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1. BAĞ TESİSİ 
 
• Bağ tesis etmeden önce o yerin rakımı, meyili, 

yöneyi, su kaynaklarına yakınlığı, ulaşımı, pazar 

durumu, hakim rüzgar yönü, hastalık ve zararlı 

durumu gibi faktörler göz önünde tutulmalıdır.  

• Soğuk bölgelerde bağlar güney, güney doğu veya 

güney batıya bakan yamaçlara kurulmalıdır. 

• Soğuk hava yamaçlardan aşağıya doğru hareket 

ettiği için bağlar don zararından kolayca korunurlar.  

• Mümkünse güney-kuzey istikametinde sıralar 

oluşturularak kurulmalıdır.  



Telli terbiye sistemi ile tesis edilmiş bir bağ 



2. İKLİM 

 

• Yıllık sıcaklık ortalaması 11-16 oC olan yöreler uygundur.  

• Asmanın büyüme ve gelişmesini sürdürebildiği 10 ile 35 
oC’nin alt ve üstündeki sıcaklıklar elverişli değildir.  

• Asmanın kış gözleri -12 oC, dalları -16 oC ve kolları ise -
20 oC’de zarar görmektedir.  

• Donlar bağ kanserine yol açmaktadır. Bundan bağı 
korumak için; 

• Zayıf anaçlarda alçak gövdeli taç oluşturulmalı, 

• Fazla azotlu gübrelemeden kaçınılmalı, fosfor ve 
potasyumlu gübrelerle dengeli bir gübreleme yapılmalı, 

• Fazla ve özellikle sonbaharda sulama yapılmamalı, 

• Soğuğa dayanıklı anaçlar (Vitis riperia, Vitis labrusca, 
Vitis amurensis) seçilmelidir. 



İklim 

• İlkbahar geç donlarından; -3.5 oC’de açılmak üzere olan 

kış gözleri, -2.5 oC’de taze sürgünler ve -2 oC’de ise 

çiçek salkımları ve yapraklar zarar görmektedir.  

• İlkbahar geç donlarından korunmak için; 

• Bağlar meyilli alanlara kurulmalı, 

• Yüksek gövdeli terbiye sistemleri gerçekleştirilmeli, 

• Budama mümkün olduğunca geciktirilmeli, 

• Toprak yüzeyi otlu bırakılmalı, 

• Geç uyanan çeşitler tercih edilmeli, 

• Sisleme, plastik örtü, yağmurlama vb. tedbirler 

alınmalıdır. 



3. TOPRAK 

• Asma elverişsiz toprak şartlarına uyum yeteneği 

olan bir bitkidir.  

• Değişik yöreler ve çok farklı yapılardaki topraklarda 

bağcılık yapılmakla birlikte tınlı, tınlı kumlu, hafif 

çakıllı topraklar bağcılık için en uygun topraklardır.  

• Kumlu tınlı topraklarda kökler 4-8 m derine inerken, 

ağır killi ve sığ topraklarda 1 m’den aşağıya 

inemezler.  

• Bağ kurulurken toprak ve sulama durumuna göre 

anaç seçilmelidir.  



 

4. ASMA ANAÇLARI 

  

•   Floksera ve nematodlarla bulaşık alanlarda 
Amerikan asma anaçları kullanmak zorunludur.  

• Ülkemizde değişik toprak tiplerine uyum sağlayan, 
kurağa, kirece ve tuzluluğa dayanıklı çok sayıda 
anaç kullanılmaktadır.  

• Amerikan asma anaçlarının seçiminde; anaç-toprak, 
anaç-kalem, anaç-floksera ve anaç-nematod ilişkileri 
göz önünde tutulmalıdır.  

• 41B, Kober 5BB, 99R, 110R, Rupdulot, 140RU, 
SO4 gibi bazı Amerikan asma anaçları floksera, 

nematod, kurak ve kirece karşı dayanıklıdırlar.  



Asma Anaçları 

• Çeşit seçiminde yörede iyi sonuç vermiş standart 
sofralık, şaraplık ve kurutmalık çeşitler üzerinde 
durulmalıdır.  

• Konya yöresinde Alphonse, Ata Sarısı, İtalia, Narince, 
Kalecik Karası, Kardinal, Hafızali, Hamburg Misketi ve 
Karadimrit gibi çeşitler yaygın olarak yetiştirilmektedir.  

• Pazar değeri, işgücü ve girdi ihtiyacı, yöreye uygun 
olması ve çeşidin tanınması gibi hususlar çeşit seçimini 
etkilemektedir.  

• Tozlayıcı çeşit olarak, çimlenme yeteneği yüksek, bol 
çiçek tozu veren, ana çeşitle aynı dönemde çiçeklenen, 
ekonomik değere sahip çeşitler seçilmelidir.  

