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Özet 

Araştırmada Tunceli ve Erzincan illerinde yetiştiriciliği yapılabilen Tilki kuyruğu ve Boğazkere üzüm 

çeşitlerinin SO4 Amerikan asma anacı ile aşı performanslarının belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. 

Uygulanan aşı yöntemi, omega şekli aşı yapabilen masa başı aşı makinesiyle aşılama işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Denemede; aşı tutma oranı (%), gözün canlılık durumu (%), gözde sürme (%), dip 

kısımda çürüme (%), kallus oluşumu (%), dip kök ve boğaz kök oluşumu (%) tespiti yapılmıştır. 10’ar adet 

tekerrürlü olarak oluşturulmuş olan her iki çeşide ait söz konusu özelliklerin belirlenmesinde “Mann 

Whitney U” testinden yararlanılmıştır. Söz konusu istatistiki analizin uygulanmasında Spss 18.0 istatistik 

programı kullanılmıştır. Tilki kuyruğu ve Boğazkere çeşitlere ait özelliklerin rank değerleri ve önemlilik 

seviyelerine bakıldığında grupların istatistikî olarak bütün özellikler bakımından benzer sonuçlar gösterdiği 

gözlemlenmiştir.  

SO4 anacı üzerine aşılanan iki farklı üzüm çeşidinin aşı tutma oranları bakımından yüzdelik değerler 

incelendiğinde; her iki çeşitte %100 başarı sağlamıştır. Dip kök oluşumu Tilki kuyruğu üzüm çeşidinde 

%40, Boğazkere üzüm çeşidinde %50 olarak tespit edilmiştir. Dip kısımda çürüme Tilki kuyruğu üzüm 

çeşidinde tespit edilmemiş olup Boğazkere üzüm çeşidinde ise %20 olarak tespit edilmiştir. Çepeçevre 

kallus oluşumu üzüm çeşitleri bakımından sırasıyla %100 ve %90 olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Omega aşısı, Tilki kuyruğu, Boğazkere, SO4, Amerikan asma anacı,  

Abstract 

In the research, determination of grafting performances of the Tilki kuyruğu and Boğazkere grape 

varieties which can be grown in the cities of Erzincan and Tunceli with SO4 American rootstock has been 

realized. Grafting was done with a bench grafting machine that can perform omega grafting. In the trial, 

grafting success(%), vitality of sprouts(%), sprouting ratios(%), decay in the bottom (%), callus 

formation(%), bottom root and neck root formation were determined. “Mann Whitney U” testing has been 

used to determine the above-mentioned characteristics of the both varieties that have been prepared 10-

replicate for each variety. When the rank values and importance levels of the characteristics of the Tilki 

kuyruğu and Boğazkere varieties are considered, it has been seen that both groups show statistically similar 

results 

When the percentage of grafting success belonging to the two different grape varieties that were 

grafted onto the SO 4 rootstock are considered, 100% of success has been achieved in both varieties. Bottom 

root formation has been determined as 40% for the Boğazkere variety, and 50% for the Tilki kuyruğu 

variety. Decay in the bottom has not been detected in the Tilki kuyruğu variety, but it has been determined 

as 20% for the Boğazkere variety. All-round callous formation has been determined as 100% and 90% 

respectively. 

Key words: Omega machine grafting, Tilki kuyruğu, Boğazkere , SO4,American rootstock,  
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Dünya ve Türkiye’deki bağ alanları tamamen floksera zararlısının etkisi altındadır. Filoksera 

(Phylloxera: Daktulosphaira vitifoliae) Kuzey Amerika’ya özel , afid benzeri ve 1mm den küçük 

bir böcektir. 1863 yılında Avrupa bağlarına bulaşmış ve ilk bulaşma Fransa’da gerçekleşmiştir 

(Morton, 1979). Ülkemize 1881 yılında Fransa’nın Bordeux bölgesi bağlarından İstanbul’a 

getirilen çelikler ile bulaştığı tahmin edilmektedir (Bodenheimer, 1941). 

