzerine aşılı Syrah üzüm çeşidinde 

farklı toprak işleme ve yaprak alanı-ürün miktarlarının tanelerin büyüme dönemlerine 

bağlı olarak asmaların fizyolojisi, morfolojisi ile salkım ve tane özellikleri üzerine 

etkilerini belirlemek amacıyla beş toprak işleme [Korumalı Toprak İşleme, Korumalı 
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Toprak İşleme+Yağış Uzaklaştırma Uygulaması, Korumalı Toprak İşleme+Geleneksel 

Toprak İşleme, [(Korumalı Toprak İşleme+Yağış Uzaklaştırma 

Uygulaması)+Geleneksel Toprak İşleme] ve Geleneksel Toprak İşleme] ve üç Yaprak 

Alanı/Ürün Miktarı [(K: YA ÜM= ~1), (%33 SS: YA ÜM= ~1.5), (%66 SS: YA ÜM = 

~2.5)] kombinasyonu incelenmiştir. Mevcut koşullarda salkım seyreltme 

uygulamalarının yaprak alanı verim oranlarını değiştirmeleri ve korumalı toprak 

işlemelerin de sürgün, salkım ve tane özelliklerini etkilemek suretiyle şaraplık üzüm 

kalitesi üzerine etkili oldukları belirtilmiştir (Bahar, 2013). 

2012 yılında İtalya’da, Akdeniz iklimi şartlarında Syrah üzüm çeşidinde şarap 

kalitesi açısından salkım seyreltmenin etkileri incelenmiştir. Ben düşme döneminin 

başlarında yapılan elle seyreltme uygulamasının, verimde azalmaya neden olduğunu, 

üzümün olgunluğunu geliştirdiğini, tanenin fenolik madde içeriğini ve böylelikle 

şarabınkini de arttırdığını, ve şarabın uçucu madde profilini etkilediği belirtilmiştir. 

Ayrıca ekonomik etkisine rağmen, salkım seyreltme yönteminin, şarap kalitesini 

geliştirmesinden, özellikle de tipik aroma ve renkten sorumlu maddelerin miktarındaki 

artıştan dolayı, en azından araştırmanın gerçekleştirildiği Akdeniz ikliminde uygun bir 

seçim olduğu belirtilmiştir (Condurso ve ark., 2016). 

2014 yılı vejetasyon periyodunda Harran Üniversitesi’nde 10 yaşındaki Merlot 

(V. Vinifera L.) üzüm çeşidinde, farklı fenolik dönemlerde (çiçeklenmeden önce, tane 

tutumu ve iri koruk) omcalara %3.5 suda çözünür Bor ve %5.5 suda çözünür Molibden 

içeren nanoteknolojik yaprak gübresi, 2 farklı dozda (100 ml 100 L-1 ve 150 ml 100 L-1) 

uygulanarak, uygulama dönemi ve dozunun üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkileri 

incelenmiştir. İncelenen uygulamalar içerisinde en yüksek üzüm verimi (1.216 kg omca-

1) ve en ağır salkımlar (131.4 g) çiçeklenme öncesinde yapılan 150 ml 100L-1 

nanoteknolojik yaprak gübresi uygulamasından ile elde edildiği bildirilmiştir (Bekişli ve 

ark., 2016). 

Viognier/420A omcalarında Kuzey-Güney (K-G) ve Doğu-Batı (D-B) olmak 

üzere iki farklı dikim yönü ve alt salkımların alınması (ASA), üst salkımların alınması 

(ÜSA) ve karışık salkım alınması (%50 alt+%50 üst)(KSA) olmak üzere üç salkım 

seyreltme uygulaması ile hiç salkım alınmayan kontrol (K) uygulamalarının fenolojik 

gelişme ve güneşlenme durumu üzerine etkilerini araştımak amacıyla yapılan 

çalışmada, K-G doğrultusundaki dikimin, D-B doğrultusundaki dikime göre daha 

olumlu sonuçlar verdiği, salkım seyreltme uygulamalarının yetiştiricilikte karşılaşılan 
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sorunların çözümü için seçilmesinin yerinde olacağı sonucuna varıldığı bildirilmiştir 

(Korkutal ve ark., 2016). 

2014 yılında Afyon’da 5BB anacı üzerine aşılı Razakı üzüm çeşidinde Kontrol 

(K), 1/3 Salkım Ucu Kesme (1/3 SUK), Sürgün Ucu Alma (SUA), Borik Asit (BA), 1/3 

SUK+SUA, 1/3 SUK+BA, SUA+BA, 1/3 SUK+SUA+BA uygulamalarının verim ve 

verim unsurları üzerine etkileri incelenmiştir. En yüksek üzüm veriminin (7.74 

kg/asma) K uygulaması ile; en yüksek salkım ağırlığının (244.62 g)  SUA uygulaması 

ile; en yüksek 100 tane ağırlığının (504.08 g) K uygulaması ile; en yüksek olgunluk 

indisi değerinin (36.89) BA uygulaması ile; en yüksek şıra randımanının (695.00 ml) 

BA ve (695.00 ml) 1/3 SUK+SUA+BA uygulamaları ile; en yoğun L* renk değerinin 

(46.93) SUA ve (46.10) 1/3 SUK+SUA+BA uygulamaları ile; en yoğun a* renk 

değerinin (-5.37) 1/3 SUK+SUA ve (-5.01) SUA uygulamaları ile; en yoğun b* renk 

değerinin (12.59) SUA uygulaması ile elde edildiği ve salkım ağırlığını artırmak için 

sürgün ucu alma; olgunluk indisini artırmak için BA uygulamasının bulunduğu 

belirtilmiştir (Çınar ve Akın, 2015).  



13 
 

 
 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Araştırma Yeri  

        Bu çalışma Konya ilinin Akören ilçesinde bulunan üretici bağında 

gerçekleştirilmiştir. Bağ alanı 2500 m2 büyüklükte olup, omcalar 7 yaşındadır. Bağın 

sıra arası ve sıra üzeri aralıkları 4x4 m’dir. Bağda çift kollu kordon terbiye sistemi ile 

kuruludur. 

 Konya ili İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde, şehrin kendi adıyla anılan Konya 

bölümünde yer almaktadır. Ortalama yüksekliği 1016 metredir ve Yüzölçümü 38257 

km² (göller hariç)'dir. Bu alanı ile Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip olan ilidir 

(Anonim, 2016d). Konya İli Akören İlçesi; Yüzölçümü 490 km2 olup, nüfus 6.899 ve 

rakım 1130 metredir. Anadolu'nun en eski kenti olan Çatalhüyük'e 49 km. gibi yakın bir 

mesafede bulunmaktadır. Bağ alanı resimleri Şekil 3.1., Şekil 3.2. ’de görülmektedir 

(Anonim, 2016c). 

 

 

 
Şekil 3.1. Konya ili, Akören ilçesi uydu görüntüleri 
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          Şekil 3.2. Deneme alanı görüntüsü 

 

 

 
         Şekil 3.3. Deneme alanı görüntüsü 
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3.1.1. İklim ve toprak özellikleri 

Konya, son 20 yıllık verilere göre ortalama sıcaklık 10.1 °C ile 11.6 °C arasında; 

ortalama yağış miktarı ise 285.2 mm ile 731.7 mm arasında değişmektedir. Yağış 

değerleri arasında bu derece fark olmasında yer şekilleri ve hava kütlelerinin farklı 

etkileri söz konusudur. Bitki örtüsü bakımından, Konya il topraklarının % 60’ı ekili ve 

dikili alanlarla, % 17’si orman ve fundalıklarla ve % 15’i çayır ve meralarla kaplıdır. 