• Alphonse çeşidi iyi bir dölleyicidir.  

http://www.nysaes.cornell.edu/hort/faculty/reisch/Varietyphotos/dutchess.jpg
http://www.nysaes.cornell.edu/hort/faculty/reisch/Varietyphotos/dutchess.jpg


Kalecik Karası 



İtalia      Kara Dimrit   Alphonse    Hafızali 
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5. ÇUKURLARIN AÇILMASI VE DİKİM 

• Bağ kurulacak arazide taş ve kayalar toplanır, büyü 

çukurlar varsa doldurulur, tepeler düzeltilir, engebeli 

yerlerde tesviye ve eğimli yerlerde ise teraslama 

yapılır.  

• Bağ kurulmadan önce 1 m aralıklarla 80 cm 

derinlikte dip kazan çekilmeli, toprak örnekleri 

alınarak pH, tuzluluk, kireç, organik madde, tekstür 

ve besin element analizleri yaptırılmalıdır. 

• Dikimden önce dekara 3-4 ton yanmış ahır gübresi 

uygulanmalıdır.  



Çukurların Açılması ve Dikim 

* Dikdörtgen, kare, üçgen, kontur ve satranç dikim 
sistemlerinden biri uygulanmalı ve dikim sistemini 
seçerken; 

• Dölleyici çeşide gerek olup olmadığı,  

• Omcalara verilecek terbiye şekilleri,  

• Sulama suyunun akış yönü,  

• Damla sulama sisteminin yerleştirilmesi,  

• Hakim rüzgarların yönü, 

• Toprak erozyon tehlikesi, 

• Arazinin engebe ve meyil durumu gibi hususlar göz 
önünde bulundurulmalıdır.  



Çukurların Açılması ve Dikim 

• Dikim sıklığı taban arazilerde 3x3 m, zayıf topraklarda ise 
2x2.5 m kadardır. 

• Dikim geç sonbahar ile erken ilkbahar arasında yapılır.  

• Kışı sert geçen yörelerde erken dikim yapılacaksa ve geç 
ilkbahar donları tehlikesi varsa fidanlar dikimden sonra 
kümbetle kapatılmalıdır.  

• Dikim yaparken belirtilen aralıklarla 30 cm genişlik ve 40 
cm derinliğinde çukurlar açılır.  

• Dikim sırasında her çukura 2 kürek yanmış ahır gübresi ve 
100 g DAP (%18 N, % 46 P2O5) gübresi atılır.  

• Çukur yarıya kadar üstten çıkan toprak ile doldurulduktan 
sonra can suyu verilmeli ve geriye kalan kısım alttan çıkan 
toprakla doldurulup ayakla sıkıştırılmalıdır.  

• Dibine bir herek çakılıp fidan üzeri ince ve nemli bir 
toprakla 5 cm kapatacak şekilde kümbet yapılmalıdır.  



6. TOPRAK İŞLEME 
  

• Kültür bitkileri içerisinde en fazla toprak işlemeyi isteyen 
bitki asmadır.  

• Az yağışlı, sıcak bölgelerde toprak işlemeye önem 
verilmelidir.  

• Sonbaharda yapılacak toprak işleme kış yağışlarının toprakta 
depolanması ve yabancı ot kontrolü açısından önemlidir.  

• Geç ilkbahar donlarından sonra yapılan işleme de toprak 
havalanması ve su depolanması bakımından iyi sonuçlar 
vermektedir.  

• Bu sırada çapa ile boğaz açma ve boğaz köklerinin temizliği 
de faydalıdır.  

• Ayrıca tane bağlamadan sonra yapılacak hafif bir toprak 
işleme de yararlı olmaktadır.  

• Yabancı ot kontrolü için ilkbahar ve yazın yapılan  2-3 kez 
çapalama yeterli olmaktadır.  



7. GÜBRELEME 

  

• Toprağın organik madde kapsamı %3’ten düşük ise 

dekara 3-4 ton yanmış ahır gübresi verilmelidir.  

• Arada bir yeşil gübreleme yapmak ta çok faydalıdır.  

• Bunun için ilkbahar veya sonbaharda ekilen fiğ, 

yonca, korunga vb. baklagil yem bitkileri, 

çiçeklendiklerinde pullukla sürülerek toprağa 

karıştırılır.  

• Söz konusu bitkiler toprağa azot sağlamakta ve 

toprağı gevşeterek fiziksel özelliklerini 

düzeltmektedirler.  



Gübreleme 

 

 

 

 

 

• Yeterli, dengeli, bilinçli ve çevreyi kirletmeyen bir 

gübreleme programı yürütebilmek için hiç olmazsa 

birkaç yılda bir toprak ve yaprak örnekleri alınarak 

analiz ettirilmeli ve sonuçlara göre gübreleme 

yapılmalıdır.  

• Azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve 

kükürt makro besin elementlerinin eksiklik ile 

fazlalıklarında verim ve kalite düşmektedir.  

• Konya yöresi toprakları azot, fosfor, kısmen de 

potasyumca fakir, kalsiyum ve magnezyumca zengindir.  

• Bu yüzden analizler sonucunda gerekli azot, fosfor ve 

potasyum uygulamaları yapılmalıdır.  



Gübreleme 

• Azot: Bitkilerde makyaj elementidir, yani bitkinin yeşil 
aksamını geliştirir.  

• Noksanlığı halinde, yeşil aksamın gelişiminde bir 
gerileme, bodurlaşma, yaprak renginde solma görülür.  

• Söz konusu noksanlık, büyüme mevsiminin sonunda 
daha da belirgindir.  

• Meyveler, genel olarak küçük kalır ve erken olgunlaşır.  

• Bu noksanlığa; toprakta azot ve organik madde 
yetersizliği, düşük toprak sıcaklığı ve aşırı kuraklık 
neden olabilir.  

• Noksanlığın giderilmesi için de ahır gübresi, yeşil gübre 
ve kompost gibi organik gübreler veya AN (%33 N), 
AS (%21 N) ve Ü (%46 N) gibi yapay gübreler 
ilkbaharda omca iz düşümüne uygulanıp toprağa 
karıştırılmalıdır.  



Gübreleme 

• Asmalarda azot noksanlığının en tipik belirtisi, 
sürgün gelişmesinin yavaşlaması, oluşan sürgünlerin 
zayıf ve kısa kalması, önce yaşlı yaprakların daha 
sonra da diğer yeşil aksamın sararmasıdır.  

• Çiçek ve meyve tutumu azalır, meyvede şeker oranı 
ve kalite düşer.  

• Azot fazlalığında ise yeşil aksam çok kuvvetli 
gelişir.  

• Sürgünler yassılaşır ve boğum araları normalden 
daha uzun olur. 

• Meyve tutumu ve tomurcuk verimi azalır.  

• Tanelerde buruşmalar meydana gelir.  



Yetersiz azotlu 

gübreleme sonucunda 

asma yapraklarında 

erken sararma 



Asma yapraklarında azot noksanlığı 

Normal 

Şiddetli 

Çok şiddetli 



Gübreleme 

• Asmanın azota en fazla ihtiyaç duyduğu dönemler; 
ilkbaharda hızlı sürgün gelişme dönemi ve 
çiçeklenmeden hemen sonra tanenin ilk hızlı büyüme 
devresidir.  

• Bu yüzden azotlu gübreler genellikle ilkbaharda 
tomurcukların patlamasından önce uygulanmalıdır.  

• Eğer gübrelemede tomurcukların sürdüğü döneme kadar 
gecikilmişse nitratlı gübreler tercih edilmelidir.  

• Sulanan bağlarda, 10-12 kg N/da dozunda 
uygulanmalıdır.  

• Gübrenin yarısı gözler uyanmadan bir ay önce (Mart 
başları), diğer yarısı ise çiçeklenmeden sonra, birinci 
sudan hemen önce verilir.  

• Sulanmayan bağlarda ise gübrenin tamamı 8-10 kg N/da 
dozunda omcalar uyanmadan önce atılmalıdır.  



Gübreleme 

• Fosfor: Bitkide kök gelişimi, çiçek açma, döllenme, meyve 

oluşumu ve tohum gelişiminde etkilidir.   

• Noksanlığında, önce koyu yeşil renkli olan sürgün 

diplerindeki olgun yapraklar daha sonra kahverengiye 

döner.  

• Yaprak damarları ve sapları menekşe rengindedir.  

• Özellikle yaşlı yapraklarda sararma, kalın ve dik yaprak 

görünümü, bodurlaşma, mavimsi yeşil veya mor renk 

oluşumu tipiktir.  

• Semptomlar, aktif büyüme devresinde daha da belirginleşir.  

• Bu noksanlığa, topraktaki organik madde yetersizliği, soğuk 

ve nemli koşullar, asit pH’lı topraklar neden olabilir.  



Asmada fosfor noksanlığı 

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Phos/Phos.html


Asmada şiddetli fosfor noksanlığı 

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Phos/Phos.html


Asmada şiddetli fosfor noksanlığı 

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Phos/Phos.html


Asmada 

şiddetli 

fosfor 

noksanlığı 



Kireç yetersizliği nedeniyle asmada fosfor ve magnezyum noksanlığına bağlı 

kloroz 



Gübreleme 

• Fosfor noksanlık sorununun giderilmesi için, toprak 
ve yaprak analizleri yaptırılarak, analiz sonuçlarına 
göre fosforlu gübre uygulamaları yapılmalıdır.  

