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1.	Asma	Fidanı	Üretiminde	
Çelik	Kalitesinin	Önemi
Yabancı döllenen diğer çok yıllık meyve türlerinde 

olduğu gibi, asmalar da doğrudan tohumla çoğaltılama-
dığı için yeni bağ tesisinde, filoksera ile bulaşık olmayan 
alanlarda doğrudan çelikle, daldırmayla veya mikroço-
ğaltım yoluyla üretilen yerli (Vitis vinifera L.) fidanlar; 
bulaşık alanlarda ise filokseraya dayanıklı anaçlar üze-
rine aşılama yoluyla elde edilen aşılı asmalar [(masa 
başında aşılama yöntemiyle elde edilen açık köklü/
kaplı aşılı fidanlar (Şekil 1,2) ya da bağdaki yerinde 
aşılama ile elde edilen aşılı asmalar)] kullanılmaktadır. 
Aşılı ve aşısız asma fidanı üretiminde kullanılan anaçlık 
çelik ve kalemlerin temel kaynağı, asmaların dinlenme 
hâlindeki bir yaşlı dallarıdır.

Ticari anlamda sertifikalı aşılı asma fidanı üretiminde 
kullanılan aşılanabilir anaçlık çelikler ve kalemler ile 
aşısız fidan üretiminde kullanılan fidanlık çelikleri, bitki 
sağlığı standartları yönüyle temiz olduğu belgelenmiş 
kaynak bitkilerden (klon) alınan materyaller kullanılarak 
iki aşamada üretilen temel fidanlarla kurulan anaç/
kalem damızlık parselleri’nden (3 No.lu Ünite) alınmış 
olmalıdır. Bu parsellerin tesisinde, bakımında, bulaş-
malardan korunmasında ve denetiminde uyulması ge-
reken kurallar, 2006 yılında yürürlüğe giren 5553 sayılı 

Tohumculuk Kanunu’nun 6. maddesine göre, EPPO 
Sertifikasyon Direktifi (1992) esas alınarak hazırlanan 
ve 2009 yılında yürürlüğe giren Asma Fidanı ve Üretim 
Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği’nde 
yer almıştır (Çelik 2014).

Asma çelikleri, olgun yaşta ve sürgünleri iyi odun-
laşmış omcaların bir yaşlı dallarından alınmalı; bu dal-
ların fazla kalınlaşmış, boğum araları kısa ve gözleri iyi 
gelişmemiş dip kısımları ile yeterince odunlaşamamış 
uç kısımları, anaçlık ve kalemlik çelik kaynağı olarak 
kullanılmamalıdır. Aynı şekilde, don ve dolu zararına 
uğramış ya da gövde, dal ve yapraksız hâldeki dalla-
rında viral (rugose wood complex, grapevine fanleaf 
degeneration), bakteriyel (Agrobacterium vitis), fitoplaz-
mik (MLO ve RLO) ve fungal (trunk diseases) hastalık 
belirtileri gösteren omcalar da çelik kaynağı olarak 
kullanılmamalıdır.

2.	Çeliklerin	Hazırlanması
Aşılı (aşılanabilir anaçlık çelikler) ve aşısız (fidanlık 

çelikleri) asma fidanı üretiminde kullanılacak asma çe-
liklerinin ölçüleri, Asma Çeliği-TS 4027, aşı kalemlerinin 
ölçüleri ise Asma Aşı Kalemi-TS 4089 standartlarında 
yer almıştır (Çelik ve ark. 1998) (Şekil 3, 4, 5).

AB’de uygulanan sertifikalı asma fidanı üretim sistemi, 
ülkemizde de geçerli olduğu için asma çeliklerinin alın-
ması, muhafaza için hazırlanması, muhafazası, aşıya ve 
dikime hazırlanmasına yönelik işlemler ve uygulamalar 
için AB mevzuatı ve direktifleri belirleyicidir (Çelik 2018).