Filoksera böceğinin ilaçla mücadelesi mümkün değildir. Zararlıya karşı anaç kullanımı 

dışında bir çözüm bulunmamaktadır. Bu nedenle bağ kurulurken bu zararlının etkisinden 

kurtulabilmenin tek yolu aşılı asma fidanı kullanmaktır. Amerikan asma anaçlarının farklı 

nedenlerle floksera zararlısına dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Floksera zararlısının yaprak 

formları yaprak ve genç sürgünlerin özsularını emerek gal adı verilen şişkinlikler oluştururlar. 

Köklerde yaşayan formları ise bitki köklerine hortumlarını sokarak oradaki öz sularını emer 

(Fidan ve Yavaş, 1987).  

Millardet’e göre Amerikan asmalarında meydana gelen şişkinlikler V.vinifera’lara nazaran 

daha küçük olup Amerikan asmaları 4-5 kat mantar tabakası ile yara yerlerini sağlam dokulardan 

ayırarak sekonder olarak gelişen çürümelere engel olurlar. Fox, Amerikan asma çeşitlerinin 

köklerinin daha çabuk odunlaşması ve anatomik yapılarının daha uygun olmasından 

kaynaklandığını düşünürken, Oraman (1959), Amerikan asma çeşitlerinin özsularının asitik 

karakterde olmasının etkili olduğunu belirtmiştir (Yağcı ve Erdem, 2016). 

Bununla birlikte üzüm çeşitlerinin iklim ve toprak koşullarına uyumunun, zararlı ve 

hastalıklara karşı dayanıklılığının, sıcak, soğuk, kurak, kireç, tuz gibi olumsuz çevresel faktörlere 

karşı dayanımının, verim ve kalitesinin artırılabilmesi için anaç kullanımı gerekmektedir. 

Amerikan asma anaçlarını elde etmek amacıyla Vitis riparia, Vitis rupestris ve Vitis 

berlandieri türleri ile Vitis vinifera arasında türler arası melezlemeler yapılarak kolay köklenen, 

aşı başarısı yüksek, uyuşma ve afinitesi iyi yeni hibritler elde edilmektedir (Yağcı ve Erdem, 

2016). 

Bu nedenle, yetiştiricilik yapılacak bağ alanı ile yetiştiriciliği yapılacak üzüm çeşidi için en 

uygun anacın seçimi, büyük önem taşımaktadır. Bağ kurulurken kurulan bölge için seçilecek çeşit 

ve anaç yanında seçilen çeşit ve anaç arasındaki uyum son derece önemlidir. aşılık çeliklerin 

alınması, saklanması, aşılanması, kaynaştırılması, köklendirilmesi, dış koşullara alıştırılması ve 

sökümüne kadar geçen süreç içerisinde yapılan tüm teknik ve kültürel uygulamalar başarıya 

etkilidir. Uygun anaç seçimine dair çalışmalar yapılmaya devam etmektedir.  

Aşılı asma fidanı elde etmek için ise bağda yerinde veya masa başında (omega aşı) aşılamalar 

yapılmaktadır. Çalışmamızda aşı, omega tipi aşı kesiti açan ayak pedallı aşı makinası ile 

yapılmıştır.  

Aşıda başarı üzerine etkili olan faktörlerin başında aşılama zamanı ile kaynaştırma ortamının 

sıcaklık ve nemi gelmektedir. Anaç ile kalem arasında iyi bir kallus dokusunun oluşması, aşı 

materyallerinin doğru seçimi, aşı tipi, aşıda kullanılan materyaller, anaç, çeşit, katlama materyali 

vb. son derece önemlidir. 

Asılı asma fidanı üretiminde, aşı yerinde sağlıklı bir kaynaşma sağlamak amacıyla asılı 

çelikler, yaklaşık 3 hafta süre ile kontrollü ortamda tutulmaktadır. Aşılı çelikler kontrollü ortama, 

tahta veya plastik kasalar içerisinde, genellikle su veya talaş ortamlarında katlanarak alınırlar. 

Katlama ortamı olarak, volkanik tüf, perlit, turba, vernikülit, pomza ve kaya yünü gibi farklı 

ortamlar tek veya karışım şeklinde kullanılabilmektedir (Çelik ve Akgül, 1992; Altındişli vd., 

1998). 