• Bu bağlamda ahır gübresi, yeşil gübre ve kompost 
gibi organik gübreler veya DAP (%18 N ve %46 
P2O5), TSP (%43 P2O5), NSP (%18 P2O5) ve 20-20-
0 (%20 N, %20 P2O5) gibi kimyasal gübreler 
sonbahar veya erken ilkbaharda taç iz düşümünde 
kök bölgesine verilmelidir. 

• Fosfor fazlalığı Fe, Zn ve Cu’ın alımını 
engellediğinden bitkiye zarar verir. Cd kirliliğine 
sebep olur. 



Gübreleme 

• Fosfor sürgünlerin odunlaşması, ürünün olgunlaşması 
ve salkımların gelişmesinde ve verimliliğin artmasında 
etkili bir besindir.  

• Noksanlığında vegetatif ve generatif gelişme zayıflar, 
yaprakta tipik renk değişiklikleri görülür.  

• Yapraklar önce yeşil mat bir renk alır, daha sonra 
sararma, kızarma ve sonuçta bronzlaşma ortaya çıkar.  

• Yapraklar çiçeklenmeden önce dökülür.  

• Noksanlık, azotta olduğu gibi önce yaşlı yapraklarda 
görülür.  

• Asmada meyve azalır ve olgunlaşma gecikir.  

• Kök sistemi zayıflar ve kışa dayanıklılık azalır.   



Gübreleme 

• Fosforlu gübreler toprakta oldukça yavaş hareket 
ettiği için erken dönemde, kök bölgesine 
verilmelidirler.  

• Sulanan bağlarda gözler uyanmadan bir ay önce 
(Mart başları) 8-9 kg P2O5/da,  

• Sulanmayan bağlarda ise yine aynı dönemde 7-8 kg 
P2O5/da dozunda uygulanmalıdır.  



Gübreleme 

• Potasyum: Bitkinin kış soğuklarına karşı 

dayanıklılığını artırır, yapraklarda solunumu 

düzenler, meyvelerde renk, koku, tad ve sululuk 

gibi aromayı, yani kaliteyi artırır.  

• Noksanlığı kumlu topraklarda daha çok görülür ve 

önce gelişmede önemli oranda gerileme meydana 

gelir.  

• Daha sonra kloroz ve nekrozlara rastlanır.  

• Sürgün uçlarında ölme, zayıf çiçek oluşumu ve 

normalden küçük meyveler oluşur.  



Gübreleme 

*Belirtiler önce yaşlı yaprakların kenar ve uçlarında 

başlar.  

• Yaprak kenarları önce sararır, sonra koyu 

kahverengiye döner, daha sonra da siyahlaşabilir ve 

kıvrılır.  

• Diğer kısımları uzun süre yeşil kalabilir.  

• Yaprak ayasındaki nekrotik alanlar, sağlam 

dokudan belirgin bir sınır çizgisiyle ayrılır.  

• Kurak mevsimlerde, belirtinin şiddeti de artar.  



Asmada 

potasyum  

noksanlığı 

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html


Asmada potasyum noksanlığı 

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html


Asmada potasyum noksanlığı 

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Potash/Potash.html


Asma yaprağında şiddetli potasyum noksanlığı 



Asmada Potasyum Noksanlığı (Seyhan/Adana, 17 Mayıs 2006)  



Asma yaprağında 

şiddetli potasyum 

noksanlığı 



Asma yapraklarında potasyum 

noksanlığı  



Asmada potasyum noksanlığı nedeniyle zayıf filizlenme.  

Önceki yılda yaprak N içeriği %2.51, K içeriği %0.69, N/K = 3.63 



Asmada potasyum noksanlığı nedeniyle verim ve kalitede düşme.  

Hasatta yapraklarda N/K = 4.1, uygun N/K = 1.9-2.4 arasıdır. 



Yaprak K içeriği %1, N/K = 2.3  Yaprak K içeriği %0.47, N/K = 6 

Asma yaprak ve üzümlerinde potasyum noksanlığı.  

Solda potasyumlu gübre uygulanmış, sağda uygulanmamış. 



Potasyum verilmemiş üzümler Potasyum verilmiş üzümler 



Potasyum noksanlığı nedeniyle 

şiddetli Botrytis cinerea 

enfeksiyonuna yakalanmış bir 

asma.  

Hasatta yaprağın K içeriği 

%0.8, N içeriği %2.1, N/K = 

2.63 



Potasyum gübrelemesi ile Botrytis 

cinerea enfeksiyonundan kurtulmuş 

bir asma.  

Hasatta yaprağın K içeriği %1.2,     

N içeriği %1.4, N/K = 1.17 



Gübreleme 

• Bu noksanlığa, topraktaki potasyum yetersizliği ve katyon 

değişim kapasitesinin düşük olması neden olabilir. 