Konya Ovası, Konya Kapalı Havzası içerisinde yer alır. Konya Ovası’nın en önemli 

akarsuyu Çarşamba Çayı’dır. Konya Ovası’nda geniş bir alanda kuru tarım 

yapılmaktadır. Yüzyıllardan beri toprak muhafaza tedbirlerine ve gübre uygulamasına 

uyulmadan yapılan tarım ova topraklarını verimsizleştirmiştir. Yağışların bitki gelişim 

evresinde yetersiz olması sahada nadas uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir 

(Bozyiğit ve Güngör, 2011). 

Araştırma yapılan bağın toprak analiz sonuçları (çizelge 3.1.,de) verilmiştir. 

Çizelge 3.1. Araştırma Bağı Toprak Analiz Sonuçları 

Derinlik 
(cm) 

Tekstür 
Sınıfı pH 

Eriyeb. 
Top. 
Tuz 
(%) 

Toplam  
Kireç 
(%) 

Organik  
Madde 

(%) 

P 
(%) 

K 
(%) 

Mg 
(%) 

Fe 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

B 
(ppm) 

0-30 Kumlu 
Tın 7.40 0.01 19.43 2.58 6.44 1.65 2.32 4.12 0.47 6.98 1.16 0.49 

30-60 Kumlu 
Tın 7.45 0.01 15.27 1.95 6.26 1.29 2.18 4.32 0.43 6.54 1.10 0.43 

 
 
3.1.2. Araştırma bölgesi bağ populasyonu durumu 

Konya’da tarım alanlarının büyük çoğunluğunu tarla arazisine ayrılmaktadır. 

2014 Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verilerine bakıldığına tarım 

alanlarının sadece %0,5’lik kısmı bağ arazisi olarak kullanılmaktadır. 

Çizelge 3.2. Konya İli Tarım Alanlarının Dağılımı (Anonim, 2016b) 

KULLANILIŞ ŞEKLİ ALAN (DA) YÜZDE ORANI (%) 

Tarla Arazisi 11.692.425 61,5 

Nadas   6.768.596 35,5 

Sebze Bahçeleri   196.606 1 

Meyve Arazisi 287.577 1,5 

Bağ Arazisi 99.182 0,5 

TOPLAM 19.044.386 100 
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  3.2. Materyal 

Bu araştırma, 2016 yılı vejetasyon döneminde Konya ili, Akören ilçesi 

merkezinde 110 R anacı üzerinde yetiştirilen 7 yaşındaki Alphonse Lavallée üzüm 

çeşidinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma materyali, 4 X 4 m mesafelerle dikilmiş olan, 

Çift kollu kordon sistemi terbiye şekilli, sulama yapılan ve eşit vejetatif gelişme 

gösteren omcalarda deneme planına göre kurulmuştur. 

Alphonse Lavallée üzüm çeşidi; sofralık olarak değerlendirilen, taneleri 

morumsu-siyah renkte ve çok iri taneli, basık yuvarlak şekilli, 1-4 çekirdekli, nötr tatlı 

bir üzüm çeşididir. Salkımları çok iri, kanatlı konik, seyrek yapıdadır (Çelik, 2002). 

 
Şekil 3.4. Alphonse Lavallée üzümü 

 
 

  3.3. Yöntem 
 
            Deneme deseni; 1) Kontrol, 2) 1/3 Salkım Ucu Kesme (1/3 SUK), 3) 1/6 Salkım 

Ucu Kesme (1/6 SUK), 4) 1/9 Salkım Ucu Kesme (1/9 SUK), 5) 1/3 Salkım Ucu Kesme 

(1/3 SUK)+Borik Asit (BA), 6) 1/6 Salkım Ucu Kesme (1/6 SUK)+Borik Asit (BA), 7) 

1/9 Salkım Ucu Kesme (1/9 SUK)+Borik Asit (BA) olmak üzere tesadüf parselleri 

deneme desenine göre, uygulamalar 3 omca üzerinde yürütülmüştür, her tekerrürde 21 

asmada, 3 tekerrürde ise toplam 63 omcada çalışılmıştır. Borik asit uygulamaları 
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yapraktan sıvı formda püskürtme şeklinde akşam serin saatlerde yapılmıştır. Olgunlaşan 

üzümler hasat edilerek gerekli ölçüm ve analiz işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 

   3.3.1. 1/3, 1/6 ve 1/9 Salkım Ucu Kesme : 

      Ürün kalitesini etkileyen hususlardan bir tanesi de salkım şeklinde belli bir standardı 

yakalamaktır. Bu amaçla salkımın uç kısmının 1/3, 1/6 ve 1/9’luk kısmının kesilmesi 

yapılmıştır. Tane tutumundan hemen sonra yapılır. Salkımların uç kısımlarının 

çıkarılması işlemidir. Tanelerin daha iri gelişmelerine ve iyi renklenmelerine yardım 

eder. 

 

      3.3.2. Borik asit uygulaması :  

      Uygulama iki farklı dönemde yapılmıştır.  

 1. Borik Asit uygulaması: Çiçeklenmeden bir hafta önce, akşam serinliğinde 

yapraklar iyice ıslanana kadar 1000 ppm Borik Asit asmalara püskürtülerek 

uygulanmıştır. 

  2. Borik Asit uygulaması: Tane tutumu döneminde yine aynı şekilde akşam 

serinliğinde yaprakların tamamı ıslanıncaya kadar 1000 ppm Borik asit asmalara 

püskürtülerek uygulanmıştır.  

  

3.4. Üzümde İncelenen Değerler 

3.4.1. Üzüm verimi; parsellerdeki omcalardan elde edilen üzümün tümü tartılarak omca 

sayısına bölünmek sureti ile omca başına ortalama üzüm verimi (kg/omca) olarak 

saptanmıştır.  

3.4.2. Salkım ağırlığı; her parseldeki toplam üzüm verimi, toplam salkım sayısına 

bölünerek ortalama salkım ağırlığı bulunarak ve (g) cinsinden ifade edilmiştir.  

3.4.3. Salkım uzunluğu; her parselden tesadüfen alınan 10 salkımda, salkımda 

dallanmanın başladığı nokta ile salkımın uç kısmı arası cetvel ile ölçülmüş ve toplam 

sayının 10’a bölünmesi ile ortalama salkım uzunluğu (cm) cinsinden bulunmuştur.  

3.4.4. Salkım genişliği; her parselden tesadüfen alınan 10 salkımda, salkımın her iki 

tarafındaki en geniş dallanma noktalarının uzunlukları cetvel ile ölçülerek ve toplam 

sayının 10’a bölünmesi ile ortalama salkım genişliği (cm) cinsinden belirlenmiştir.  

