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Özet:Bu çal ma, Ala ehir ilçesi Tepeköy mevkiinde bulunan Sultani Çekirdeksiz (Vitis vinifera L.) üzüm
ba nda çiftçi ko ullar nda yürütülmü tür. Bu çal mam zda de i ik çinko gübrelerinin farkl dozlar
uygulanm t r. Zn lu gübrenin I. formu olan ZnSO4.7H2O (%20) ; II. formu olan Zn elat (DISSOLVINE
%15 Zn) dan %0.25-%0.50 olmak üzere iki dozu yapraktan uygulama eklinde yap lm t r. Denemede ya
üzüm verimi (kg/parsel), suda çözünebilir kuru madde miktar (%), titre edilebilir asitlik (g/100ml), olgunluk
indisi , pH, 100 tane a rl (g), tane a rl (g), tane hacmi (cm3), tane eni (mm), tane boyu (mm) ve tane
sertli i (g) belirlenmi tir.
Sonuçta tüm uygulamalar n incelenen kalite özellikleri üzerine istatistiki olarak etkili oldu u ve ya üzüm
verimi aç s ndan en yüksek de erlerin Zn gübrelerinin elat formunun %0.50 lik ve ZnSO4.7H2O formunda
%0.25 lik doz seviyelerinde ula ld belirlenmi tir.
Anahtar Kelimeler: Üzüm, çinko gübresi, yapraktan uygulama, ZnSO4.7H2O, elat.

EFFECT OF ZINC (Zn) APPLICATIONS FROM FOL AR ON THE
YIELD AND SOME QUAL TY CHARACTERISTICS IN SULTANA
(Vitis Vinifera L.) GRAPE CULTIVAR
Abstract:This study was carried out between 2002-2003 years in the conditions of farmer growing Sultana
(Vitis
vinifera L.) grape cultivar at Ala ehir location (Tepeköy) in Manisa. In nvestigation conducted to determine
the effect of foliar zinc (Zn) at different form and levels (first form ZnSO4.7H2O (20% Zn), second form Zn
Chalet DISSOLV NE %15 ; levels 0.25% and 0.50%) on yield and some quality traits. During trial, yield
of fresh grape (kg/parsel), amount of dry material soluble in water (%), titratable acidity (g/100ml), index of
maturitiy, pH, weight of 100 seed (g), volume of seed (cm3), width of seed (mm), length of seed (mm) and
hardness of seed (g) were determined. These applies effected for various quality properties and the highest
fresh grape yield was obtained at 0.50% dose level of zinc chalet fertilizer and 0.25% dose level of
ZnSO47H2O.
Keywords: Grape, zinc fertilizer, foliar application, ZnSO4.7H2O, Chalete.
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1. G R
Ülkemiz, ekolojik ko ullar n uygunlu u
nedeni ile dünya ba c ülkeleri aras nda
önemli bir yere sahiptir. Dünya da ba alan
aç s ndan 5., üzüm üretimi bak m ndan 4.
s radad r. Türkiye nin toplam ba sahas n n
%28 i Ege Bölgesinde yer almakta olup,
ülkemiz çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin
tamam na
yak n
bu
bölgede
gerçekle tirilmektedir. Nitekim 1990 y l nda
618.4 bin dekar alan ba alan , 2000 y l
içerisinde 744 bin dekara ula m t r. Bölge
içerisinde en fazla ba alan ve üretim
Manisa ve Denizli illerinde bulunmakta olup,
Ala ehir ve Buldan ilçeleri de en önemli
merkezlerdir. Bu yöreler ya üzüm üretimi ve
d sat m potansiyeli itibar ile hem bölge,
hem de Türkiye ekonomisi aç s ndan önem
ta maktad r [1].
Asma çok y ll k bir bitki oldu u için
gübreleme ile verilecek besin maddesi
miktar ve verilme zaman n n ürün miktar ve
kalitesi üzerine olan etkilerinin saptanmas
oldukça zordur. Ancak bütün bitkilerde
oldu u gibi ba larda da elde edilecek kaliteli
ve yüksek üzüm verimi, sulama, hastal k ve
zararlarla mücadele etme gibi kültürel
uygulamalar n içerisinde dengeli gübreleme
ile mümkündür.
Çinko besin elementi; insan, hayvan ve
bitkilerde çok çe itli ve önemli metabolik
i levlere sahiptir. nsan ve hayvanlarda
protein, karbonhidrat, enerji, nükleik asit,
lipit, hormonal regülasyon, gen ekspresyonu,
doku sentezi ve embriyogenezis olay nda
önemli roller üstlenmektedir. nsan ve
hayvanlarda çinko noksanl
durumunda
büyüme gerili i (dwarfism), cinsel geli me
bozuklu u (hypogonadism), i tahs zl k ve
ba kl k sisteminde azalma gibi bir çok
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olumsuzluk yan nda, özellikle insanlarda,
toprak yeme (geophogia) al kanl klar n n
ortaya ç kt belirtilmektedir [2, 3, 4].
Türkiye topraklar n temsilen al nan 1511
toprak örne inin % 49.8 inde çinko
noksanl belirlenmi tir [5].
Yap lan çal mada ba larda sürgün boyu,
salk m a rl ve salk m boyu üzerine belirli
bir doza kadar Zn uygulamas n n olumlu
etkide bulundu u saptan rken, sürgün a rl
ile salk m eni üzerine çinkonun önemli bir
etkisi bulunamam t r. Sürgün boyu d ndaki
di er özellikler de çinkonun topraktan ya da
yapraktan uygulanmas n n farkl etkide
bulundu u görülmü tür. Bu ba lamda Zn
eksikli inin
yayg n
oldu u
ülkemiz
topraklar nda analizler
nda çinkolu
gübrelemenin özellikle ekonomik de er
ta yan bitkilere yapraktan uygulamas n n
üretimi artt rmada oldukça önemli oldu unu
rapor etmi lerdir [6].
Çinkonun bu denli önemli bir mikro besin
elementi olmas ndan dolay ; bu ara t rmada
amaç, farkl form ve dozdaki çinko besin
elementinin
asmaya
yapraktan
uygulamalar n n üzüm verimi ve baz kalite
kriterlerine etkisini ortaya koymak olmu tur.