• Sorunun çözümü için, toprak ve yaprak analizleri 

yaptırılarak potasyum uygulaması gerçekleştirilmelidir.   

• Bu bağlamda ahır gübresi, yeşil gübre ve kompost gibi 

organik gübreler veya KCl (%60 K2O), PS (%50 K2O) ve 

15-15-15 (%15 K2O) gibi kimyasal gübreler sonbahar veya 

erken ilkbaharda taç iz düşümünde kök bölgesine verilir. 

• Potasyum fazlalığı, Ca ve Mg noksanlığına sebep olur. 



Gübreleme 

• Bağlarda potasyum noksanlığının sıkça görülmesi, bağ 

topraklarında potasyumun fakir olmasından ziyade asmanın bu 

elemente çok fazla ihtiyaç duymasındandır.  

• Asmalar potasyuma en çok yaz ortası ile sonu arasında 

ihtiyaç duyarlar.  

• Potasyumlu gübreler toprakta oldukça yavaş hareket ettiği 

için erken dönemde, kök bölgesine verilmelidir.  

• Sulanan bağlarda gözler uyanmadan bir ay önce (Mart 

başları) 8-9 kg K2O/da,  

• Sulanmayan bağlarda ise yine aynı dönemde 7-8 kg K2O/da 

dozunda uygulanmalıdır.  

• Asma potasyuma fosfordan daha fazla ihtiyaç duyduğundan 

ilerleyen yıllarda potasyum oranı artırılmalıdır.  



Asmada magnezyum noksanlığı 

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Magnes/Magnes.html


Asmada magnezyum noksanlığı 

http://www.nrs.mcgill.ca/whalen/nutrient/Magnes/Magnes.html


Asma 

yapraklarında 

şiddetli 

magnezyum 

noksanlığı 



Asma yaprağında magnezyum noksanlığı. 

Yaprağın magnezyum kapsamı %0.15 



Asma yaprağında 

çok şiddetli  

magnezyum 

noksanlığı 



Asmada fazla kireçleme ve potasyumlu gübreleme sonucu ortaya çıkan 

magnezyum noksanlığı 



Gübreleme 

• Demir, bakır, mangan, çinko, bor, molibden ve klorür mikro 
besin elementlerinin eksiklik ile fazlalıklarında çeşitli arazlar ve 
verim düşüklükleri meydana gelir. 

• Konya yöresi toprakları çok kireçli, yüksek pH’lı (bazik) 
topraklar olduklarından alınabilir mikro besin elementlerince, 
özellikle demir ve çinkoca fakirdirler.  

• Bu yüzden hiç olmazsa birkaç yılda bir toprak ve yaprak 
analizleri yaptırılarak noksanlığı görülen iz elementler topraktan 
veya yapraktan gübreleme yoluyla asmalara verilmelidir.  

• Ancak iyi ve dengeli bir şekilde beslenen üzümlerin kalitesi ve 
miktarı artar, pazar değeri yükselir, uygun kimyasal bileşiminden 
dolayı lezzetli olur ve müşteri çeker.  

• Dolayısıyla bunları tüketen insanlar dengeli beslenir ve böylece 
her yönden daha güçlü, sağlıklı ve hastalıklara karşı dirençli 
olurlar.  



Gübreleme 

 * Demir: Bağlarda demir noksanlığı, demiri tutan aşırı 
kireçli topraklarda görülür.  

• En önemli noksanlık belirtisi klorozdur. Bütün 
yaprak damarları yeşil kalmasına rağmen diğer 
kısımlar açık yeşilden sarıya döner.  

• Yaprakların kenarları, kahverengi-kırmızımtırak renk 
alarak kurur.  

• Hasta yapraklar daha sonra dökülebilir.  

• Sürgünler kısalır ve uçlardan geriye doğru kuruma 
başlar.  

 



Gübreleme 

 * Asmalar yıldan yıla zayıflar ve verim azalır.  

• Önlem alınmazsa asmalar kuruyabilir.  

• Bazen magnezyum noksanlığı ile karıştırılır.  

• Aradaki fark; Mg noksanlığında sararma yaşlı 
yapraklarda, demirde ise genç yapraklarda başlar.  

• Demir noksanlığı özellikle kireçli topraklarda büyük 
bir problemdir. 



Asma yapraklarında demir noksanlığı (Orijinal, 2006, Konya) 



Asma yaprağında tipik demir noksanlığı.  

Damarlar yeşil, damarlar arası sarı, kenarlar ise yanmış vaziyettedir. 



Asmada çok şiddetli demir noksanlığı 



Bir önceki asmaya 5 kez demir çözeltileri püskürtüldükten sonraki  görünüm 



Asma sürgünlerinde demir noksanlığı 



Gübreleme 

  * Çinko: Yaprakların normal gelişimi, sürgünlerin uzaması ve tane 
tutumu için gerekli bir besin elementidir.  