3.4.5. Tane ağırlığı; (Amerine ve Cruess, 1960) metodu ile (salkımların 1/3’lük her 

kısmından tanelerin alınması) toplanan 100 tane tartılarak elde edilen toplam ağırlığın 

100’e bölünmesi ile bir tane ağırlığı (g) cinsinden hesaplanmıştır.  
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3.4.6. Tane uzunluğu; (Amerine ve Cruess, 1960) metodu ile toplanan ve kumpas ile 

ölçülerek mm cinsinden tane uzunluğu belirlenmiştir. 

3.4.7. Tane genişliği; (Amerine ve Cruess, 1960) metodu ile toplanan ve kumpas ile 

ölçülerek mm cinsinden tane genişliği belirlenmiştir. 

3.4.8. Tane uzunluğu/Tane genişliği; tane uzunluğunun tane genişliğine bölünmesi ile  

belirlenmiştir. 

3.4.9. pH; Sıvının asitlik veya bazlık durumunu gösteren logaritmik bir ölçüdür. 

Çözeltide bulunan H+ iyonu konsantrasyonunu ifade eder. pH metre ile ölçüm 

yapılmıştır.  

3.4.10. Suda çözünür kuru madde (SÇKM) (%); toplanan tanelerin sıkılması ile elde 

edilen üzüm şırasında el refraktometresi  ile belirlenmiştir. 

3.4.11. Titrasyon asitliği; toplanan tanelerin sıkılması ile elde edilen üzüm şırasında 

dijital pH metre ile 8.1 oluncaya kadar 0.1 N NaOH ile dijital büret yardımı ile titre 

edilmiş ve sonuçlar harcanan baz üzerinden tartarik asit cinsinden % olarak verilmiştir 

(Nelson, 1985). 

3.4.12. Olgunluk indisi; elde edilen SÇKM değerinin titrasyon asitliğine bölünmesi ile 

saptanmıştır. 

3.4.13. Şıra randımanı; toplanan üzümlerden tesadüfen alınan 1’er kg üzümün 

sıkılması ile elde edilen şıra miktarı (ml/kg) cinsinden verilmiştir.  

3.4.14. Renk parametrelerinin belirlenmesi; Konika Minolta CR400 (Minolta, Osaka, 

Japan) model renk ölçüm cihazı ile örneklerin CIE LAB L*, a* ve b* değerleri 

ölçülmüş ve Eşitlik 3.1 ve Eşitlik 3.2’den yararlanarak renk tonu (hue angle, h*) ve renk 

doygunluğu (Chroma, C*) değerleri hesaplanmıştır (Akbulut ve ark., 2008). Şekil 

3.5’de L*, a*, b* renksellik diyagramı Şekil 3.6.’de ise üç boyutlu renk diyagramı yer 

almaktadır.  
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ℎ∗ = 푡푎푛 ∗
∗

      (3.1) 

퐶∗ = 푎∗ +푏∗       (3.2) 

 

 
 

Şekil 3.5. L*, a* ve b* renk alanı renksellik diyagramı 
 

 

 
Şekil 3.6. Üç boyutlu (ton, parlaklık ve doygunluk) renk diyagramı (a ve b) 
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Şekil 3.7. Renk Ölçüm Cihazı 

 

3.4.14.1. Tane kabuk rengi; renkleri üç boyutlu koordinatlarda CIEL LAB 

(Commision Internationele de I’E Clairage) L*, a*, b* tanımlanmıştır. L* değeri; 

parlaklık, a* renk koordinatları yeşil-kırmızı, b* renk koordinatları mavi-sarı renkleri 

vermektedir. L* değeri, 0-100 arasındaki rakamlarda, 100’e yaklaşması rengin 

beyazlaştığını, yani parlaklığın arttığını, 0’a yaklaşması ise siyah rengin arttığını 

göstermektedir. a* değeri, +60 ile -60 arasındadır, + değerlerin artması kırmızı rengin 

arttığını, - değerin artması ise yeşil rengin arttığı anlamına gelmektedir. b* değeri ise, , 

+60 ile -60 arasındadır, + değerlerin artması sarı rengin arttığını, - değerin artması ise 

mavi rengin arttığı anlamına gelmektedir (Minolta, 1994). Renk ölçümü için tane 

kabuğunda meydana gelen renk değişimleri CR-400 Minolta marka renk cihazı (Şekil 

3.7) ile ölçülmüştür. Renk ölçümü için asmaların  her iki tarafındaki salkımlardan her 

parsel için 10 salkım incelenmiş ve bunların  ortalaması verilmiştir. 

 

Verilerin değerlendirilmesi: Elde edilen sonuçlar JMP (7.0 versiyon, SAS Institute, 

Cary, NC, USA) istatistik programında analiz edilmiştir. 
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4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

2016 yılında, Konya'nın Akören ilçesinde yürütülen bu çalışmada, 110 R asma 

anacının üzerine aşılı, 7 yaşındaki Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde farklı seviyede 

salkım ucu kesme ve borik asit uygulamalarının üzüm verimi ve üzüm kalitesi üzerine 

etkileri incelenmiştir. Elde edilen ölçüm ve bulgular 3 tekerrür ortalaması olarak 

çizelgelerde ve grafiklerde verilerek yorumlanmıştır. 

 

4.1. Üzüm Verimi  

Çizelge 4.1’deki verilere göre, yapılan uygulamaların üzüm verimi üzerine etkisi 

istatistiki olarak önemli değildir. Yapılan benzer çalışmalarda; Perlette üzüm çeşidinde 

B ve Mg uygulamaları (Usha ve Singh, 2002), Flame Seedless asmalarında kombine 

halde bilezik alma+600 ppm etefon+salkım seyreltme uygulamaları (Saini ve ark., 

2009), Klon seleksiyonu olan Riesling × Silvaner melezi şaraplık üzümlerinde 

salkımlarının %66’sı bırakılan ve yaprak alımı yapılmayan uygulamalar (Almanza-

Merchán ve ark., 2011), Müşküle sofralık üzüm çeşidinde 1/3 SUK+HG uygulamaları 

(Akın, 2011a), Gök üzüm çeşidinde 1/3 SUK uygulaması ve Horoz Karası çeşidinde 1/3 

SUK+HA uygulamaları (Akın, 2011b), Shiraz üzüm çeşidine 32 salkım/asma 

uygulaması (Pehlivan ve Uzun, 2015), Razakı üzüm çeşidine K uygulaması (Çınar ve 

Akın, 2015), Merlot üzüm çeşidine %3,5 suda çözünür Bor ve %5,5 suda çözünür 

Molibden içeren nanoteknolojik yaprak gübresi uygulaması (Bekişli ve ark., 2016) 

verimi arttırmıştır.  

