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Ekonomik anlamda bağcılık
30-50 kuzey ve güney enlemleri arasında

V. candicansV. amurensisV. ripariaV. cinerea



Günümüzden 10.000 yıl öncesinde  bağcılık bilinmektedir (Ağaoğlu, 

1999). 



Dünya üzüm üretimi

https://www.atlasbig.com/en-au/countries-by-grape-production
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ÜZÜMLERİN SINIFLANDIRILMASI

a) Botanik Sınıflama (Takım, Cins, Alr cins, Tür, Alt tür…..)

b) Ticari Sınıflama

c) Olgunluk Dönemine göre (Çok erken, erken, orta mevsim, geç, çok geç…)

d) Renklerine göre (Beyaz, siyah, mor, kırmızı, pembe…)

e) İriliklerine göre (çok iri, iri, orta, güççük…☺)



Kullanım amacına göre üzümler
• Sofralık

• Kurutmalık

• Şaraplık-Şıralık

Macabeu
Muscat
d'alexandrie

Semillon
Ugni Blanc

Pinot Noir

Tempranillo Petit Verdot



Sofralık üzümler:

• Yeme kaliteleri yüksek,

• Yola dayanımları iyi, 

• Taneler iri,

• Kalın kabuklu, 

• Sert etli, 

• Sap-tane bağlantısı iyi,

• Salkım sıklığı orta

• Çekirdekli ve çekirdeksiz çeşitleri

Ülkemizde sofralık üzüm tüketiminde ince kabuklu, sulu ve tatlı (şekerli) çeşitler; 

Avrupa da kalın kabuklu, orta derece asitli, standart salkımlı ve az şekerli çeşitler 

tercih edilmektedir

Sweet Sapphire



Şaraplık ve Şıralık Çeşitler

• Küçük salkım ve küçük taneli 

• İnce kabuk ve bol şıralı

• Aroması yüksek

• Orta verimli

• Üzüm şırasından pekmez, sucuk, köme, 
üzüm suyu, pestil, tarhana vb ürünler 
üretilir



Kurutmalık üzüm çeşitleri;

• Yumuşak dokulu,

• Hoşa giden tada sahip

• Depolamada nemlenmeye az meyilli olması istenir

• Çekirdekli ve çekirdeksiz üzümler bu amaçla
kullanılabilmektedir.

• Üzümler % 23-25 SÇKM de hasat, nem oranı % 12 ye kadar
kurutulur, doğal nemle maksimum % 17 e çıkar

• ABD naturel kurutmalıkta ülkemiz ise bandırılmış kuru
üzümde ilk sıralardadır

• Çekirdekli kuru üzüm ise çerez ve alkol üretiminde
kullanılır.

• Kurutulan üzümler 7-11 sınıflamasına tabi tutulur

• Sultani Çekirdeksiz, Besni, Ekşi Kara, Banazı Karası, Horoz
Karası…

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.uni-hohenheim.de/lehre370/weinbau/graf_jpg/weinbau/rostroc0.jpg&imgrefurl=http://www.uni-hohenheim.de/lehre370/weinbau/bild_htm/weinbau/rosprsri.htm&h=294&w=404&sz=15&hl=tr&start=18&tbnid=aACAVCQx6twlmM:&tbn


AMERİKAN ASMA ANAÇLARI



Amerika’ya göç eden Fransızların 1863yılında 
Avrupa’daki akrabalarına asma üretim 
materyallerini göndermeleriyle birlikte filoksera 
zararlısı Avrupa kıtasına taşınarak yayılmış ve 
tahribata başlamıştır.

Tahribat nedeniyle 1868-1978 yılları arasında 
Fransa’daki yerli bağların büyük bir bölümü  yok 
olmuştur. 

1872’de İspanya ve Portekiz 

1875’te Almanya, İsviçre Avusturya; 

1880’de Rusya; 

1885 yında ise Kuzey Afrika’da (Cezayir) 
görülmeye başlamıştır



Ülkemizde ilk defa filoksera böceği Biron

(1948)’a göre 1885’de, Bodenheimer (1941)’e 

göre 1881’de görülmüştür.