• Noksanlık belirtileri koltuk sürgünü oluşumunun başladığı erken yaz 
döneminde görülmektedir.  

• İlk olarak, sürgün uçlarında sararmayla birlikte rozetleşme adı 
verilen küçük ve sık yaprak grupları oluşur.  

• Tane tutumu azalır ve boncuklanma görülür.  

• Belirtilere yeni gelişen kısımlarda rastlanır.  

• Sürgünlerin boğum araları, sürgün ucuna doğru kısalır.  

• Yapraklar, normal şeklini kaybederek şiddetli kuraklığa maruz 
kalmış gibi kurur ve dökülürler.  

• Yaprak yüzeyinde damar kenarları yeşil kalmak üzere damarlar 
arasında sarı mozaik şeklinde lekeler oluşur.  

• Noksanlık az ise sadece yapraklar etkilenir, şiddetli ise sürgün 
gelişimi durmaktadır.  



Asma yapraklarında çinko noksanlığı 



Asmada çinko noksanlığı (Orijinal, 2006, Konya) 



Asma meyve salkımı ve yapraklarında çinko noksanlığı   



Çözeltide (0.021 mmol Zn/L) yetişen asmada sağda çinko toksisitesi.  

Sürgün ucu ölmüş. 

Normal 



Gübreleme 

• Özellikle İç Anadolu toprakları düşük yağış nedeniyle kireçli 
olduklarından belirgin bir şekilde demir ve çinko noksanlıkları 
görülmektedir (Tablo 1).  

• Filiz uçlarından başlayan yaprak sararmalarıyla kendini gösteren 
kloroz, demir elementinin ya toprak ana materyalinde az bulunuşu veya 
bulunsa bile kireçli topraklarda yarayışsız formda tutulduklarından bitki 
köklerince alınamamasından kaynaklanmaktadır.  

• Bunun için de ilkbaharda taç iz düşümüne 75 g Sequestrene 138-Fe 
çözeltisi veya daha ucuz olan demir sülfat (kara boya) güzün yaprak 
dökümünden sonra 300 g/omca dozunda kök bölgesine verilmelidir.  

• Aynı şekilde, çinko noksanlığının giderilmesi için de güzün kök 
bölgesine çinko sülfat gübresi uygulanmalıdır.  

• Demir, Cu, Mn, Zn ve B gibi mikro besin elementlerinin noksanlığında 
kesin ve hızlı çözüm için yazın sıvı gübrelerle yapraktan gübreleme 
yapılmaktadır.  

• Bunlar, 3 hafta ara ile noksanlık semptomları gösteren asmalara 3 kez 
püskürtülebilirler.  



Gübreleme 

 

• Tablo 1. Mikro Elementlerin Topraktaki Kritik 

Konsantrasyonları (mg/kg) 

 Elementler  Az  Orta  Çok  

Demir  2.5 2.5-4.5 > 4.5 

Bakır  < 0.2 - > 0.2 

Mangan  < 14 - > 14 

Çinko  0.5 0.5-1.0 > 1.0 



Gübreleme 

      

   * Bor: Asmanın diğer çok yıllık bitkilere göre bor 
elementine ihtiyacı daha fazladır.  

  * Noksanlığında, çiçek tozu gelişimi ve çimlenmesi 
engellendiğinden meyve tutumu azalmaktadır.  

  * Koltuk sürgünü oluşumu artar ve omca çalılaşır. 

  * Boğum araları kısalır ve yaprak kenarları aşağıya 
doğru bükülür.  

   * Yaprak bombeli bir görünüm alır.  

   * Aşırı bor noksanlığında ise salkımın iskeleti kalır 
veya bir-iki tane olur.  



Asmada bor noksanlığı. 

Boğum araları kısalmış. 



Asmada bor noksanlığı.  

Toprak pH’sı 7.3, bor içeriği 0.86 

ppm.  

Yaprağın bor içeriği noksan 

bitkide 18 ppm, normal bitkide 

47 ppm. 



Asmada bor noksanlığı nedeniyle seyrek oluşmuş üzüm salkımları 



Asmanın çeşitli organlarında bor noksanlığı  



Asma yapraklarında bor fazlalığı  



Gübreleme 

• Doğru, yeterli ve dengeli bir gübreleme yapabilmek için mutlaka 
Kasım-Aralık aylarında toprak, Haziran-Temmuz aylarında da 
yaprak örnekleri (Tablo 2) alınarak analiz ettirilmeli ve sonuçlara 
göre önerilerde bulunulmalıdır.  

• Toprak analizleri ile toprakların, üzerlerinde yetiştirilen bitkileri 
besleme güçleri belirlenir.  