Ayrıca sofralık Askari üzüm çeşidinde asma üzerinde bırakılan salkım sayısının 

25, 30, 35, 40, 45 ve 50 adet olduğu uygulamalar (Kavoosi ve ark., 2009), Verdejo 

çeşidinde salkımların %27’sinin alınması uygulaması (Vicente ve Yuste, 2015), Blauer 

Portugieser üzüm çeşidinde yapılan %20-30 ve %40-50 salkım seyreltme uygulamaları 

(Reščič ve ark., 2015), Syrah üzüm çeşidinde ben düşme döneminin başlarında yapılan 

elle seyreltme uygulaması (Condurso ve ark., 2016) verimi azaltmıştır. Bununla birlikte, 

Hasandede üzüm çeşidinde 1/3 SUK ve 1/3 SUK+HA uygulamalarının (Akın ve 

Sarıkaya, 2012), Uslu ve Cardinal üzüm çeşitlerinde ise 1/3, 1/6 ve 1/12 oranındaki 

salkım ucu alma uygulamalarının (Dardeniz, 2014) üzüm verimine etkisi önemsiz 

bulunmuştur. 
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Çizelge 4.1. Uygulamaların üzüm verimi üzerine etkileri 

UYGULAMALAR (kg/asma) 
K 4.99 
1/3 SUK 4.82 
1/6 SUK 4.54 
1/9 SUK 6.18 
1/3 SUK+BA 4.49 
1/6 SUK+BA 4.28 
1/9 SUK+BA 4.29 
LSD %5 Ö.D. 

K: Kontrol, SUK; Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
Ö.D.: Önemli Değil (P<0.05) 

 
 

 

Şekil 4.1. Uygulamaların üzüm verimi üzerine etkileri 
 
 

4.2. Salkım Ağırlığı 

Çizelge 4.2’deki verilere göre, yapılan uygulamaların salkım ağırlığı üzerine 

etkisi istatistiki olarak önemli değildir. Benzer çalışmalarda; Sofralık Askari üzüm 

çeşidinde asma başına salkım sayısının 25-45 arasında olduğu uygulama (Kavoosi ve 

ark., 2009), Cabernet Franc çeşidinde salkım seyreltme uygulaması (Zhuang ve ark., 

2012), İsmailoğlu üzüm tipinde 1/3 SUK+UA uygulamaları (Önal ve Akın, 2014), 

Merlot üzüm çeşidine %3,5 suda çözünür Bor ve %5,5 suda çözünür Molibden içeren 

nanoteknolojik yaprak gübresi uygulaması (Bekişli ve ark., 2016) salkım ağırlığını 

arttırmıştır. 
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Ayrıca Hasandede üzüm çeşidinde 1/3 SUK ve 1/3 SUK+HA uygulamalarının 

(Akın ve Sarıkaya, 2012), Red Globe üzüm çeşidinde 1/3 Salkım Ucu Kesme (SUK) ve 

TARİŞ-ZF uygulamalarının ayrı ayrı ve kombine haldeki uygulamalarının (Yılmaz, 

2013) salkım ağırlığına etkisi önemsiz bulunmuştur. 

 
Çizelge 4.2. Uygulamaların salkım ağırlığı üzerine etkileri 

UYGULAMALAR (g) 
K 128.79 
1/3 SUK 131.64 
1/6 SUK 130.54 
1/9 SUK 144.29 
1/3 SUK+BA 126.72 
1/6 SUK+BA 165.88 
1/9 SUK+BA 162.75 
LSD %5 Ö.D. 

K: Kontrol, SUK; Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
Ö.D.: Önemli Değil (P<0.05) 

               

 

Şekil 4.2. Uygulamaların salkım ağırlığı üzerine etkileri 
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4.3. Salkım Uzunluğu 
 

Çizelge 4.3’deki verilere göre, en uzun salkım 19.60 cm ile hiç uygulama 

yapılmayan Kontrolde elde edilirken, en kısa salkım 12.24 cm ile 1/6 SUK+BA, 13.99 

cm ile 1/3 SUK+BA ve 14.21 cm ile 1/3 SUK uygulamalarından elde edilmiştir. 

Yapılan benzer çalışmalarda; Müşküle sofralık üzüm çeşidinde K uygulamasından 

(Akın, 2011a), Red Globe üzüm çeşidinde K uygulamasından (Yılmaz, 2013), Uslu ve 

Cardinal üzüm çeşitlerinde Kontrol uygulamasından (Dardeniz, 2014), Sultani 

Çekirdeksiz üzüm çeşidinde 1/9 SUK, 1/3 SUK, 1/6 SUK ve K uygulamalarından 

(Öztürk ve Akın, 2015) en uzun salkımlar elde edilmiştir. 

Bunun yanı sıra, Hasandede üzüm çeşidinde 1/3 SUK ve 1/3 SUK+HA 

uygulamalarının (Akın ve Sarıkaya, 2012) salkım uzunluğuna etkisi önemsiz 

bulunmuştur. 

Çizelge 4.3. Uygulamaların salkım uzunluğu üzerine etkileri 

UYGULAMALAR (cm) 
K 19.60 a 
1/3 SUK 14.21 c 
1/6 SUK 15.27 bc 
1/9 SUK 14.97 bc 
1/3 SUK+BA 13.99 c 
1/6 SUK+BA 12.24 c 
1/9 SUK+BA 17.42 ab 
LSD %5 3.14 

K: Kontrol, SUK; Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
a-c: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 

 

Şekil 4.3. Uygulamaların salkım uzunluğu üzerine etkileri 
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4.4. Salkım Genişliği 

Çizelge 4.4’deki verilere göre, Kontrol ile kıyaslandığında (9.81 cm), yapılan 

uygulamalarda en geniş salkım 10.42 cm ile 1/9 SUK+BA ve 10.12 cm ile 1/6 

SUK+BA uygulamasından elde edilirken, en az salkım genişliği 7.39 cm ile 1/9 SUK 

uygulamasından elde edilmiştir. Benzer çalışmalarda; Hasandede üzüm çeşidinde 1/3 

SUK ve K uygulamasından (Akın ve Sarıkaya, 2012), Sultani Çekirdeksiz üzüm 

çeşidinde 1/9 SUK+TKİ–Hümas kombine uygulamalarından (Öztürk ve Akın, 2015) en 

geniş salkım değerleri elde edilmiştir.  

Ayrıca, Red Globe üzüm çeşidinde 1/3 Salkım Ucu Kesme (SUK) ve TARİŞ-ZF 

uygulamalarının tek tek ve kombine halde yapılmasının (Yılmaz, 2013) salkım 

genişliğine etkileri önemsiz bulunmuştur. 

 

Çizelge 4.4. Uygulamaların salkım genişliği üzerine etkileri 

UYGULAMALAR (cm) 
K 9.81 ab 
1/3 SUK 9.29 ab 
1/6 SUK 8.74 ab 
1/9 SUK 7.39 b 
1/3 SUK+BA 9.38 ab 
1/6 SUK+BA 10.12 a 
1/9 SUK+BA 10.42 a 
LSD %5 2.44 

K: Kontrol, SUK; Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
a-b: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 

 

 

Şekil 4.4. Uygulamaların salkım genişliği üzerine etkileri 
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4.5. Tane Ağırlığı 

Çizelge 4.5’deki verilere göre, Kontrol ile kıyaslandığında (4.53 g), en ağır tane 

5.32 g ile 1/9 SUK uygulamasından ve 5.23 g ile 1/9 SUK+BA uygulamasından elde 

edilirken, en düşük tane ağırlığı 3.82 g ile 1/3 SUK uygulamasından elde edilmiştir. 