1888 yılında İzmir çevresinde görülen böcek 

kısa bir sürede Marmara ve Ege 

Bölgesi’ndeki bağ alanlarının tamamını etkisi 

altına alarak iç kesimlere doğru yönelmiştir. 

Ancak kumlu toprak yapısı nedeniyle Gediz 

havzasındaki bağlar filoksera zararlısından 

fazla etkilenmemiş olup halen bu yörede 

yerli bağcılık yapılabilmektedir.

Nevşehir

Ankara - Keçiören

Alaçatıİzmirİzmir



Amerikan Asma Anaçlarının Filokseraya Dayanım Nedenleri

Filoksera Zaralısı kökü emişi sırasında 

açtığı yaranın kapanması ve hücre 

bölünmesini önleyici maddeler 

salgılanır. 

Genç kökçüklerde küçük çengel 

şeklinde şişlikler (nodozite)

Yaşlı köklerde  daha büyük şişkinlikler 

(tuberozite)

İşte bu ince ve kalın köklerdeki 

sekonder enfeksiyonlar 

sonucunda, omcanın ince ve kalın 

kökleri, fonksiyonlarını yitirerek 

ölüme mahkum olurlar.

?



Amerikan Asma Anaçlarının Filokseraya Dayanım Nedenleri

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. 

Amerikan asmalarının özleri daha dar, 

hücre dokuları daha yoğun, öz 

ışınları daha çok, öz ışınlarının 

hücreleri küçük ve kalın çeperli 

yapıya sahiptir. Anatomik yapıların 

daha uygun olması nedeniyle kökler 

daha çabuk odunlaşmaktadır. 

?



Amerikan Asma Anaçlarının Filokseraya Dayanım Nedenleri

Amerikan asmaları yerli asmalara nazaran 

daha fazla asit ihtiva eder. 

Yerli asmaların kök yapılarının yumuşak, öz 

sularının tatlı ve filoksera tarafından açılan 

yaraların daha kolay kapanmaması 

nedeniyle filokseralı yerlerde yerli bağcılık 

yapılamamaktadır. 

Buna karşılık kumlu topraklara sahip bazı 

bulaşık alanlarda halen yerli bağcılık 

sürdürülmektedir.Çünkü, Filoksera böceğinin 

vücudunun yumuşak yapılı olması nedeniyle 

kumlu alanlarda yaralanarak zarar görmesi 

sonucu hareket edememesi ve 

ilerleyememesidir. 

?A: Harmony, B: Freedom



Dünyada ve ülkemizde değişik toprak tiplerine adapte olabilen, kurağa, 

kirece, tuzluluğa, filoksera ve nematodlara dayanımı yanında V. vinifera

çeşitleri ile uyuşma yetenekleri farklı olan çok sayıda anaç 

kullanılmaktadır. 



Bazı Amerikan Asma Anaçları ve Özellikleri

Berlandieri X Rupestris
1103 Paulsen
110 R
140 Ruggeri

Doğal Seleksiyonu Veya 
Melezler
1613 C
1616 C
Dogridge (Dog Ridge)
Harmony
Ramsey (Salt Creek)

Berlandieri X Riparia
420 A
5 BB
SO4

Vinifera X Amerikan
41 B (Vinifera x Berlandieri)
Fercal (Vinifera x Berlandieri)

Taban 
arazi

Kireç

Kuraklık Nematod



BERLANDİERİ X RİPARİA MELEZLERİ

5 BB

•Kuvvetli bir anaçtır. 

•5 BB anacı nemli ve killi topraklara yetişebilir.

• Çok kurak toprakları sevmez.

•%20 civarında aktif kirece ve nematodlara dayanır. 

•Köklenmesi iyidir. 

• Bağda yapılan aşılarda randıman biraz düşük 

olabilir. 

V. berlandieri V. riparia

X



BERLANDİERİ X RUPESTRİS MELEZLERİ 
1103 Paulsen

• Kuvvetli bir anaçtır. 

•Kuraklığa nispeten dayanır.

• Alt katmanı nemli ve killi-kireçli 
topraklara da iyi adapte olabilir.

•Aktif kirece %17-18 civarında dayanır. 

•Toprakta mevcut 0.6 g NaCl/kg  

oranındaki tuza dayanır.

•Köklenme ve aşı tutma oranı yüksektir.

