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Ö N S Ö Z 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nin sulamaya açılmas ıyla ortaya ç ıkacak tarı msa l 
potansiyelin en iyi şeki l de değerlendi~ilmesini temin etmek amacıyla GAP 
Idaresi Baş kanlığ ı tarafından Çukurova Universitesi Ziraat Fakü ltesi' ne bi r 
dizi Tarımsal Araştı rma ve Gelişt irme Çalışması yaptırılmıştır. 

Şanlıurfa-Akçakale Koruklu mevkiinde tahs i s ed i len 276 dekarlık bir Araştırma 
Istasyonu kurulması, 31 adet projeden ol uşan araştırma çalışmal arın ın yürütül
mesi, GAP Bölgesi 'nde Tarımsal Konularda Veri Bankası Oluşturulması ve Uzaktan 
Algılama Merkezi Kurulması olmak üzere dört bileşenden o l uşan proje çal ı şmalar ı 
1987- 1992 yıl ları arasında yürütülmüştür. 

Planlanan proje çalışmaları üç aşamalı olarak ele alınmış olup tamamlanan 
bölümü, birinci a şamayı oluşturan Adaptasyon Çalışmalarını içermektedir. 

Proje paket ini n araştırma çalışmalarından bitkisel üretimle ilgili olanlar. 
Koruklu mevkiinde kurulan Araşt ırma Istasyonu'nda hayvansal üretimle ilg ili 
olanlar ise TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi 'nde yürütülmüştür. 

Bu rapor, yürütülen alt projelerle ilgili olarak saptanan ilk sonuçları orta}a 
koymaktad ı r . 

Söz konusu proje paketinin ikinci aşaması olan yetiştirme teknikleri il e il gi l i 
araştırmalar, ilk aşamada elde edilen _ver ilere bağlı ol arak ve adaptasyonu 
saptanmış tür ve çeşitlerle Harran Universitesi Ziraat Fakültesi ' nin de 
katkıları i le yine Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 1993-1 996 
yılları arasında sürdürülecektir. 



!. GİRİŞ 

Güneydoğu Anadolu Böl gesi gerek sahip olduğ u ekolojik koşu l l ar ve gerekse 
tarıms al geçmişi ba k ı mınd a n TOrkiye' nin tarımsal yapısı içi nde öneml i bi r yere 
sahi ptir . Mevcut ekol oj i k koşullar, özel li kl e bağcılı k için ideal bir ortam 
ol u şturmaktadır. Ancak böyle bir potans iyelin varlı ğına karşın gerek 
yeti şt ir il e n üzüm çeşit l erinin fazlal ı ğı ve gerekse uygul anan bağcılık 
tekniğinin klasi k düzeyde olması nedeniyl e Uzüm üretimin in yeterli, st andart 
ölçülerde ve kaliteli olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Bu nedenl e ihmal edilmiş bölge bağc ı l ı ğı n ın kalkınd ı rı lma s ı için bu alanda da 
nodern teknolojinin uygulanması ve buna yönelik araştırmaların yapılması 
gerekmektedir . Bu proje ile bölge için çoğu yeni bazı sofral ı k ve şaraplık üzum 
çe ş itlerin in Şanlıurfa-Koruklu Araştırma Istasyonu'nda farklı sul ama rejimleri 
ve yüksek terbiye sistemi içerisinde yetiştirilerek uygulamaların verim ve 
kal ite üzerine olan etkilerinin araştırılma s ı amaçlanmı ştı r. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Koruklu Araştırma Istasyonu'nda 1988-1992 yıllarında yürütülen bu çalı şmada; 

Sofralık Çeşitler Olarak 

Perl e de Csaba 
Perlette 
Cardinal 
Mu scat Rein de Vigne 
Pan se Precoce 
Hamburg Misket i 
Ital ia 

materyal olarak kul l anılmıştır. 

2.2. Yöntem 

Şaraplık Çeşitler Olarak 

Al icante Bouchet 
Carignane 
Sernillan Blanc 
Horoz Karası 
HönUsü 
Kabarcı k 
Öküzgözü 

Bu çeş i tler 29 Mart 1988 tarihinde 2x3 m ara l ık ve mesafel erl e her yinemel ede 
her çeşitten 4'er adet olmak üzere sofralıklar için 8, şaraplıklar için de 4 
yinelemeli " Bölünmüş Parseller Deneme Düzeni" ne göre dikil m i ştir . Çapa ve yaz 
budamas ı gib i i ş lemler yanında ilk iki vejetasyon per iyodu boyunca (1988 ve 
1989) düzenli olarak sulanmaları sağlanan bütün f idanlar gövde yüksek l iği 70 cm 
olan "Çift Koll u Kordon" sistemine uygun olarak terbiye edi l mişt i r . Su l amanı n, 
çe ş itlerin verim ve kaliteler i üzerinde görül ebi l ecek etkisini n veya 
etkileri nin saptanmas ı amacıyla 3. vejetasyon periyodundan (1990 yılı) itibaren 
karık ve daml a olmak üzere iki farkl ı sulama rej imi uygu l anmış ve bundan sonra 
kontrol parsell eri ne hiç su veri l memişt i r. 