Yapılan benzer çalışmalarda; Perlette üzüm çeşidinde B ve Mg uygulamaları (Usha ve 

Singh, 2002), Horoz Karası üzüm çeşidinde 1/3 SUK+HA uygulamaları (Akın, 2011b), 

Hasandede üzüm çeşidinde K uygulaması (Akın ve Sarıkaya, 2012), Red Globe üzüm 

çeşidinde 1/3 SUK+TARİŞ-ZF (3 Kez) uygulamaları (Yılmaz, 2013), İsmailoğlu üzüm 

tipinde 1/3 SUK+UA+TKİ-Humas (Yapraktan) uygulamaları (Önal ve Akın, 2014), 

Shiraz üzüm çeşidine tane tutumundan hemen sonra uygulanan 16 salkım/asma 

uygulaması (Pehlivan ve Uzun, 2015), Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde 1/3 SUK ve 

1/9 SUK+TKİ–Hümas (topraktan) uygulamaları (Öztürk ve Akın, 2015), Razakı üzüm 

çeşidinde K uygulaması (Çınar ve Akın, 2015) tane ağırlığını artırmıştır. 

Çizelge 4.5. Uygulamaların tane ağırlığı üzerine etkileri 

UYGULAMALAR (g) 
K 4.53 ab 
1/3 SUK 3.82 b 
1/6 SUK 4.63 ab 
1/9 SUK 5.32 a 
1/3 SUK+BA 4.43 ab 
1/6 SUK+BA 4.66 ab 
1/9 SUK+BA 5.23 a 
LSD %5 1.09 

K: Kontrol, SUK; Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
a-b: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 

 

 

Şekil 4.5. Uygulamaların tane ağırlığı üzerine etkileri 
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4.6. Tane Uzunluğu 

Çizelge 4.6’daki verilere göre, Kontrol ile kıyaslandığında (20.87 mm), en uzun 

tane 21.46 mm ile 1/9 SUK uygulamasından elde edilirken, en az tane uzunluğu değeri 

ise 19.34 mm ile 1/3 SUK uygulamasından elde edilmiştir. Benzer çalışmalarda; 

Alphonse Lavallée çeşidinde tane tutumu sonrasında birlikte yapılan BA (Bilezik Alma) 

ve SS uygulamaları (Şahan ve Tangolar, 2013 ), Red Globe üzüm çeşidinde 1/3 

SUK+TARİŞ-ZF (3 Kez) uygulaması (Yılmaz, 2013), Razakı üzüm çeşidinde K 

uygulaması (Çınar ve Akın, 2015) tane uzunluğunu arttırmıştır. 

 

Çizelge 4.6. Uygulamaların tane uzunluğu üzerine etkileri 

UYGULAMALAR (mm) 
K 20.87 ab 
1/3 SUK 19.34 b 
1/6 SUK 19.68 ab 
1/9 SUK 21.46 a 
1/3 SUK+BA 19.82 ab 
1/6 SUK+BA 19.89 ab 
1/9 SUK+BA 20.54 ab 
LSD %5 1.97 

K: Kontrol, SUK; Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
a-b: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 

 
 

 

Şekil 4.6. Uygulamaların tane uzunluğu üzerine etkileri 
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4.7. Tane Genişliği 

Çizelge 4.7’deki verilere göre, yapılan uygulamaların tane genişliği üzerine 

etkisi istatistiki olarak önemli değildir.  Yapılan benzer çalışmalarda; Alphonse Lavallée 

çeşidinde tane tutumu sonrasında birlikte yapılan BA (Bilezik Alma) ve SS 

uygulamaları (Şahan ve Tangolar, 2013 ), Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde 1/3 SUK 

uygulaması (Öztürk ve Akın, 2015), Razakı üzüm çeşidinde 1/3 SUK (Çınar ve Akın, 

2015) tane genişliğini arttırmıştır. 

Bununla birlikte, Red Globe üzüm çeşidinde 1/3 Salkım Ucu Kesme (SUK), 

TARİŞ-ZF uygulamalarının ayrı ayrı ve kombine uygulamalarının (Yılmaz, 2013) tane 

genişliğine etkisi önemsiz bulunmuştur. 

 
Çizelge 4.7. Uygulamaların tane genişliği üzerine etkileri 

UYGULAMALAR (mm) 
K 19.66 
1/3 SUK 18.70 
1/6 SUK 18.93 
1/9 SUK 19.68 
1/3 SUK+BA 18.89 
1/6 SUK+BA 19.34 
1/9 SUK+BA 19.68 
LSD %5 Ö.D. 

K: Kontrol, SUK; Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
Ö.D.: Önemli Değil (P<0.05) 

 
 

 

Şekil 4.7. Uygulamaların tane genişliği üzerine etkileri 
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4.8. Tane Uzunluğu / Tane Genişliği 

  Çizelge 4.8.’deki verilere göre, yapılan uygulamaların tane uzunluğu / tane 

genişliği üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. Benzer denemelerde, 

Müşküle sofralık üzüm çeşidinde 1/3 SUK+HA uygulamalarından (Akın, 2011a), 

Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde 1/9 SUK uygulamasından (Öztürk ve Akın, 2015) 

en yüksek tane uzunluğu/tane genişliği oranı elde edilmiştir. 

Ayrıca, Hasandede üzüm çeşidinde 1/3 SUK ve 1/3 SUK+HA (Akın ve 

Sarıkaya, 2012) ve Red Globe üzüm çeşidinde 1/3 Salkım Ucu Kesme (SUK), TARİŞ-

ZF uygulamalarının ayrı ayrı ve kombine uygulanmasının (Yılmaz, 2013), Razakı üzüm 

çeşidinde SUK, BA ve SUA (Sürgün Ucu Alma) uygulamalarının ayrı ayrı ve birlikte 

yapılmasının (Çınar ve Akın, 2015) tane uzunluğu/tane genişliği oranına etkileri 

önemsiz bulunmuştur. 

 
                 Çizelge 4.8. Uygulamaların tane uzunluğu / tane genişliği üzerine etkileri 

UYGULAMALAR  
K 1.07 
1/3 SUK 1.04 
1/6 SUK 1.04 
1/9 SUK 1.09 
1/3 SUK+BA 1.05 
1/6 SUK+BA 1.03 
1/9 SUK+BA 1.04 
LSD %5 Ö.D. 

K: Kontrol, SUK; Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
Ö.D.: Önemli Değil (P<0.05) 

 

 
Şekil 4.8. Uygulamaların tane uzunluğu / tane genişliği üzerine etkileri 
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4.9. pH 

Çizelge 4.9’daki verilere göre, Kontrol ile kıyaslandığında (4.75), en yüksek pH 

4.95 ile 1/9 SUK+BA uygulamasından elde edilirken, en düşük pH ise 4.71 ile 1/3 SUK 

uygulamasından elde edilmiştir. Benzer çalışmalarda; sofralık Askari üzüm çeşidinde 

asma başına salkım sayısının 25-30 ‘a düşürülmesi uygulaması (Kavoosi ve ark., 2009), 

Red Globe üzüm çeşidinde 1/3 SUK+TARİŞ-ZF uygulamaları (Yılmaz, 2013), Blauer 

Portugieser üzüm çeşidinde yapılan %40-50 şiddetindeki salkım seyreltme uygulaması 

(Reščič ve ark., 2015) ve Razakı üzüm çeşidinde BA (Borik Asit) uygulaması (Çınar ve 

Akın, 2015) pH değerini arttırmıştır. 

