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Research Article

Özet
Bu çalışma, 2015 yılında, Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi yolu uzerinde bulunan GAP Fidancılık tarım işletmesi bagı ve seralarında yurutulmuştur. Çalışmada, Tuplu (Kaplı) asma fidanı uretiminde iki (2) farklı
koklendirme ortamı; karışım (perlit+cocopit+torf) ve jiffy (5.5 x15.0 cm ebatlarında) kullanılmıştır.
Bitkisel materyal olarak 1103 Paulsen Amerikan asma anacı uzerine aşılı Narince ve Kalecik Karası
uzum çeşitleri kullanılmıştır. Jiffy ortamına dikilmiş kalecik karası/1103 P kombinasyonundaki çeliklerde fidan randımanı %100 iken, Kalecik Karası/1103 P kombinasyonunun ise aynı karışım ortamındaki
fidan randımanı % 93.3 olarak tespit edilmiştir. Narince/1103 P kombinasyonunun jiffy koklendirme
ortamındaki fidan randımanı %90.0 iken, karışım ortamına dikilmiş soz konusu kombinasyonun fidan
randımanı ise %80.0 olarak tespit edilmiştir. Fidan randımanı bakımından en iyi sonuçlar hem jiffy (%
100), hem de karışım ortamından olmak uzere (%93.3) 1103P/Kalecik Karası uzum çeşidi kombinasyonundan elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Aşılı tüplü asma fidanı, köklendirme ortamı, fidan randımanı.

Abstract
This thesis study was carried out in the vineyards and the greenhouses of GAP Nursery farm located
nearby Akcakale, Şanlıurfa in 2015. Narince and Kalecik Karası grape varieties grafted on 1103 P American grape rootstock were used as plant material. Two different growing media, Jiffy pot (5.5 x 15 cm)
and the mixture (perlite+cocopeat+peat), were used in production of potted vine saplings. Results
showed that the highest circumferentially callus formation, was obtained from the combination of Narince grape/1103 P rootstock (%77.0). It has been concluded that Narince grape variety is better than
Kalecik Karası variety in shoot length based on growing media and variety comparison, with respect to
the jiffy pot has been superior to the mixture. The rooting medium effect on number of roots was not
significant in Kalecik Karası/1103 P grape rootstock combination. The number of roots, which are longer than 5 cm, was higher jiffy rooting media compared to the mixture growing media in Narince/1103 P
combination. In terms of yield of vine saplings, best results were obtained from the combination of
Kalecik Karası/1103 P in both jiffy and the mixture medium (100% and 93.3%, respectively).
Keywords: Viticulture, grafted potted vine sapling, rooting medium.
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Aşılı Tüplü (Kaplı) Asma Fidanı Üretiminde...

Şekil 1. Soğuk hava deposuna konulmak üzere hazılanmış çelikler ve aşı makinası
Figure 1. Slip for being prepared to put in the cold
storage and vaccine maker

Şekil 2. Aşılı çeliklerin parafinlenmesi ve katlamaya
alınması
Figure 2. Waxing of steel to be vaccinated and stratification

Şekil 3. Aşılı çeliklerin katlama odasında kaynaştırmaya alınması ve kaynaştırmadan çıkarma
Figure 3. Taken to overcome steel folding bed and
remove fuses in the fuse
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Şekil 4. Aşılı çeliklerde ikinci parafinleme ve köklendirme ortamlarına alınması
Figure 4. Second waxing of steel to be vaccinate and
taking the rooting medium

Şekil 5. Farklı köklendirme ortamlarına dikilmiş
aşılı asma fidanlarının sokumu
Figure 5. Dismantling of grafted grapevine planted
by different rooting media

Çizelge 1. Koklendirme ortamlarının fidan randımanı (%)
Table 1. Seedlings efficiency of the rooting medium (%)
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Aşılı Tüplü (Kaplı) Asma Fidanı Üretiminde...

Şekil 6. Narince karışım jiffy, Kalecik karası karışım
-jiffy ait fidanlar
Figure 6. Sapling of mixed Narince jiffy, sapling of
mixed Kalecik karası jiffy

Şekil 7. Tüplü aşılı asma fidanlarında fidan randımanı (%)
Figure 7. Scuba seedlings of grafted grapevine yield (%)

Şekil 8. I. ve II. boy asma tüplü aşılı asma fidanları (%)
Figure 8. I. and II. length tube grafted vine seedlings
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