2.MATERYAL VE YÖNTEM
Ara t rma 2002-2003 y llar
aras nda,
Ala ehir ilçesi Tepeköy mevkiindeki 18
ya ndaki a s z ba da yürütülmü tür. Ba da
dikim s kl s ra aras 3m, s ra üzeri 2m olup
omcalara T terbiye sistemi uygulanm t r.
Deneme ba topra homojen yap da olup,
0-30 cm, 30-60 cm derinliklerinden al nan
toprak örneklerinin analiz sonuçlar Çizelge
1 de verilmi tir.
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Çizelge 1.Deneme Alan na li kin Topra n Baz Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Özellikler
pH
Toplam Tuz
(%)
Kireç
(%)
Kum
(%)
Mil
(%)
Kil
(%)
Bünye
Organik Madde
(%)
Toplam Azot
(%)
Al nabilir Fosfor
(ppm)
Al nabilir Potasyum (ppm)
Al nabilir Kalsiyum (ppm)
Al nabilir Magnezyum(ppm)
Al nabilir Sodyum
(ppm)
Al nabilir Demir
(ppm)
Al nabilir Bak r
(ppm)
Al nabilir Çinko
(ppm)
Al nabilir Mangan
(ppm)

Derinlik
0-30 cm
7,89
0,043
2,18
48,00
40,72
11,28
T nl
1,46
0,070
2,30
110
2750
316
90
5,82
0,81
0,34
2,82