Bunlara ek olarak, Verdejo çeşidinde salkımların %27’sinin alınması 

uygulamasının (Vicente ve Yuste, 2015) pH değerine etkisi önemsiz bulunmuştur. 

 

Çizelge 4.9. Uygulamaların pH üzerine etkileri 

UYGULAMALAR 
 

 
K 4.75 bc 
1/3 SUK 4.71 c 
1/6 SUK 4.81 abc 
1/9 SUK 4.88 ab 
1/3 SUK+BA 4.83 abc 
1/6 SUK+BA 4.81 abc 
1/9 SUK+BA 4.95 a 
LSD %5 0.15 

K: Kontrol, SUK; Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
a-c: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 

 

               
Şekil 4.9. Uygulamaların pH üzerine etkileri 
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4.10. Suda Çözünür Kuru Madde 

Çizelge 4.10’daki verilere göre, SÇKM miktarı kontrol (%14.77) ile 

kıyaslandığında, 1/9 SUK+BA uygulaması ile artmış ve en yüksek değer olan %17.53 

olarak tespit edilmiştir. Benzer çalışmalarda; Müşküle sofralık üzüm çeşidinde 1/3 SUK 

uygulaması (Akin, 2011b), Riesling × Silvaner melezi şaraplık üzüm çeşitlerinde 

salkımlarının %66’sının bırakılması uygulaması (Almanza-Merchán ve ark., 2011), 

Alphonse Lavallée çeşidinde Tane tutumu döneminde, tane tutumundan 2 hafta sonra ve 

tane tutumundan 4 hafta sonra yapılan salkım seyreltme uygulamaları (Şahan ve 

Tangolar, 2013 ), Red Globe üzüm çeşidinde 1/3 SUK ve Kontrol uygulamaları 

(Yılmaz, 2013), Uslu ve Cardinal üzüm çeşitlerinde 1/3 SUK uygulaması (Dardeniz, 

2014), Blauer Portugieser üzüm çeşitinde yapılan %20-30 ve %40-50 oranındaki salkım 

seyreltme uygulaması (Reščič ve ark., 2015), Razakı üzüm çeşidinde BA (Borik Asit) 

uygulaması (Çınar ve Akın, 2015) 0Brix değerini artırmıştır.  

Ayrıca, Hasandede üzüm çeşidinde 1/3 SUK ve 1/3 SUK+HA uygulamaları 

(Akın ve Sarıkaya, 2012) 0Brix değerini azaltmıştır. 

 
Çizelge 4.10. Uygulamaların SÇKM üzerine etkileri 

UYGULAMALAR % 
K 14.77 b 
1/3 SUK 14.93 b 
1/6 SUK 15.87 ab 
1/9 SUK 16.80 ab 
1/3 SUK+BA 14.93 b 
1/6 SUK+BA 16.93 ab 
1/9 SUK+BA 17.53 a 
LSD %5 2.34 

K: Kontrol, SUK; Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
a-b: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 
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Şekil 4.10. Uygulamaların SÇKM üzerine etkileri 

4.11.  Titrasyon Asitliği 

  Çizelge 4.11’deki verilere göre, en yüksek tartarik asit miktarı %0.70 ile K 

uygulamasından ve %0.68 ile 1/3 SUK+BA uygulamalarından elde edilirken, en az ise 

%0.37 ile 1/9 SUK uygulamasından elde edilmiştir. Diğer çalışmalarda; Red Globe 

üzüm çeşidinde 1/3 SUK+TARİŞ-ZF (5 Kez) uygulamalarından (Yılmaz, 2013), Trakya 

ilkeren üzüm çeşidinde yapılan BA (Bilezik Alma), SYU (Salkıma Yapılan 

Uygulamalar) ve BA+SYU uygulamalarından (İşçi ve Altındişli, 2014) en yüksek 

titrasyon asitliği değerleri elde edilmiştir. 

Ayrıca, Hasandede üzüm çeşidinde 1/3 SUK ve 1/3 SUK+HA uygulamaları 

(Akın ve Sarıkaya, 2012), Uslu ve Cardinal üzüm çeşitlerinde salkımların uçlarının 1/12 

oranında kesilmesi uygulaması (Dardeniz, 2014), Blauer Portugieser üzüm çeşitinde 

yapılan %20-30 ve %40-50 oranındaki salkım seyreltme uygulamaları (Reščič ve ark., 

2015) titrasyon asitliği değerlerini azaltmıştır. 

 
Çizelge 4.11. Uygulamaların titrasyon asitliği üzerine etkileri 

UYGULAMALAR % 
K 0.70 a 
1/3 SUK 0.65 ab 
1/6 SUK 0.59 ab 
1/9 SUK 0.37 c 
1/3 SUK+BA 0.68 a 
1/6 SUK+BA 0.61 ab 
1/9 SUK+BA 0.53 b 
LSD %5 0.14 

K: Kontrol, SUK; Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
a-c: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 
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Şekil 4.11. Uygulamaların titrasyon asitliği üzerine etkileri 
 

4.12. Olgunluk İndisi (SÇKM / TA) 

Çizelge 4.12’deki verilere göre, en yüksek olgunluk indisi değeri 45.14 ile 1/9 

SUK uygulamasından elde edilirken, en düşük değer 21.28 ile K, 22.33 ile 1/3 

SUK+BA ve 23.37 ile 1/3 SUK uygulamalarından elde edilmiştir. Yapılan diğer 

çalışmalarda; Sofralık Askari üzüm çeşidinde asma başına salkım sayısının 25-30 ‘a 

düşürülmesi uygulamasından (Kavoosi ve ark., 2009), Müşküle sofralık üzüm çeşidinde 

1/3 SUK+KYG (Kombine Yaprak Gübresi) uygulamalarından (Akın, 2011a), Gök 

üzüm çeşidinde 1/3 SUK uygulamasından (Akin, 2011a), Hasandede üzüm çeşidinde 

1/3 SUK ve 1/3 SUK+HA uygulamalarından (Akın ve Sarıkaya, 2012), Red Globe 

üzüm çeşidinde 1/3 SUK ve Kontrol uygulamalarından (Yılmaz, 2013), İsmailoğlu 

üzüm tipinde 1/3 SUK uygulamasından (Önal ve Akın, 2014), Razakı üzüm çeşidinde 

BA (Borik Asit) uygulamasından (Çınar ve Akın, 2015) en yüksek olgunluk indisi 

değerleri elde edilmiştir. 

Bununla birlikte, Riesling × Silvaner melezi şaraplık üzümlerde salkımlarının 

%66’sının bırakıldığı uygulamanın  (Almanza-Merchán ve ark., 2011) olgunluk indisine 

etkisi önemsiz bulunmuştur. 
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Çizelge 4.12. Uygulamaların olgunluk indisi üzerine etkileri 

UYGULAMALAR (SÇKM/TA) 
K  21.28 c 
1/3 SUK 23.37 c 
1/6 SUK 26.71 bc 
1/9 SUK 45.14 a 
1/3 SUK+BA 22.33 c 
1/6 SUK+BA 28.08 bc 
1/9 SUK+BA 33.31 b 
LSD %5 7.02 

K: Kontrol, SUK; Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
a-c: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 

 
 
 

 

Şekil 4.12. Uygulamaların olgunluk indisi üzerine etkileri 
 

4.13. Şıra Randımanı 

Çizelge 4.13’deki verilere göre, en fazla şıra randımanı 703.33 ml ile 1/6 SUK 

ve 1/9 SUK, 693.33 ml ile 1/3 SUK+BA, 673.33 ml ile 1/6 SUK+BA ve 686.67 ml ile 

1/9 SUK+BA uygulamalarından elde edilirken, en düşük değerler 562.67 ml ile K ve 

610.67 ml ile 1/3 SUK uygulamalarından elde edilmiştir. Benzer çalışmalarda; 

Hasandede üzüm çeşidinde K ve 1/3 SUK+HA uygulamalarından (Akın ve Sarıkaya, 

2012), Razakı üzüm çeşidinde BA ve 1/3 SUK+SUA+BA uygulamalarından (Çınar ve 

Akın, 2015) en yüksek şıra randımanı değerleri elde edilmiştir. 