V. berlandieri V. rupestris

X



VİNİFERA X AMERİKAN MELEZLERİ 

41 B (Vinifera x Berlandieri)

•Vegetatif devresi kısadır.

• Kireçli topraklar için kullanılır. İlkbaharı yağışlı 
geçen yörelerde  hafif sararmalar göstermektedir.

•İlk yıllar yavaş gelişir.

•Filokseraya orta derecede dayanır.

•Tuz ve mildiyöye dayanıklılığı yeterli değildir. 

•Çelikleri zor köklenir. 

• Bağda (yerinde) yapılan aşılarda başarı oranı daha 
yüksektir. 



DOĞAL SELEKSİYON VEYA DEĞİŞİK MELEZLER

1613 C

•Filokseraya toleranslıdır.

•Kirece dayanımı ortadır.

•Nematodlara oldukça dayanıklıdır. 

•Yaprakları filoksera gallerinin
taşıyabilmektedir. 

•Kolay köklenebilen bu asma anacının aşı 
tutuma oranı da yüksektir. 



DOĞAL SELEKSİYON VEYA DEĞİŞİK MELEZLER

Ramsey

• Kuvvetli gelişir. 

• Kumlu ve az verimli topraklarda iyi 
gelişmektedir.  

• Üzerine aşılanan üzüm çeşidinde çinko 
noksanlığı görülebilir.

•Çelikleri zor köklenir.

• Yerinde aşılamaları iyidir.  

•Filokseraya orta derecede dayanır. 

• Nematodlara yüksek derecede dayanır. 



Bazı Amerikan Asma Anaçları

RAMSEY

HARMONY DOGRİDGE

1616 C 1613 C 140 Ru

420 A



5 BB

SO4 41 B
FERCAL

Bazı Amerikan Asma Anaçları



Çelik ve Kısmalı, 
2003



Tangolar ve Tangolar, 2015Farklı anaçlar üzerine aşılı Perlet üzüm çeşidi



Vitis aestivalis 'Norton'

At the University of Missouri

JACKIE LEIGH HARRIS: 2013



Anaçlar
Salkım 

SÇKM (%) pH Asit (g/l)
Ağırlık (g) En (cm) Boy (cm)

110 R 184.4 11.7 a 17.3 a 20.7 3.23 c 7.54

1103 Paulsen 182.6 11.5 a 17.0 a 20.4 3.32 b 7.11

140 Ruggeri 107.3 8.8 b 14.1 b 20.7 3.44 a 7.11

Anaçlar
Tane 

En (mm) Boy (mm) Ağırlık (g) Sertlik (NW)

110 R 13.5 a 15.1 a 2.00 a 0.44

1103 Paulsen 12.6 b 14.3 b 1.67 b 0.52

140 Ruggeri 12.1 b 13.3 c 1.40 b 0.54

Farklı anaçlar üzerine aşılı Boğazkere üzüm çeşidinin salkım, şıra ve tane özellikleri
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Bağ tesis etmeden önce karar verilmesi gereken hususlar

- Benim arazime hangi anaç uygundur?

- Üzümü nasıl değerlendireceğim?

- Hangi üzüm çeşidini kullanmalıyım?

- Hangi çeşit asma fidanı kullanmalıyım?

- Dikim sıklığım ne olmalıdır?

- Fidanları ne zaman dikmeliyim?

- Destek/dayanak sistemim hangi malzeme olmalıdır?

- Hangi destek sistemini uygulamalıyım?

- Dikimden sonra ne yapmalıyım?

- Fidanlar yaprağını dökünce ne yapmalıyım?

- İlk kış sonrası fidanları ne zaman budamalıyım?

- Tesisimin birinci yılda nelere dikkat etmem gerekir?

- İkinci yılda neler yapmam gerekir?

- Sorular, sorular …kafamdaki deli sorular



ANAÇ SEÇİMİ

Her anaç farklıdır.

Toprak analizine göre anaç 
kullanılmalıdır. 



Anaç seçimi yönüyle yapılacak olan toprak 
tahlillerinde özellikle 

• Aktif ve toplam kireç miktarı, 

• Bünyesi (Kumlu, tınlı,…)

• pH sı, 

• tuzluluk problemi olup olmadığı 

• tabansuyu seviyesi ve yıl içindeki hareketi, ()

• toprak kalınlığı, 

• taşlılık durumu incelenir. 