Çalışmamızda, Erzincan ve Tunceli illerinde yetiştiriciliği yapılabilen Tilki kuyruğu ve 

Boğazkere üzüm çeşitlerinin SO4 Amerikan asma anacı ile aşı performanslarının belirlenmesi 

gerçekleştirilmiştir. 
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Materyal ve Metot 

Araştırma 2014-2015 yılında çeşit olarak, Erzincan ve Tunceli illerinde yetiştiriciliği 

yapılabilen Tilki kuyruğu ve Boğazkere üzüm çeşiti kullanılmıştır. Anaç olarak ise SO4 

Amerikan asma anacı kullanılmıştır. Katlama ortamı olarak ince kavak talaşı kullanılmıştır. 

SO4 asma anacı, Berlandieri x Riparia melezidir. Başlangıçta hızlı bir gelişme göstererek 

üzerine aşılanan çeşitlerin tane tutumunu arttırma ve erken olgunlaştırma eğilimi vardır. Nemli 

ve killi topraklara tavsiye edilen anaç çok kurak topraklarda iyi gelişemez. Toprağın %17-18’e 

varan aktif kirecine dayanan çeşidin köklenme ve aşı tutması gayet iyidir (Çelik vd., 1998; Çelik, 

1998; Çelik, 2006). 

Bu çalışmada kullanılan Tilki kuyruğu ve Boğazkere üzüm çeşidine ait bazı ampelografik 

özellikler Çizelge 1’de verilmiştir. Anadolu’nun en eski ve yerli üzüm çeşitlerinden olan 

Tilkikuyruğu ve Boğazkere tanen oranı yüksek şaraplık çeşitlerimizdendir. 

Çizelge 1. Sofralık üzüm çeşitlerinin bazı ampelografik özellikleri (Karaca Sanyürek, 2014) 

Ampelografik Özellikleri Tilki Kuyruğu Boğazkere 

Salkım büyüklüğü Orta (241,5±59) Orta (238,56±15,9) 

Salkım sıklığı Sık Çok sık 

Salkım ağırlığı Küçük (272±113) Orta (486±67) 

Tane ağırlığı Küçük (2,36±0,09) Küçük (2,24±0,08) 

Tane şekli Yuvarlak Yuvarlak 

Tane eti sertliği Yüksek (0,46) Çok yüksek (1,76) 

Tane rengi  Koyu kırmızı mor Koyu kırmızı mor 

Çekirdek  Var Var 

Çiçek Morfolojik erdişi fizyolojik dişi Erdişi 

Olgunlaşma Geç Geç 

   

Yaprak dökümünü takiben anaçlık olarak kullanılan çelikler Roux’un (1988) bildirdiği gibi 

bir yıllık dalların iyi odunlaşmış orta kısımlarından alınmış, boyları TS-4027’ye göre 30- 40 

cm’ye ayarlanmış ve bunlar arasından 8-12 mm çapında olanlar seçilerek siyah polietilen plastik 

torbalar içerisine Mart ayı sonlarına kadar +4˚C sıcaklık ile % 95-98 nispi neme sahip soğuk hava 

deposunda muhafaza edilmiştir.  

Uygun bir şekilde aşı odasına nakledilen çeliklerin dip ve en uçtaki gözler dışındaki gözleri 

aşı bıçağı ile köreltildikten sonra %5’lik fungusit içeren ılık su içerisinde 24 saat bekletilerek 

Botrytis cinerae (Kurşuni küf), Phomopsis viticola (ölü kol), Unciluna necator (Küllenme) ve 

diğer mantari hastalıklara karşı dezenfekte edilmişlerdir (Çelik ve Ağaoğlu, 1981; Doğan, 1996). 

Aşılama omega tipi aşı kesiti açan ayak pedallı aşı makinesi ile yapılmıştır.  

Aşılama işleminin hemen arkasından aşılı çeliklerin kalem ve aşı yerini içinde kalacak 

şekilde üstten yaklaşık 10 cm’lik kısımlarının dayanıklılık ve esnekliğini arttırmak üzere % 1-5 

arasında balmumu, vazelin, reçine, bitumen, zift, mineral yağ gibi maddelerin yanısıra, etkili 

oranda fungusit ve oksin katılarak hazırlanmış, 70-80 0C’de eriyen ticari parafin kullanılarak 

(Çelik vd., 1998) parafinleme işlemi gerçekleştirilmiştir (Akman ve Ilgın, 1993). Aynı tarihte 

Richter sandıkları içersine 3’er tekerrür ve her tekerrürde 10 aşılı çelik olmak üzere 30 aşılı çelik 

konularak kaynaştırma odasına alınmıştır. 