Toprak örneklerinde pH [7] e, Toplam tuz
[8] e, bünye [9] a, Organik madde [10] a,
toplam azot [11] e, fosfor [12] e, potasyum,
sodyum, kalsiyum ve magnezyum [13] e,
demir, çinko, mangan ve bak r ise [14] e göre
belirlenmi tir.
Deneme tesadüf bloklar deneme desenine
göre 3 tekerrürlü olarak kurulmu tur. Zn
içeren 2 gübre formu ile bunlar n 2 dozu ve
kontrol olmak üzere uygulama yap lm t r.
Her dört omca bir parseli olu turmu tur.
Denemede Zn lu gübre formu olarak
ZnSO4.7H2O (%20 Zn) ve Zn
elat
(DISSOLVINE %15 Zn) dan %0.25 ve
%0.50 olarak iki ayr dozda yapraktan
uygulamas yap lm t r. Kontrol omcalar na
her defas nda sadece su püskürtülmü tür.
Uygulamalar, çiçeklenme öncesinde omca
ba na 1 litre olmak üzere püskürtme
eklinde yap lm t r.
Ara t rmada uygulamalar n etkirlini tespit
için hasat zaman her parselden elde edilen
üzümün tümü tart lm ve buradan (kg)
olarak ya üzüm verimi saptanm t r. Ayr ca
toplanan tanelerde el refraktometresi ile suda

30-60 cm
7,73
<0,030
1,98
60,00
32,72
7,28
Kumlu-T nl
1,26
0,064
1,70
70
2420
300
120
10,66
0,98
0,48
4,46

çözünebilir kuru madde miktar (%) olarak,
titrasyon yöntemiyle titre edilebilir asitlik asit

miktar (g/100ml) olarak saptanm t r [15].
Olgunluk indisi; kuru madde miktar n n titre
edilebilir
asit
miktar na
bölünerek
hesaplanm , pH metre (Mettler Toleda MP
220) yard m yla pH saptanm t r [16]. Tane
a rl (g), tane hacmi (cm3), tane eni (mm)
ve tane boyu (mm) ölçülmü tür [17]. Her
parselden tesadüfi olarak al nan üzüm
tanelerinde sertlikler penetrometre (Effegi)
ile ölçülmü tür [16].
Ara t rmada
elde
edilen
verilerin
de erlendirilmesinde TAR ST istatistik paket
program kullan lm t r [18].
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Çizelge 2. Ba da Yapraktan Farkl Dozlarda Zn Uygulamalar n n Ya Üzüm Verimi ve Baz Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Ya Üzüm Verimi
(kg/parsel)
Zn
ZnSO4. Zn
Ort.
dozlar 7H2O
elat
%0.25 73.3a 55.2b
64.7B
%0.50 56.4b 74.9a
67.1A
%0
37.1c 37.1c
37.1C
Ort.
56.9A 55.7B
Gübre(%5)
1.1
Doz (%1)
1.8
GübrexDoz (%1) 2.6
Ö.D.
Önemli de il
Çizelge 2 nin devam
Tane A rl (g)
Zn
ZnSO4. Zn
Ort.
dozlar 7H2O
elat
%0.25 1.5
1.4
1.4
%0.50 1.3
1.3
1.3
%0
1.3
1.3
1.3
Ort.
1.3
1.3
Gübre
Ö.D.
Doz
Ö.D.
GübrexDoz
Ö.D.
Ö.D.
Önemli de il
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Suda Çözünebilir Kuru
Madde (S.Ç.K.M.) (%)
ZnSO4 Zn elat Ort.
. 7H2O
18.2c 18.7b
18.5B
20.3a 17.2d
18.7A
18.4bc 18.4bc
18.4B
19.0A 18.1B
Gübre (%1)
0.110
Doz (%1)
0.278
GübrexDoz (%1) 0.393

Titre Edilebilir Asitlik
(g/100 ml)
ZnSO4.
Zn
Ort.
7H2O
elat
0.61c
0.63bc 0,62C
0.65b
0.69a 0,67A
0.65b
0.64b 0,65B
0.64B
0.65A
Gübre (%5)
0.01
Doz (%1)
0.01
GübrexDoz(%5) 0.01

Olgunluk ndisi
(S.Ç.K.M./Asit)
ZnSO4. Zn
Ort.
7H2O
elat
29.8b
29.6b 29.7A
31.3a
25.5d 28.4B
28.4c
28.5c 28.4B
29.85A 27.9B
Gübre(%1)
0.51
Doz (%1)
0.62
GübrexDoz(%1) 0.88

pH
ZnSO4. Zn
7H2O
elat
3.5a
3.4c
3.3c
3.4b
3.4b
3.4b
3.4A
3.4A
Gübre
Doz(%1)
GübrexDoz(%1)