• Toprak tahlili kadar sulama yapacağımız suyun da 
tahlili önemlidir.



ÇEŞİT  SEÇİMİ

Biz öncelikle hangi amaçla üzüm 
yetiştireceğiz bu iyi düşünülmeli ve ona 
göre hareket edilmelidir.

Yetiştirilecek çeşit;

- Bölgeye adapte olabilmeli, 

- Tüketici isteklerine veya sanayiye uygun 
olmalı, 

- Özel istekleri dikkate alınmalıdır. 



• Hangi fidanı dikelim?, Fidanları nereden alalım?

Asma fidanı

Aşısız fidan

Amerikan 
asma fidanı

Yerli asma 
fidanı

Aşılı Fidan

Tüplü fidan
Açık köklü 

fidan



Destek Sistemlerinde Kullanılan Temel Malzemeler

Direkler

Kollar (T’ler)

Askı malzemeleri (galvanizli tel, 

Payanda (Çıpalar, Ankraj, papuç..)

Gerdirme malzemeleri (Makara, Mandal)

Metal Malzemeler

Beton Malzemeler

Ahşap (tahta) malzemeler



Destek Sistemlerinde Kullanılan Direkler

Çelik bağ direği

- Galvanizli  - Rulo  Çelik Saç   
malzeme kullanılır. 

- İstenilen yerlere delik 
açılabilir. 

- Kimyasal mücadele ilaçları , 
gübre ve fungusitler içinde 
bulunan asidik çözeltiler ve 
pasa karşı dayanım için çinko 
ile kaplanmış olmalıdır.

Beton bağ direği

- Daha ucuzdur. 

- Kimyasal maddelerden 
etkilenmezler. 

- Bakım istemezler,

-Ömürleri uzundur,

-Ağır ve kırılgandırlar

-Taşıma ve dikilmeleri oldukça 
zordur.

Tahta bağ direği

- 8-15 cm çapında olabilir. 

- Hafiftir

- Taşımaları ve dikilmeleri 
kolaydır

- Ömürleri kısadır

- Yıldırım düştüğünde yanabilir



Arazinin işaretlenmesi

• İşaretleme; omcaların geleceği yerleri düzgün olarak saptamak, sıraları

muntazam olarak oluşturmak amacı ile yapılır.

• İp, şerit metre, işaretleme çubukları ile yapılır.

• İşaretleme özenle yapılmalıdır. Düzgün olmazsa sıradan kaçan omcalar

oluşur, bunlar da ilerde toprak işleme esnasında zararlanabilir.



FİDANLARIN DİKİMİ

• Taban gübresi verilmeli

• Dikim tuvaleti  yapılmalı

• Aşı yeri toprak seviyesinden yukarıda olmalı

• Can suyu verilmelidir. 

• Fidanların yanlarına herekler dikilmelidir. 

• Açık köklü fidanlarda kümbet yapılmalı. 







Bağlama ipine dikkat





Çift Kollu Kordon
Çift T Şekli 

Y (pergola) Şekli Çardak (rasyonel pergola)Şekli



Sabit Kordon (royat) Şekli
• Gövde yüksekliği 40-100 cm

• Yatırma teli sonrası 1.bağlama teli 20-25 cm, 2. bağlama teli 35-40 cm 
en geçer.

• Karakollar üzerinde 20-25 cm aralıklarla baş lar oluşturulur.

• Başlarda 2-3 gözlü kısa çubuklar bırakılır (kısa budama)

• Sofralık ve şaraplık üzüm çeşitlerine uygundur. edir



Çift T Şekli 
• Kısa veya uzun budana çeşitler için uygundur

• Genelde 50 ve 100 cm olan iki adet köşebent demir direklere montelenir.

• Küçük T ler toprak seviyesinin 100-120 cm yukarıdan, büyük T ler ise 
Küçük T lerin 30-40 üzerinden montelenir. 

• Kısa budanan çeşitlere ayrıca yatırma teli de çekilir.

• Uzun budanan çeşitlerde küçük T lerden geçemn tellere üzün çubukları 
bağlanır.

• Büyük T den geçen teller bağlama telleridir.