Çimlendirme ortamı olarak ince kavak talaşı kullanılmıştır (Cangi vd., 2000). Yaklaşık 3 

hafta kaynaştırma odalarında bekletilen aşılı çelikler katlama ortamlarından çıkarılarak, gözde 

sürme (sürmüş/sürmemiş), kallus oluşumu (0-4) skalasına göre (0: hiç kallus yok, 0.25: çevrenin 

1/4 ünde, 0.50: 1/2 sinde, 0.75: 3/4 ünde, 1.0: çepeçevre kallus gelişmesinde), dip kök (var/yok) 

ve boğaz kök (var/yok) oluşumu durumları incelenmiştir. Söz konusu ölçümler aşılamadan 21-23 

gün sonra gerçekleştirilmiştir (Altındişli vd., 1998). 
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Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 10 bitki olmak 

üzere her çeşit için 30 aşılı çelik kullanılmıştır. Adı geçen özeliklerin belirlenmesi amacıyla her 

iki üzüm çeşidinden 10 ar adet tekerrür oluşturulmuştur. Tilki kuyruğu ve Boğazkere çeşitlerinde 

söz konusu özellikler bakımından gruplar arasında farklılıkların tespitinde Mann Whitney U 

testinden yararlanılmıştır (Çimen, 2015). Üzüm çeşitlerinde incelenen özellikler arasındaki 

ilişkilerin tespitinde sperman korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Söz konusu istatistiki 

analizlerin uygulanmasında SPSS 18.0 istatistik programı kullanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırmada Erzincan ve Tunceli illerinde yetiştiriciliği yapılabilen Tilki kuyruğu ve 

Boğazkere üzüm çeşitlerinin SO4 Amerikan asma anacı ile aşı performanslarının belirlenmesi 

gerçekleştirilmiştir.  

Bu amaçla her iki üzüm çeşidinden 3’er tekerrür ve her tekerrürde 10 aşılı çelik olmak üzere 

30 aşılı çelik kullanılmıştır. Tilki kuyruğu ve Boğazkere çeşitlerinde söz konusu özellikler 

bakımından gruplar arasında farklılıkların tespitinde Mann Whitney U testinden yararlanılmıştır 

(Çimen, 2015).  

Her iki çeşide ait tüm özelliklerin rank değerleri ve önemlilik seviyelerine bakıldığında 

grupların tüm özellikler bakımından benzer sonuçlar gösterdiği gözlemlenmiştir (p>0.05). 

Dolayısıyla Erzincan ilinde yetiştirilen her iki üzüm çeşidinin söz konusu özelliklerin tümünde 

istatistikî olarak benzer niteliktedir denebilir.  

Araştırma sonuçlarına göre Erzincan ve Tunceli illerinde yetiştirilen her iki üzüm grubu çeşit 

olarak farklı olsa da parametre bazında istatistikî olarak benzer niteliklere sahiptir sonucuna 

ulaşılmıştır (p>0.05). 

SO4 Amerikan asma anacı üzerine aşılanan iki farklı üzüm çeşidinin aşı tutma oranları 

bakımından yüzdelik değerler incelendiğinde; her iki çeşitte %100 başarı sağlamıştır.  

Dip kök oluşumu Tilki kuyruğu üzüm çeşidinde %40, Boğazkere üzüm çeşidinde %50 olarak 

tespit edilmiştir.  

Dip kısımda çürüme Tilki kuyruğu üzüm çeşidinde tespit edilmemiş olup Boğazkere üzüm 

çeşidinde ise %20 olarak tespit edilmiştir.  

Çepeçevre kallus oluşumu üzüm çeşitleri bakımından sırasıyla %100 ve %90 olarak tespit 

edilmiştir. 