Tane Hacmi (cm3)
ZnSO4. Zn
Ort.
7H2O
elat
1.4a
1.2b
1.3A
1.5a
1.2b
1.4A
1.2b
1.2b
1.2B
1.4A
1.2B
Gübre(%1)
1.1
Doz (%1)
1.1
GübrexDoz(%5) 1.1

Tane Eni (mm)
ZnSO4. Zn
Ort.
7H2O
elat
1.2
1.2
1.2a
1.1
1.1
1.1ab
1.0
1.0
1.0b
1.1
1.1
Gübre
Ö.D.
Doz
0.1
GübrexDoz
Ö.D.

Tane Boyu (mm)
ZnSO4. Zn
Ort.
7H2O
elat
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
Gübre
Ö.D.
Doz
Ö.D.
GübrexDoz
Ö.D.

Sertlik (g)
ZnSO4. Zn
7H2O
elat
785a
785a
483b
664a
589b
468b
620
639
Gübre
Doz(%5)
GübrexDoz

100 Tane A rl
Ort.
3.4A
3.3B
3.4A
Ö.D
0.01
0.01

ZnSO4.
Zn
7H2O
elat
148.9a
149.6a
130.6c
133.4b
130.5c
130.5c
136.7B
137.8A
Gübre(%1)
Doz (%1)
GübrexDoz(%1)

(g)
Ort.
149.2A
132.0B
130.5C
0.5
0.7
1.0

Yaprak Ayas Zn (ppm)
ZnSO4.
Zn elat Ort.
7H2O
785A 206.4
460.5
334.4
574AB 265.5
422.2
343.8
529B 171.0
170.7
170.8
213.3
351.1
Ö.D.
Gübre
Ö.D.
0.486 Doz
Ö.D.
Ö.D.
GübrexDoz
Ö.D.
Ort.
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3.
BULGULAR
TARTI MA

VE

Ala ehir yöresinde ba da yapraktan farkl
dozlarda çinko (Zn) uygulamalar n n ya
üzüm verimi ve baz kalite özellikleri üzerine
etkisi çizelge 2 de verilmi tir.
Çizelge 2 incelendi inde tüm uygulamada
ya üzüm verimi, suda çözünebilir kuru
madde miktar (S.Ç.K.M.), olgunluk indisi
(S.Ç.K.M./Asit), pH, 100 tane a rl
bak m ndan
yap lan
istatistiki
analiz
sonucunda doz ve gübrexdoz interaksiyonu
%1 e göre önemli bulunmu tur. Buna göre en
yüksek verim çinko gübresinin
elat
formunda bulunan %0.50 lik doz seviyesinde
(74.9a kg/parsel) saptanm t r. En dü ük
verim ise kontrol omcalar ndan elde
edilmi tir (37.1 kg/parsel). Bu bulgular,
yap lan bir çal mada elde edilen bulgular ile
uyum halindedir [19]. Suda çözünebilir kuru
madde
miktar
ve
olgunluk
indisi
parametreler aç s ndan incelendi inde % 0.50
dozda ZnSO4.7H2O gübre formunda en
yüksek de erler elde edilmi tir. pH de erleri
incelendi inde, en yüksek pH de eri
ZnSO4.7H2
gübresinin
%0.25
doz
seviyesinde (3.5): 100 tane a rl
bak m ndan ele al nd nda, en iyi sonuca Zn
elat gübresinin %0.25 doz seviyesinde
(148.9 g) saptanm t r. Bu bulgular, yap lan
çal ma ile uyum halindedir [20].
Tüm uygulamalarda, titre edilebilir asitlik ve
tane hacmi (irili i) bak m ndan yap lan
istatistik analiz sonucunda gübrexdoz
interaksiyonunun %5 e göre önemli oldu u
saptanm t r (Çizelge 2). En yüksek asit
miktar Zn elat gübresinde %0.50 doz
seviyesinde (0.69g/100 ml), en yüksek tane
hacmi ZnSO4.7H2O gübresinin yine %0.50
doz seviyesinde (1.5 cm3)
eklinde
saptanm t r. En dü ük asit miktar
ZnSO4.7H2O gübresinin %0.25 dozunda
(0.61 g/100 ml) belirlenmi tir. En dü ük tane
hacmi ise kontrol parselinde görülmü tür. Bu
bulgular, Hesapali üzüm çe idinde yap lan
çal ma sonucunda elde edilen bulgular ile
uyum halindedir [21].