Bununla birlikte, Red Globe üzüm çeşidinde 1/3 Salkım Ucu Kesme (SUK) ve 

TARİŞ-ZF uygulamalarının ayrı ayrı ve kombine uygulanmasının (Yılmaz, 2013) şıra 

randımanına etkisi önemsiz bulunmuştur. 
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 Çizelge 4.13. Uygulamaların şıra randımanı üzerine etkileri 

UYGULAMALAR (ml/kg) 
K 562.67 b 
1/3 SUK 610.67 b 
1/6 SUK 703.33 a 
1/9 SUK 703.33 a 
1/3 SUK+BA 693.33 a 
1/6 SUK+BA 673.33 a 
1/9 SUK+BA 686.67 a 
LSD %5 56.65 

K: Kontrol, SUK; Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
a-b: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 

         
Şekil 4.13. Uygulamaların şıra randımanı üzerine etkileri 

 
 
4.14. Tane Kabuk Rengi 

  Renkleri üç boyutlu koordinatlarda CIE LAB (Commision Internationele de I’E 

Clairage) L*, a*, b* tanımlanacaktır. L* değeri; parlaklık, a* renk koordinatları yeşil-

kırmızı, b* renk koordinatları mavi-sarı renkleri vermektedir. L* değeri, 0-100 

arasındaki rakamlarda, 100’e yaklaşması rengin beyazlaştığını, yani parlaklığın arttığını, 

0’a yaklaşması ise siyah rengin arttığını göstermektedir. a* değeri, +60 ile -60 

arasındadır, + değerlerin artması kırmızı rengin arttığını, - değerin artması ise yeşil 

rengin arttığı anlamına gelmektedir. b* değeri ise, , +60 ile -60 arasındadır, + değerlerin 

artması sarı rengin arttığını, - değerin artması ise mavi rengin arttığı anlamına 

gelmektedir (Minolta, 1994). Renk ölçümü için tane kabuğunda meydana gelen renk 

değişimleri CR-400 Minolta marka renk cihazı ile ölçülmüştür. Renk ölçümü için 

asmaların her iki tarafındaki salkımlardan her parsel için 10 salkım incelenerek bunların 

ortalaması verilmiştir. 
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4.14.1. L* renk değeri 

L* değeri, 0-100 arasındaki rakamlarda, 100’e yaklaşması rengin beyazlaştığını, 

yani parlaklığın arttığını, 0’a yaklaşması ise siyah rengin arttığını göstermektedir. 

Çizelge 4.14’ deki verilere göre, yapılan uygulamalardan en parlak taneler 27.45 ile K 

uygulamasından elde edilirken, siyah rengin en yoğun olduğu taneler 25.05 ile 1/9 

SUK+BA uygulamasından elde edilmiştir. Yani, 1/9 SUK+BA uygulaması siyah renkli 

olan bu çeşitte tanenin siyah rengini artırarak olumlu etki yapmıştır. Benzer 

çalışmalarda; Müşküle sofralık üzüm çeşidinde 1/3 SUK uygulamasından (Akın, 

2011a), Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde 1/6 SUK uygulamasından (Öztürk ve Akın, 

2015), Razakı üzüm çeşidinde 1/3 SUK+SUA+BA uygulamalarından (Çınar ve Akın, 

2015) en yoğun L* renk değeri elde edilmiştir. 

 

Çizelge 4.14. Uygulamaların L* renk değeri üzerine etkileri 

UYGULAMALAR  
K 27.45 a 
1/3 SUK 26.65 ab 
1/6 SUK 26.34 ab 
1/9 SUK 26.05 ab 
1/3 SUK+BA 25.91 ab 
1/6 SUK+BA 25.80 ab 
1/9 SUK+BA 25.05 b 
LSD %5 2.06 

                                      K: Kontrol, SUK; Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
                                      a-b: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 

 

 

 

Şekil 4.14. Uygulamaların L* renk değeri üzerine etkileri 
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4.14.2. a* renk değeri 

 a* değeri, +60 ile -60 arasındadır, + değerlerin artması kırmızı rengin arttığını, - 

değerin artması ise yeşil rengin arttığı anlamına gelmektedir. Çizelge 4.15’deki verilere 

göre, en kırmızımsı renkli taneler 1.37 ile 1/9 SUK uygulamasından elde edilirken, en 

düşük kırmızımsı renk yoğunluğu olan taneler ise 0.31 ile K uygulamalarından elde 

edilmiştir. Yani, 1/9 SUK uygulaması tanenin kırmızımsı renk yoğunluğunu olumlu 

olarak artırmıştır. Benzer çalışmalarda; Müşküle sofralık üzüm çeşidinde 1/3 

SUK+GA+HG uygulamalarından (Akın, 2011a), İsmailoğlu üzüm tipinde 1/3 

SUK+TKİ- Humas (Topraktan) uygulamalarından (Önal ve Akın, 2014), Sultani 

Çekirdeksiz üzüm çeşidinde K uygulaması (Öztürk ve Akın, 2015), Razakı üzüm 

çeşidinde 1/3 SUK+SUA uygulamalarından (Çınar ve Akın, 2015) en yoğun a* renk 

değeri elde edilmiştir. 

Ayrıca, Red Globe üzüm çeşidinde 1/3 Salkım Ucu Kesme (SUK) ve TARİŞ-ZF 

uygulamalarının ayrı ayrı ve birlikte uygulanmasının (Yılmaz, 2013) a* renk değeri 

üzerine etkisi önemli bulunmamıştır. 

Çizelge 4.15. Uygulamaların a* renk değeri üzerine etkileri 

UYGULAMALAR  
K 0.31 c 
1/3 SUK 0.39 bc 
1/6 SUK 0.99 ab 
1/9 SUK 1.37 a 
1/3 SUK+BA 0.69 bc 
1/6 SUK+BA 0.41 bc 
1/9 SUK+BA 0.61 bc 
LSD %5 0.65 

K: Kontrol, SUK; Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
a-c: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 
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Şekil 4.15. Uygulamaların a* renk değeri üzerine etkileri 
 

 

4.14.3. b* renk değeri  

b* değeri ise, , +60 ile -60 arasındadır, + değerlerin artması sarı rengin arttığını, 

- değerin artması ise mavi rengin arttığı anlamını ifade etmektedir. Çizelge 4.16’deki 

verilere göre, istatistiki olarak mavi rengin en az olduğu taneler -0.74 ile 1/9 SUK+BA 

uygulaması ile elde edilirken, mavi renk yoğunluğunun en fazla olduğu taneler ise -1.85 

ile K uygulaması ile elde edilmiştir. Fakat, - olan rakamlar değerlendirildiğinde K 

uygulaması mavi rengi en çok artıran değer olarak olumlu etki yaptığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan diğer çalışmalarda; Müşküle sofralık üzüm çeşidinde 1/3 SUK+HA 

uygulamaları (Akın, 2011a), İsmailoğlu üzüm tipinde SUK+TKİ- Humas (Topraktan) 

uygulamasından (Önal ve Akın, 2014), Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde SUK+TKİ–

Hümas (topraktan, 1/3 SUK+TKİ–Hümas (topraktan) ve K uygulamalarından (Öztürk 

ve Akın, 2015) en yoğun b* renk değeri elde edilmiştir. 