• Toprak ve yaprak analiz sonuçlarının birlikte yorumu ile isabetli 
gübre reçeteleri verilebilir. Yaprak analizleri bağ ve meyve 
ağaçlarında beslenme durumunu belirleyen önemli bir rehberdir. 
Yaprak analizleriyle; 

• Görülen arazlar belirlenir, 

• Gizli noksanlıklar ortaya çıkarılır,  

• Verilen besin maddelerinin bitkilerce alınıp alınmadığı tespit edilir, 

• Yıl içinde veya daha sonraki yapılacak gübrelemelerin 
yönlendirilmesi mümkün olur.  



Gübreleme 

Tablo 2. Asmalar için Besin Elementlerinin Standart Değerleri 

Element Organ Örnekleme zamanı Yeterli düzey 

Azot          (%) Yaprak Haziran 2.75 

Fosfor       (%) Yaprak Haziran 0.24 

Potasyum  (%) Yaprak Haziran 1.4 

Kalsiyum  (%) Yaprak Haziran 1.27-3.19 

Magnezyum (%) Yaprak Haziran 0.2 

Demir    (ppm) Y. sapı Temmuz 42-50 

Bakır     (ppm) Y. sapı Temmuz 23-27 

Mangan (ppm) Y. ayası  Temmuz 30-1250 

Çinko    (ppm) Y. ayası Temmuz 20-30 

Bor        (ppm) Y. ayası Temmuz 26-31 



Asma yapraklarında  

mangan noksanlığı 



Asma 

yapraklarında 

mangan noksanlığı  



8. SULAMA 
• Bitkinin etkili kök bölgesinde kullanılabilir suyun % 20-

50’si kaybolduğunda, bitkiler için gerekli suyun kök 
bölgesine verilmesine sulama denir.  

• Sulamada amaç, bitki gelişmesi için gerekli suyu en kolay 
ve randımanlı bir şekilde kök bölgesinde depolamaktır.  

• Anaç özelliği, çeşit, iklim ve toprak yapısına bağlı 
olmakla birlikte asmalar susuzluğa dayanıklıdır.  

• Ancak mevsim kurak gider ve omcalar uzun süre susuz 
kalırsa sürgün gelişmesi, salkım ve çiçek sayısı, tane 
iriliği, tadlanma, dayanıklılık, verim kalitesi ve miktarı 
olumsuz yönde etkilenir.  

• Susuz alanlarda bağ kurulacaksa özellikle ilk yıllarda 
sıcak yaz aylarında en az 2-3 defa omca diplerine açılan 
çukurlara su verilmelidir.  

• Yıllık yağışı  500 mm’nin üzerindeki yerlerde susuz 
bağcılık yapılabilir.  



Sulama 

Sulanabilen bağlarda bağın suya ihtiyaç duyduğu;  

     sürme-çiçeklenme,  

     çiçeklenme-alaca düşme,  

     alaca düşme-hasat ve  

     hasat sonrası-dinlenme dönemlerinde su 
verilmelidir.  

Geççi çeşitlerde asmaları kış donlarından korumak 
için hasattan 3-4 hafta önce sulamaya son 
verilmelidir.  

Günümüzde modern bağlarda en çok kullanılan 
sulama yöntemi damla sulama yöntemidir.  



Sulama 

 Damla sulamanın başlıca üstünlükleri; 

a) Verilecek su miktarı ayarlanabilir, 

b) Suni gübrelerin en etkin biçimde doğrudan kök 
bölgesine verilmesi sağlanır, 

c) Sulama suyundan % 30-50 oranında tasarruf edilir,  

d) Sıralar arası sulanmadığından sıra aralarında 
yabancı ot gelişimi zayıflar, 

e) Bakım işleri kolaylaşır, 

f) Toprak erozyonuna neden olmaz, 

g) Sulama işçiliği azalır, verim önemli ölçüde artar, 

h) Gövdeye su değmediğinden mantari hastalıklar 
azalır, 

i) Tuzlu topraklarda tuz zararını en aza indirir. 



9. BUDAMA 
• Asmaların kuvvetli bir taç meydana getirmeleri, verim 

çağında uzun süre kalmaları ve zayıflamış omcaların  
canlandırılarak bir süre daha ürün vermeleri için yapılan dal 
kesimi, özellikle bir yaşlı dallar ve sürgünlerde yapılan 
kısaltma, seyreltme ve bükme gibi işlemlere budama denir. 
Budanmayan omcalarda dal fazla, salkım ve meyve az, 
taneler küçük ve göktür. Budamanın amaçları; 

a) Asmaları kısa zamanda ürüne getirmek ve uzun süre verim 
çağında tutmak, 

b) Sağlam ve dengeli bir taç oluşturmak, 

c) Bakım, hastalık ve zararlılarla mücadele ile hasat işlemlerini 
kolaylaştırmak, 

d) Işığın omca içlerine girmesini sağlayarak yapraklarda besin 
maddesi yapımını artırmak, 

e) Yaz budamaları ile özellikle üzüm kalitesini artırmak, 

f) Asmaların her yıl düzenli verim vermelerini sağlamaktır.  