Çizelge 2 ye bakt m zda tane a rl , tane
boyu üzerine farkl gübre ve farkl doz
uygulamalar
ve
bunlar
aras ndaki
interaksiyonun istatistiksel olarak önemsiz
oldu u görülmü tür. Tane eninde ise doz
uygulamalar önemli bulunmu tur. Tane
eninde ZnSO4.7H2O için en iyi dozun %0.25
(1.2mm) oldu u, Zn elat için en iyi dozun
yine %0.25 (1.2mm) oldu u saptanm t r.
Her iki gübre içinde en iyi dozun %0.25
oldu u görülmü tür. Bizim çal mam zda
gübre çe itlerinde farkl l k bulunmamas ,
baz ara t rmalarla uyu mamaktad r [22].
Ancak çe it farkl l
ve ara t rmalar n
de i ik ko ullarda yürütülmesi bu farkl l n
nedeni olabilir. Denemede üzüm tanesi
sertli i üzerine farkl doz uygulamalar n n
önemli oldu u saptanm t r. Buna göre en
sert üzüm tanelerinin %0.25 doz seviyesinde
(785 g) elde edildi i görülmektedir. Sertlik
bak m ndan en dü ük sonuçlar kontrolden
elde edilmi tir.
Çizelge 2 de görüldü ü gibi ba lar n çinko
yönünden beslenme durumlar n kontrol
amac ile yaprak ayas örneklerinin çinko
kapsamlar önerilen kritik Zn s n r de eri
(Zn>35 ppm) ile kar la t r ld nda kontrol
parseli, ZnO4.7H2O gübresinin %0,25 ve
%0,50
doz
seviyesinde
uyguland
parsellerde daha dü ük bulunmu tur [23].
Buna kar l k kontrol dahil tüm uygulamalar
kritik s n r de erinin üzerinde oldu u için Zn
beslenmesi aç s ndan yetersizlik söz konusu
de ildir.

4. SONUÇ VE ÖNER LER
Ülkemiz ba c l k için en uygun ekolojik
ko ullara sahiptir. Ba
yeti tiricili inin
büyük öneme sahip oldu u ülkemizde,
yap lan çal malarda topraklar m z n çinko
elementi
bak m ndan
noksan
oldu u
bildirilmektedir. Bu çal mam zda farkl
formda gübrelerin ve bunlar n de i ik
dozlar n n yapraktan uygulanmas ile daha
yüksek verim ve kaliteli üzümler elde etmek
amaçlanm t r.
Ala ehir
bölgesinde
yapt m z denemeye göre ZnSO4.7H2O
gübresinin %0.50 doz seviyesinde en yüksek
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suda çözünebilir kuru madde miktar ve en
iyi tane hacmi elde edilmi tir. Kalite
parametrelerinden
en
yüksek
pH
ZnSO4.7H2O
gübresinin
%0.25
doz
seviyesinden elde edilmi tir. Buna kar l k
%0.25 doz seviyesinde en yüksek tane
sertli i sonucuna ula lm t r. Ancak en
yüksek ya üzüm verimi Zn elat gübresinin
%0.50 doz ve ZnSO4.7H2O uygulamas nda

%0.25 doz seviyesinde görülmü tür. Bölge
deneme ko ullar içerisinde bu sonuçlara göre
Zn
elat gübresinin %0.50 doz ve
ZnSO4.7H2O
gübresinde
%0.25
doz
seviyeleri önerilebilir. Ayr ca çinko elementi
aç s ndan beslenme durumu farkl l k gösteren
ba bölgelerinde çal man n tekrarlanmas
tavsiye edilebilir.
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