Ayrıca, Red Globe üzüm çeşidinde 1/3 Salkım Ucu Kesme (SUK) ve TARİŞ-ZF 

uygulamalarının ayrı ayrı ve birlikte uygulanmasının (Yılmaz, 2013) b* renk değeri 

üzerine etkisi önemli bulunmamıştır. 
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 Çizelge 4.16. Uygulamaların b* renk değeri üzerine etkileri 

UYGULAMALAR  
K -1.85 c 
1/3 SUK -1.69 bc 
1/6 SUK -1.42 abc 
1/9 SUK -1.02 ab 
1/3 SUK+BA -1.24 abc 
1/6 SUK+BA -1.30 abc 
1/9 SUK+BA -0.74 a 
LSD %5 0.75 

K: Kontrol, SUK;  Salkım Ucu Kesme, BA; Borik Asit 
a-c: Aynı sütunda farklı küçük harfi alan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05) 

 

 

Şekil 4.16. Uygulamaların b* renk değeri üzerine etkileri 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

5.1. Sonuçlar 

Konya ili, Akören ilçe merkezindeki 110R anacı üzerinde yetiştirilen 7 yaşındaki 

Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde gerçekleştirilen bu çalışmada 1/3, 1/6 ve 1/9 salkım 

ucu kesme, yapraktan borik asit uygulaması ve bunların kombine uygulamalarının üzüm 

verimi ve kalitesine etkileri araştırılmıştır.  

Elde edilen verilere göre, en uzun salkım 19.60 cm ile hiç uygulama yapılmayan 

K uygulamasında tespit edilirken, en kısa salkım 12.24 cm ile 1/6 SUK+BA, 13.99 cm 

ile 1/3 SUK+BA ve 14.21 cm ile 1/3 SUK uygulamalarında elde edilmiştir. En geniş 

salkım 10.42 cm ile 1/9 SUK+BA ve 10.12 cm ile 1/6 SUK+BA uygulamasından elde 

edilirken, en az salkım genişliği 7.39 cm ile 1/9 SUK uygulamasından elde edilmiştir. 

En ağır tane 5.32 g ile 1/9 SUK uygulamasından ve 5.23 g ile 1/9 SUK+BA 

uygulamasından elde edilirken, en düşük tane ağırlığı 3.82 g ile 1/3 SUK 

uygulamasından elde edilmiştir. En uzun tane 21.46 mm ile 1/9 SUK uygulamasında 

bulunurken, en az tane uzunluğu değeri ise 19.34 mm ile 1/3 SUK uygulamasından 

bulunmuştur. En yüksek pH 4.95 ile 1/9 SUK+BA uygulamasından elde edilirken, en 

düşük pH ise 4.71 ile 1/3 SUK uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek SÇKM 

%17.53 ile 1/9 SUK+BA uygulamasında saptanırken, en az ise %14.77 ile K, %14.93 

ile 1/3 SUK ve 1/3 SUK+BA uygulamalarında tespit edilmiştir. En yüksek tartarik asit 

miktarı %0.70 ile K ve %0.68 ile 1/3 SUK+BA uygulamalarından elde edilirken, en az 

ise %0.37 ile 1/9 SUK uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek olgunluk indisi 

değeri 45.14 ile 1/9 SUK uygulamasından elde edilirken, en düşük değer 21.28 ile K, 

22.33 ile 1/3 SUK+BA ve 23.37 ile 1/3 SUK uygulamalarından elde edilmiştir. En fazla 

şıra randımanı 703.33 ml ile 1/6 SUK ve 1/9 SUK, 693.33 ml ile 1/3 SUK+BA, 673.33 

ml ile 1/6 SUK+BA ve 686.67 ml ile 1/9 SUK+BA uygulamalarından elde edilirken, en 

düşük değerler 562.67 ml ile K ve 610.67 ml ile 1/3 SUK uygulamalarında tespit 

edilmiştir. 

Yapılan uygulamalarda tane kabuklarındaki siyah rengin az olduğu taneler, yani 

en parlak taneler 27.45 ile K uygulamasından elde edilirken, siyah rengin en yoğun 

olduğu taneler 25.05 ile 1/9 SUK+BA uygulamasından elde edilmiştir. Yani, 1/9 

SUK+BA uygulaması tanenin siyah renk değerini artırması olumlu etki yapmıştır. 

Kırmızı rengin en yoğum olduğu taneler 1.37 ile 1/9 SUK uygulamasından elde 

edilirken, en düşük kırmızı renk yoğunluğu ise 0.31 ile K uygulamasından elde 
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edilmiştir. Bu durumda çeşidin kendine has renginden dolayı en uygun renk değeri 

kırmızı rengin en yoğun olduğu 1/9 SUK uygulamasından elde edilmiştir. Kırmızı renk 

yoğunluğunun en düşük olduğu K uygulamalarından elde edilen tanelerde yeşil renk 

baskın olacağı için tanelerin olgunlaşmamış görünmesini sağlayarak olumsuz etki 

yapmıştır. Mavi rengin en az olduğu taneler -0.74 ile 1/9 SUK+BA uygulaması ile elde 

edilirken, mavi renk yoğunluğunun en fazla olduğu taneler ise -1.85 ile K uygulaması 

ile elde edilmiştir. Bu durumda çeşidin kendine has rengi dikkate alındığında en uygun 

renk değeri mavi rengin en yoğun olduğu K uygulamasından elde edilmiştir. Sarı renk 

yoğunluğunun fazla olduğu 1/9 SUK+BA uygulamasının renk değerlerinin yüksek 

çıkması çeşidin renginin siyah olması sebebiyle olumsuz bir sonuç olarak kabul 

edilmelidir, çünkü b* değerinin yükselmesi sarı renk yoğunluğunun artması anlamına 

gelir, bu durumda tanelerde olgunlaşmamış bir görünüme sebep olarak olumsuz etki 

oluşturur. 

Uygulamaların üzüm verimi, salkım ağırlığı, tane genişliği, tane uzunluğu/tane 
genişliği üzerine etkisi ise istatistiki olarak önemli bulunmamıştır.   
 

 

5.2. Öneriler 

Alphonse Lavallée üzüm çeşidinde, tane ağırlığı değerini artırmak için 1/9 SUK 

ve 1/9 SUK+BA uygulamaları, olgunluk indisi değerini artırmak için 1/9 SUK 

uygulaması tavsiye edilebilir. 
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