Y (pergola) Şekli
• Direğe  V harfine benzer parçaların monte edilmesi nedeniyle bu ismi almıştır.

• V nin üst açıklığı 150-175 cm olabilir.

• 6 veya 8 telli olabilir.

• En altta bulunan iki tele ürün çubukları,üstteki tellere ise yeşil sürgünler bağlanmaktadır.

• Uzun budanan çeşitlere uygundur.

• Sofralık yetiştiricilikte önerilir.



Çardak (rasyonel pergola)Şekli

• Dikim sıklığı 3.0 m x 3.0 m veya , 3.0 m x 2.0 m olabilir.

• Baş yüksekliği 2.0-2.5 m olabilir.

• Üst teller 50 cm x 50 cm aralılarla dama şeklinde enine ve boyuna çekilir. 

• Sürgünler bu dama şekli yüzeyine yönlendirilir.

• Uygun malzeme ve omca yüklemesi ile 50 m x 100 m ebatlarında olabilir. Daha 
fazla olması durumunda yıkılmalar görülebilir.



ÇEŞİTLER

ORT.VERİM 
(kg/da)

ÇARDAK Y.ÇARDAK Y veya Çift T

MEVLANA 8.500 4.200 2.500

TRAKYA İLKEREN - 2.200 1.800

SUPERİOR SEEDLESS 4.000 2.500 2.000

ALPHONSE LAVELLE 4.000 3.000 2.500

HOROZ KARASI 5.500 3.000 2.300

RED GLOBE 4.500 3.500 2.500

ROYAL 4.000 3.000 2.200

Bazı Terbiye Sistemleri ve Üzüm Çeşitleri Arasındaki Verim Değerleri





Bağcılık 
(Göz-Fenoloji)

Doç. Dr. Adem YAĞCI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi



Gözler ve Tomurcuklar

Asmada tomurcuklara göz 
denilmektedir. 

Asma gözleri bulundukları yer 
ve sürme zamanlarına göre 
dörde ayrılır.

➢ Kış gözleri, 

➢ Aktif tomurcuklar, 

➢ Adventif gözler 

➢ Pasif tomurcuklar



Kış gözleri
Gelişme devresinde yaprak koltuklarında oluşurlar. 
Hemen sürmezler.
Kışı dinlenerek geçirir.
İlkbaharda sürerek ürünün  bulunduğu yazlık sürgünleri oluştururlar. 
Birden fazla tomurcuk içerirler (sürgün, yaprak, çiçek vb). 

Bir kış gözünün boyuna kesiti
1. Ana (primer) tomurcuk, 
2. Sürgün taslağı ana ekseni
3. Salkım taslağı, 
4. Yaprak taslağı, 
5. Yan (segonder, tersiyer) tomurcuklar, 
6. Pul

Gözlerin oluşum zamanı?



Aktif Tomurcuklar

Aynı gelişme dönemi içerisinde oluşup 
sürgün veren tomurcuklardır.
Kışlık gözlerle beraber yaprak 
koltuklarında oluşurlar
Kısa zamanda sürerek koltuk 
sürgünlerini oluştururlar

Aktif tomurcuktan 
süren koltuk 
sürgünü

Kış gözü



Adventif Gözler 
(latent gözler, uyur gözler)

Kış gözlerin tamamı oluştukları yıl sürmez.

Bazıları kabuk altında 1-5 yıl kadar kalabilir.

Herhangi bir dış etmenin etkisi ile (mekanik 

zararlar, don vb) sürerek obur sürgünler oluşur. 

Verimsizdirler. 

Yaz budamaları esnasında bitkiden 

uzaklaştırılırlar. 

Fakat gerektiğinde kullanılmak üzere önemli 

olabilirler.
Adventif 

gözden 

sürmüş 

oburlar

?



Pasif Tomurcuklar
(Bazal göz)

Yaz sürgünlerinde dibinde oluşan ve 

ertesi sene sürmeyen basit yapılı 

tomurcuklardır. 

Zamanla adventif göz haline gelirler. 

Kör göz olarak da tabir edilir.

Şiddetli soğuklardan sonra asmanın 

zararlanması sonucu gövde ve 

kolların oluşturulmasında 

kullanılabilirler.

?



?