Tilki kuyruğu ve Boğazkere çeşitlere ait özelliklerin rank değerleri ve önemlilik seviyelerine 

bakıldığında grupların istatistikî olarak benzer sonuçlar gösterdiği gözlemlenmiştir (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Üzüm çeşitlerine ait rank değerleri 
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Ranks 

 Grup  N Mean Rank Sum of Ranks 

Iskarta çelik 1,00 10 10,50 105,00 

2,00 10 10,50 105,00 

Total 20   

Gözün canlılık durumu 1,00 10 10,50 105,00 

2,00 10 10,50 105,00 

Total 20   

Gözde sürme durumu 1,00 10 8,00 80,00 

2,00 10 13,00 130,00 

Total 20   

Sürgün uzunluğu 1,00 10 8,00 80,00 

2,00 10 13,00 130,00 

Total 20   

Köklenme durumu 1,00 10 10,00 100,00 

2,00 10 11,00 110,00 

Total 20   

Dip kısımda çürüme 1,00 10 13,00 130,00 

2,00 10 8,00 80,00 

Total 20   

Çepeçevre kallus oluşumu 1,00 10 10,00 100,00 

2,00 10 11,00 110,00 

Total 20   

Çeliğınde kallus oluşumu 1,00 10 10,00 100,00 

2,00 10 11,00 110,00 

Total 20   

Kaleminde kallus oluşumu 1,00 10 10,00 100,00 

2,00 10 11,00 110,00 

Total 20   

Boğazkök oluşumu 1,00 10 11,00 110,00 

2,00 10 10,00 100,00 

Total 20   

Çizelge 3. Üzüm çeşitlerine ait değerlerin gruplar arası mukayesesi 
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Mann-

Whitney U 

50,000 50,000 25,000 25,000 45,000 25,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

Wilcoxon W 105,000 105,000 80,000 80,000 100,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

Z ,000 ,000 -2,517 -2,517 -,438 -2,190 -1,000 -1,000 -1,000 -,457 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

1,000 1,000 ,052 ,053 ,661 ,058 ,317 ,317 ,317 ,648 

Exact Sig. 

[2*(1-tailed 

Sig.)] 

1,000a 1,000a ,063a ,063a ,739a ,063a ,739a ,739a ,739a ,739a 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: grup 

Çizelge 4. Üzüm çeşitlerinde incelenen özellikler arası ilişkiler 

 

Çizelge 4 incelendiğinde çürüme ve boğaz kök oluşumu değerleri arasında pozitif yönde orta 

derecede önemli işlik bulunmuştur (r=0.453, p<0.05). Çepeçevre kallus ve kalemde kallus 

değerleri arasında ise pozitif yönde tam ilişkiye rastlanmıştır (r=1; p<0.01). kalemde kallus 

değerlerine bakarak Çepeçevre kallus değerlerinin yönünü ve şiddetini tahmin etmek tama yakın 

ihtimalle korelasyon analiz sonucuna göre mümkün görünmektedir.  
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Sonuç 

Dip kısımda çürüme; Tilki kuyruğu üzüm çeşidinde tespit edilmemiş, Boğazkere üzüm 

çeşidinde ise %20 olarak tespit edilmiştir. 

Dip kök oluşumu; Tilki kuyruğu üzüm çeşidinde %40, Boğazkere üzüm çeşidinde %50 

olarak tespit edilmiştir.  

Çepeçevre kallus oluşumu; Tilki kuyruğu üzüm çeşidinde %100, Boğazkere üzüm çeşidinde 

ise %90 olarak tespit edilmiştir. 

Her iki çeşitte %100 başarı sağlamıştır.  

Aşıda başarı oranına; yapılan aşı şekli ve yöntemi, aşılama zamanı, kullanılan çeşit, alınan 

çeliklerin niteliği, çeşit-anaç kombinasyonu, kaynaştırma ortamı koşulları (sıcaklık ve nem) gibi 

birçok etken mevcuttur. 

Özellikle çepeçevre kallus oluşumu aşı randımanında başarıyı etkileyen en önemli kriter 

olmaktadır. Yapılmış olan söz konusu çalışmamızda çepeçevre kallus oluşumunda her iki 

kombinasyonda da %100 başarı elde edilmiştir. Elde edilmiş bu sonuçlar doğrultusunda her iki 

kombinasyon için söz konusu yörelerde aşılı asma fidanı yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Fakat 

yörede yetiştirilmekte olan diğer çeşitler için de benzer uygulamalar yapılarak aşı performansları 

hakkında bilgi sahibi olunabilir. Söz konusu çalışma daha da ileriye götürerek özellikle fidan 

randımanı ve benzer uzun süreli çalışmalarla viniferaların gelişim-verim performansları 

belirlenebilir. 
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