Damla s u l amas ı gün a ş ırı , karıkl a sulama ise 14 gün aral arla yapı l mış ol up, 
7.6.1 990 ve 21.6. 1990 tari hleri nde, deneme omcalar ına , kök bölgesine gel ecek 
şekilde, kontrollerde toprak yüzeyine serpi l ip çapayla karıştırıldıktan sonra 
süzgeçli kovalarl a haf ifçe sul amak; karı kla sulanan l arda sudan hemen önce 
verili p çapayla karı ştırılara k, damla sul ama yöntemi uygulananl arda i se sul ama 
suyuna karışt ı rı l mak suret iyle, omca baş ın a t oplam 50 g saf azot uygulanmıştır. 



1990 yı lından itibaren 10 fenolojik, 6 verim ve kalite, ayrıca sürgün (çubuk) 
ağırlığı ile ilgili veriler alınarak değerlendirilmiştir. 

Fenoloji k Kriterl er Olarak; 

Gözlerin kabarma zamanı 
Gözlerin patl ama zaman ı 
Gözlerin sürme zaman ı 
Çiçekl enme ba şlangıcı 
Tam çiçeklenme zaman ı 
Çiçeklenme sonu 
Tanelere ben düşme zamanı 
Olgunluk zamanı 
Derim zamanı 
Yaprakların sararma ve döküm zamanı 

inceleni rken, 

Vejetatif Gelişme Kriterleri Olarak; 

Verim (grjomca) 
Sal kım sayı sı (adet/amca) 
Sal kım ağırl ığı (gr) 
Sud a çözünebil i r kuru madde (%) 
As itlik (gr/100 ml şı ra) 
pH 
Sürgün ağırl ı ğ ı (gr/amca) 

gibi özellikler ele alınmıştır. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3. 1. Sofralık Üzüm Çeşitler i 

Denemeye alınan çeşit ler; her iki y ıl da da uy anma bak ım ı ndan en erkenciden 
itibaren yaklaşık olarak Perle de Csaba, Perlette, Muscat Rein de Vigne, 
İtalia, Hamburg Misketi, Panse Precoce ve Cardinal ş e klinde s ıralanmı şt ı r . 
1991'de ayrı ayr ı yap ıl an gözleml erde uygulama parselleri arasında belirgin bi r 
farkl ı lık saptanmamışt ır . Her i ki yılda çiçeklenme ve olgunluk bakımı ndan da 
Perle de Csaba ve Perlette çeşidi ilk sıraları alırken, çiçekl enme bakımından; 
1990 yılında Cardinal ve Italia, 1991 yılında ise Panse Precoce ve Cardinal'in 
son i ki sıray ı paylaştıkları görülmüş, ayrıca çeşitlerin olgunlaşma zaman ı 
üzerine farklı sulama uygulamalarının belirgin bir etkisinin olmadığı 
saptanmıştır. Sulanan parsellerde, özellikle de karık sulama yapılanlarda 
yapraklarda sararma ve döküm oransal ol arak daha geç meydana gelmiştir. 

Sofra l ık çeşitlerin 1990 yılına ait verim ve kalite özellikl eri ile ilgili 
sonuçlardan gerek çeşitler ve gerekse sulamanın etkileri konusunda kesin bir 
hüküm vermek güç olmuş; salkım say ı sı, ortalama salkım ağ ı rlığ ı ve üzüm verimi 
bakımından en düşük değerler Perle de Csaba çeşidinde saptan ırken, en yüksek 
değerleri salkım sayısında Cardinal; ortalama salkım ağırlığında İtalia; üzüm 
veriminde ise Muscat Rein de Vigne çeşit l eri vermişt ir. 