Bağcılıkta Budama

Ürün Budamaları 

Kış Budaması

Baş Budaması

Kısa Budama

Uzun Budama

Karışık 
Budama

Yaz Budaması

Sürgündeki 
işlemler

Uç alma

Tepe alma

Koltuk alma

Yaprak alma
Salkım 

uygulamaları

Salkım 
seyreltme

Salkım ucu 
kesme

Bilezik alma
Obur ve Filiz 

alma

Şekil Budamaları

Budamanın Amaçları:

- Terbiye şekli vemek

-Omcayı genç tutmak

- Vegetatif-generatif denge sağlamak

- Kaliteli ürün almak,

- Kültürel işlemleri kolaylaştırmak



KIŞ İLKBAHAR YAZ SONBAHAR

Uyanma Çiçeklenme Bendüşme Hasat

Gelişme periyoduDinlenme Dinlenme

A
ğl

am
a

Ya
p

ra
k 

d
ö

kü
m

ü

Olgunlaşma

1 yıllık döngü



Uyur göz Pamuklanm
a başlangıcı

UyanmaPamuklanm
a Sonu

Sürgünler 3-
7 cm

Sürgünler 10-
20 cm

Sürgünler 25-
30 cm

Çiçek öncesi İlk çiçeklenme

Bağcılıkta temel fenolojik dönemler



Tam çiçeklenme Tane bağlama Tanelerde 
irileşme-Ara 
kapanma 
öncesi-ince 
koruk

Ben düşme

Hasat



Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Budama Zamanı

Temel olarak;
Uyku döneminde
Şiddetli kışlardan sonra
Ağlamadan önce

Erken budama;
- erken olgunlaşma
- İlkbahar geç 

donlarından 
zararlanma

Geç budama;
- Yoğun işçilik
- Bazı uygulamalarda 

gecikme



Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Salkım güvesi Eşeysel çekici tuzaklar, 
Etkili sıcaklıklar toplamı, 
Yumurta açılımının takibi, 
Alacakaranlık sıcaklıkları ve 
Fenolojik dönemler 

İlaçlama Zamanı

1.Döl: Tomurcuk-
Çiçek
20 Nisan civarı

2. Döl: Koruk 
dönem
15 Haziran civarı

3. Döl: Ben 
düşme-Olgunluk

15 Temmuz civarı

Anonim, 2017.
Turanlı, F., 2017.
https://www.portalfruticola.com
https://bku.tarim.gov.tr

Mücadele

Kültürel: Yeşil budama, terbiye s

Biyolojik M.: Bacillus t. (Bakteri)
30 yakın predatör

Kimyasal: Cypermetrin, Deltametrin, 
Indoxacarb

https://www.portalfruticola.com/
https://bku.tarim.gov.tr/


Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Külleme

Mücadele

Kültürel: Yakma, Yeşil budama, 
terbiye s

Kimyasal: Kükürt, Azoxystrobin, 
Triadimenal, 

İlaçlama Zamanı

1. İlaç: Sürgünler 
25-30 cm

2. ilaç: Çiçeklenme 
öncesi 

3. İlaç: İnce koruk

4 ve diğer ilaçlar: 
ilaç etki süresine 
göre ben düşmeye 
kadar

Anonim, 2017.
https://bku.tarim.gov.tr
https://www.canr.msu.edu

https://bku.tarim.gov.tr/
https://www.canr.msu.edu/


Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Mildiyö

Mücadele

Kültürel: Yakma, Yeşil 
budama, terbiye s, 
yabancı ot, aşırı sulama 
yok

Kimyasal: Bakır, Captan, 
Mancozeb,  Triadimenal, 

İlaçlama Zamanı

1. İlaç: Sürgünler 
10-15 cm

2. Ve diğer ilaç: ilaç 
etki süresine göre 
ben düşmeye kadar

Anonim, 2017.
https://bku.tarim.gov.tr
https://www.gd.eppo.int
https://www.agric.wa.gov.au

https://bku.tarim.gov.tr/
https://www.gd.eppo.int/
https://www.agric.wa.gov.au/


Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Hasat
Sofralık üzümler %13-17

Şaraplık (Kırmızı): %21-23Şaraplık (Beyaz): %19-21

Kurutmalık üzümler: %21-23
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