Budama 

Asma şiddetli budamaya gelebilen ve buna uygun tepki 
gösterebilen çok yıllık bir kültür bitkisidir. Bağcılıkta 
özellikle kış budaması önem taşır. En uygun kış budama 
zamanı Ocak, Şubat ve Mart aylarıdır. Bu budamada bir 
yıl önce sürgün halinde oluşan ve budama mevsiminde 
yıllık dal (çubuk) adını alan organların % 70-80’i kesip 
çıkarılır.  

Yaz budamasında ise uç alma veya benzeri uygulamalarla 
asmada kesip çıkarılan kısımlar toplam yeşil aksamın % 
30-40’ı kadardır. Yaz budamalarında filiz alma, uç alma, 
tepe alma, koltuk alma, yaprak alma, bilezik alma, salkım 
seyreltme, tane seyreltme ve dip sürgünlerini temizleme 
gibi işlemler yapılmaktadır.  

Asmalar her yıl mutlaka budanmalıdır. Budamalarda goble 
veya kordon terbiye şekli verilebilir. 



Budama 

• Bağcılıkta telli terbiye sistemi uygulamasının 
avantajları; 

a) Dal ve sürgünlerin omca üzerinde eşit bir şekilde 
dağılması sağlanır, 

b) Gelişen yeni tekniklerin uygulanmasına imkan 
verir, 

c) Her türlü kültürel bakım işleri daha kolay ve az 
masraflı olur, 

d) Organlar güneşten etkili bir şekilde faydalanabilir,  

e) Olumsuz iklim şartlarından daha az etkilenirler,  

f) Her türlü mekanizasyona uygundur.  



10. SEYRELTME 
Bazı üzüm çeşitleri 

besleyebileceklerinden daha 

fazla salkım oluştururlar. Bu 

gibi çeşitlerde fazla 

salkımların kesilmesine 

salkım seyreltmesi denir. Bazı 

küçük taneli çekirdeksiz üzüm 

çeşitlerinde iri taneli salkımlar 

elde etmek için salkımların 

uçları ortaya yakın 

kısımlarından kesilir. Buna da 

tane seyreltmesi adı verilir. 

Her iki uygulama da tane 

tutumundan önce yapılmalıdır. 



11. HASAT 

 

• Üzümler kullanılma amaçlarına göre belirli olgunluk 

dönemlerinde hasat edilirler. Hasat zamanı, 

üzümlerin içerdikleri kuru madde ve asit miktarına 

göre tayin edilmektedir. Kurutmalık üzümlerin 

yüksek randıman vermeleri için hasat zamanında 

kuru madde oranının % 23-24 olması istenir.  

• Bunda genellikle 4 kg yaş üzümden 1 kg kuru üzüm 

elde edilmesi beklenir.   

• Şaraplık üzümler % 20-22, sofralık üzümler ise % 

16-20 kuru madde içerdiklerinde hasat edilirler.  



12. HASTALIK VE ZARARLILAR 

 * Bağlarda salkım güvesi, maymuncuk, külleme ve 
floksera gibi hastalık ve zararlılar görülmektedir. 
Bunlarla yaz ve kış aylarında etkili bir mücadele 
edilmelidir. 

    * Floksera, kök ve yapraklarda yaşayan iki tip 
zararlıdır. Yerli asmaların köklerinde yaşayanlar 
köklerden beslenerek şişkinlikler oluştururlar. Zamanla 
sürgünlerde genel bir durgunluk, asmada zayıflık, 
yapraklarda küçülme ve sararmalar görülür. 
Sürgünlerde boğum araları daralır, sürgünler 
odunlaşamadıklarından kış soğuklarından etkilenirler. 
Salkımlarda taneler seyrekleşir ve şekerlenme ile 
renklenme zayıflar. Asmalar birkaç yıl içerisinde ağır 
bir durgunluk göstererek kururlar.  



Hastalık ve Zararlılar 

  

• Yaprak flokserası ise yeni açılan tomurcuk ve 

yaprakları  emerler. Bu zararlının önüne geçebilmek 

için flokseraya dayanıklı asma anaçları kullanılmalı 

ve bulaşık bölgelerden temiz bölgelere topraklı veya 

topraksız hiçbir fidan taşınmamalıdır. Flokseraya 

karşı pratik bir ilaçlama yöntemi olmamakla birlikte 

yeni dikilecek fidanlar, 1 metreküp için 32.5 g 

methyl bromide ile 2.5 saat kadar fumigasyon 

yapılmalıdır.  
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