1991 y ılı verim ve kalite kriterler·ine ait sonuçlarda sulamanın etkisi aç ıkca 
görülmektedir . Bu yılda, sulama ile bütün çeşitlerin gerek salkım sayısı ve 



ortal ama salk ı m ağırl ı ğı ve gerekse amca başına uzum veriminde belirgin 
art ı ş l a r ortaya çıkmışt ı r. Her çeşid i n üzüm veriminde sulamanın getirdiğ i 
yakl a ş ı k üç kata varan art ı şta, amcal arın önceki ve bu y ılk i vejetatif gelişme 
farklı lı klar ı nın pay ı şüphesiz çok büyüktür. 

Sulanmayan amcal ar ı n salkıml arın ın çok küçük kaldığı ve t aneler i n de normal 
büyükl üğe eri şemediği saptanmı ştır . Bu omealardan yenebi lir ve pazarlanabili r 
kali tede üzüm elde edilememiştir. Buna karşın damla ve karık sulama yöntemiyle 
sulanan amcaların üzümleri çe ş ide özgü ve pazarlanabilir ka l itede bulunmu ştur . 

Sulamanın verim ve kalite üzerine olan etkileri, farklı sulama yöntemlerine ait 
genel ortalamaların karşılaştırılmasıyla da belirgin bir şekilde görülmektedi r. 
Sul anan parsellerde saptanan ve yaklaşık olarak 1,200 kg jda'a karşılık gelen 
üzüm verimi değerl er i ülke ortalamasının üç katı kadardı r . Sulama ile sofralı k 
üzüm çeşitlerinin vejetatif gelişmes i nde de önemli artı ş lar sağlanmı ş anca k. 
etki çeşitlere göre bir miktar değişmiştir . 

3.2. Şaraplık Üzüm Çeşitleri 

Şaraplı k üzüm çe ş itlerinde gözleri n uyanması ince l end iğinde 1990 yılında 
çeşitler en erkenciden ba ş lamak üzere; Horoz Karası, Kabarc ı k , Hönü sü . 
Oküzgözü, Alicante Bouchet, Sernillan Bl an ve Carignane, 1991 yılında i se; Horoz 
Karas ı , Alicante Bouchet, Hönüsü, Kabarcık, Sernillan Blanc , Carignane ve 
Öküzgözü sırasını izlemiştir. Üzüm olgunluğu ele alı ndığında iki y ılda da 
Sernillan Blanc ve Alicante Bouchet çeşitler i ilk sırayı alırken; 1990 yılınd a 
Kabarc ı k, Öküzgözü ve Hönü sü , 1991 yıl ı nda yalnızca Hönü sü çe ş idi diğerleri n e 
göre üzümünü daha geç olgunlaştırmı ştır. 

Verim, ka l i t e ve vejetatif geli şmeye ai t bulgular ince l endiğinde ; , ... , ~ .a ı ı ve 
sulanmayan omealar arasında belirgin bi r farklılık di kkati cevmezken sa' 
say ı sı, ortalama sa l kım ağırl ı ğ ı ve üzüm ver imi nde en d'"şük d~. ~ i ll a : 
Blanc; en yüksek değerler i se Horoz Karası çeşidinde saptanmıştır. 

Şarap l ık çe ş itlerde verim ve kal ite özellikleri bakımından ortaya ç ıkmaya n 
farklı l ık, vejetasyon i lerledikçe sürgün gelişmesind e kendin i göstermeye 
başlamıştır. Budamadan sonra uygul ama omealarından alınan çubuk tartı m 
değerleri sulamanın vejetatif gelişme üzerine etkis ini açıkça göstermektedir. 

Sulanmayan parsellerdeki sürgün ağır l ığının en az, karık yöntemiyle sulanan 
parsellerininkinin i se en yüksek miktarda bu l unduğu gözlenmiştir. Daml a 
sulamada elde edilen değerler ise bu iki si arasında ayrı bir grup 
oluşturmuştur . Ancak çeşitxsulama interaksiyonunun öneml i ç ıkması, genel 
ortalamalarda saptanan bu farklılığın bütün çeş itler iç in geçerl i olamayacağın ı 
göstermektedir. 

Sulamanın, çeşitlerin verim ve kalitel eri üzerine olan etkis i gözlemlerden el de 
edilen değerler sonucu açıkça görülmektedir . Bu etki sürgün geli şmesinde 
görülmekte olup, çubuk tartımları ile de bel irgin bir şe k ilde ortaya konmu ştur. 

S u laman ın çe ş itler düzeyindeki etkis inde ise, genelde karıkla sulama lehine bir 
üstünlük göze çarpmaktadır. 



Tablo ı: Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Verimi üzerine Sulama 
Yöntemlerinin Etki si 

Verim (gr /omca) ı990 yı lı !verim (grjomca) ı99ı y ılı 

Üzüm Çeşitleri Damla Sulama Karı k Sul ama Damla Sulama Karık Sulama 

Perle de 265 ı75 3,873 4, 271 
Csaba 

Perl ette ı, 477 603 8,ı56 7, ı3 3 

Hamburg 669 525 6,398 6,620 
Misket i 

Cardi na 1 ı,332 ı,038 7,0ı3 5,956 

Muscat ı,ı8ı ı, ı94 ıo, 950 ı4,404 
Rein de Vigne 

Pan se ı, ı5 ı 649 9,267 8,8ı8 

Precoce 

Ita 1 i a ı , 3ı 9 ı, 115 9,377 9,380 

Tablo 2: Bazı Şaraplık üzüm Çeşitlerinin Verimi Üzerine Sulama 
Yöntemlerini n Etkis i 

Verim (grjomca) ı990 yılı Verim (grjomca) ı99ı yılı 

Damla Sulama Karık Sulama Damla Sulama Karık Su l ama 

Carignane 909 ı,649 6,322 8,892 

Horoz Karası 2,287 2,295 ı2,172 ll , 2 so 

Kabarcı k 512 537 8,002 6,307 

Öküzgözü 657 834 4,269 4, 718 

Alicante 1,033 977 7,500 10,834 
Bouchet 

Hönüsü 202 202 8,555 10,379 

Sernillan Blanc 399 213 4,936 5' ı63 

4.SONUÇ 

Araştırma sonucu elde edilen bulgulardan, sulama ile bütün çeşitlerin salk ı m 
say ı s ı, ortalama salkı m a~ırl ı~ı ve amca başı na üzüm verimlerinde belirgin 



art ış ların olduğu saptanmıştır. Tart ı m ve analizler sırasında yapılan 
incel emelerde bütün çeş i tlerin kontrol (sulanmayan) omealar ında tanelerin çok 
küçük kald ığı ve buruştuğu , ayrıca sa l k ı ml arında normal büyüklüğe erişemediği 
saptanmı ş t ır . Bu durum deneme koşullarında, sulamanın yapılmadığ ı bir 
bağc ılığ ın ancak çok sınırlı koşullarda ekonomik olabi leceğini göstermektedir. 
Çok yüksek sıcaklık ve rüzgar ı n getirdiği hızlı buharlaşma nedeniyle 
kar ı k sulama yöntemiyl e verilen suyun daha etkili olabileceği şeklinde bir 
eğilim bel i rlenmişt ir . 

Çok yıllık bir bitki olan asmanın bazı çeşitleri için kesin sonuçlara varmak 
s akıncalı olabili rse de elde edilen bu veriler ı ş ığında mutlaka bir 
değerlendirme yapılmak istenirse, tercihen karıkla sulanmaları koşuluyla 
sofralık çeşitlerden Perlette . Panse Precoce ve Muscat Rein de V~gbe; şaraplık 
çeşitlerden ise Horoz Karası, CarTgnane ve A1icanre-BOUc~öneri e ilmektedir. 

Denemede incelenen gerek sofralık ve gerekse şaraplık çeşi tlerde, kalitenin 
genelde istenen düzeyde olmamasına rağmen sulanan parsellerdeki üzüm veriminin 
yüksek ol ması, üzer inde durulması gereken önemli bir sonuçtur . 



TARIMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJE ÇERÇEVESiNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 

1. GAP Bölgesine Adapte Olabilecek Şeftali, Kayısı, Badem ve Nektarin 
Çeşitlerinin Saptanması 

2. GAP Bölgesinde De9işik Nar Çeşitler inin Adaptasyonu 

3. Ülkemizde Yetiştiricili9i Yapı l an Çilek Çeşitlerinin GAP Bölgesine 
Adaptasyonu 

4. GAP Bölgesine Uygun Pikan Cevizi Çeşitlerinin Saptanması 

5. Do9al Olarak Yetişen Çok Yıllık Soğanlı-Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkilerinin 
Tarlada Üretim Olanakları 

6. Sulamanın GAP Alanında Yüksek Verimli Sofralık ve Şaraplık Üzüm 
Çeşitlerinin Verim ve Kalitelerine Etkisi 

7. GAP Bölgesinde Sebze Yetiştiricili9inin Geliştirilmesi 

C. G;, Böl gesinde Yüksek Verimli Lif Teknolojik Özellikleri Üstün Pamuk 
Çeşitlerinin Saptanması 

9. GAP Bölgesinde Sulu Koşullara Uygun Yemlik ve Biralık Arpa Çeşitlerinin 
Saptanması 

10. GAP Bölgesine Uygun Kolza Çeşitlerinin Saptanması 

ll. GAP Bölgesine Uygun Ayçiçe9i Çeşitleri ni n Saptanması 

12. GAP Böl ges inde Sulu Koşullara Uygun Ekmekl i k ve Makarna l ık Buğday Çeşitle
lerinin Saptanması 

13. GAP Bölgesinde Sulu Koşullara Uygun Çeltik Çeşitlerin in Saptanması 

14. GAP Bölgesinde Yem Bitkileri Adaptasyonu 

15 . GAP Bölgesinde Sulu Koş ullarda Yetiştirilebilecek Yonca Çeşitlerinin 
Saptanması 

16. GAP Bölgesinde I. Ürün veya II. Ürün Olarak Yetişt i rilebilecek Sorghum Tür 
ve Çeşitlerinin Saptanması 

17. GAP Bölgesinde I. veya II.Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır 
Çe ş itlerinin Saptanması 

18. Harran Ovası Koşullarında Pamuk Sulamasında Sulama Aralığı ve Su 
Tüketiminin Belirlenmesinde Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanma 
Olanakları 

19. Harran Ovası Koşullarında Ayçiçeği 
Tüketiminin Belirlenmesinde Açık Su 
Olanaklar ı 

Sulamasında Sulama Aralığı ve Su 
Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanma 



20. Harran Ovas ı Ko şulları nda Su Yüzeyi (Cl ass-A Pan) Buharlaşmas ından 
Yararlanarak İkinci Ürün Soya İçin Sulama Programlarının Geliştirilmesi 

21. GAP Bölges inde Pi lot Bitki Koruma Kl i ni klerinin Kuru l ması 

22 . GAP Bölgesinde Zirai Mücadele Politikasına Esas Teşki l Edecek Hastalık, 
Zararlı ve Yabanc ı Otlar ın Saptanması 

23. Mardin-Ceylanpınar Ovaları Toprak Kaynaklarının Temel özellik ve Dağılımla
rının Belirlenmesi ve İdeal Araz i Kullanım Planlarının Haz ı rlanmas ı 

24 . ~arran Ovasında Ö~emli ve Yaygı n Toprak Seri l erin in Sulama Başlamadan 
Onceki Strüktür ve Infiltrasyon üzelli kl er i ve Alkalileşme Ol as ı lıkların ın 
Belirlenmesi 

25 . GAP Bölgesinde Entansif Süt Sığırcılığı n ı Geliştirmek İçin Uygulanabilecek 
Islah Organizasyon Modelleri 

26. Kilis Tipi Güney Sarı Kırmızı Sığı rların Yayılış Alanları, Performansları 
ve GAP Bölgesi i çin Bu Sığırlardan Yararlanma Olanakları 

27. GAP Bölgesinde Yet i ştirilen İvesilerin Süt, Döl ve Et Verimlerin in 
Islahında Egzotik Irklardan Yararlanma Olanakları 

28 . GAP Böl gesinde Çeşitli Bal Ar ı sı Irklarının Performanslarının Saptanması 
ve Bölgede Mevcut Arı Irklar ı nın Islahı Olanakl arı 

29. GAP Bölgesinde Entansif ve Yarı Entans i f Ko şullarda Hind i Yeti ştiriciliği 

30. GAP Bölgesi nde Sulu Koşullarda Uygul anabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri 

31 . İkinci Ürün Dane M ı s ı r Yetiştirmede Farklı Toprak İ ş leme Yöntemler inin 
Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırıl mas ı 

32. Pl astik örtülü Seral arda Bitki Yetişti rme Ortamının Sağlanması 
örtüleri İle Neml endirme Sistemlerini n Kullanılmas ı ve Enerji 
Beli rlenmesi 

İçin I s ı 
Dengesinin 

33. GAP Bölges inde Tah ı llar ve Bakl agi ll er Pazarl ama Yapı sı ve Ge l i şt irilme s i 

34. GAP Bölgesi nde Endüstri Bitkil eri Pazarlama Yap ıs ı ve Geli şt irilmes i 

35 . GAP Bö lgesinde Meyve ve Sebze Pazarl ama Yap ısı ve Geliştirilmesi 

36 . GAP Bölgesinde Hayvansal Ürünler Pazarlama Yap ı s ı ve Geliştirilmesi 
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