Bölüm 1’de değinilen kurallara uyularak anaç da-
mızlık parsellerinden alınan 
ve aşılanabilir nitelikteki kı-
sımları seçilerek göz, koltuk 
sürgünü ve sülük temizliği 
yapılan anaçlık çelikler, her 
biri en az 105 cm (3 aşılık 
çelik) uzunluğunda parça-
lara ayrılarak iki yüzerlik 
demetler hâlinde depola-
maya hazır duruma getiril-
mektedir. Ege Bölgesi’nin 
özellikle Manisa ilinde yo-
ğunlaşmış olan ülkemizin 
asma fidanı üreticileri ise 
aşılanabilir anaçlık çelikleri, 
masa başı aşısında kullanı-
lacak boyutlarda (6-12 mm 
kalınlığında ve 35 cm uzun-
luğunda) hazırladıktan ve 
gözlerini körelttikten sonra 
genellikle ellişerlik demetler hâlinde, 1-4°C’de muhafaza 
etmektedirler. 

Yaprak dökümünün ardından fidanlıktan sökülen 
açık köklü aşılı ve aşısız asma fidanları, sağlık ve fiziki 
kalite kontrolünden geçirildikten sonra, kökleri basınçlı 
su ile yıkanarak temizlenmekte, sürgünlerinde ve kök-
lerinde dikim budaması yapılmakta, aşı yerinden ve 
kesim yerinden su kaybını önlemek amacıyla üçüncü 
kez (70-75°C’de eriyen) parafinlenmekte, ya yirmi be-
şerlik veya ellişerlik demetler hâlinde plastik örtüye 
sarılarak 200-250 fidan alabilen karton kutular içinde 
ya da özel paletlere sıkıca istiflenerek satış için nakle 
veya muhafazaya hazır hâle getirilmektedir.

Daha önce dezenfekte edilen veya sıcak su uygu-
lamasından (SSU) geçirilen aşı materyali kullanılarak 
üretilen fidanlar için yeniden SSU’ya gerek duyulma-
maktadır. Ancak, Avustralya’da Filoksera Karantina 
Düzenlemesi gereğince, fidanların bölgeler arası nakli 
söz konusu olduğunda, 50°C’de 30 dk. veya 54°C’de 
5 dk. süreli SSU zorunludur. 

Yine ABD’nin Kaliforniya 
eyaletinde, asma çelikleri 
ve açık köklü fidanlar, le-
afroll-associated clostero-
virus kompleksinin taşıyıcısı 
olan unlu bitten arındırma 
amacıyla 52°C’de 5 dk. sü-
reli SSU’dan geçirilmekte-
dir (Çelik 2018).

3.	Muhafaza	Öncesi		
	 Uygulamalar
3.1.	Suda	Bırakma
Asma fidancılarının, çe-

liklerin canlılığı yönüyle en 
fazla kaygılandıkları konu, 
çeliklerin alınması ve ha-
zırlanması aşamalarında 
meydana gelen su kaybıdır. 

Çeliklerin ne düzeyde su kaybettiğini dışarıdan belirle-
mek zor olduğu için olası kritik su kaybının karşılanması 
amacıyla, muhafaza öncesi çeliklerin belirli bir süre 
suda bırakılması (ıslatılması) standart bir uygulamaya 
dönüşmüştür. Hatta bazı işletmelerde birkaç kez yapılan 
bu uygulamanın süresi 1-12 saat, bazen de daha uzun 
süreli olabilmektedir (Fourie and Hallen 2006, Waite and 
Morton 2007, Gramaje and Armengol 2011, Çelik 2018).

3.2.	 Suda	Bırakma	Sırasında	
Gövde	Hastalık	Etmenleri	ile	Bulaşma	Riski
Asma çeliklerinin anaç/kalem damızlık parselle-

rinden kesimi ile muhafazaya alınması arasında ge-
çen sürede meydana gelen su kaybının karşılanması 

Şekil 3. Aşılanabilir anaçlık çelikler. Şekil 4. Kalemlik çelikler.

Şekil 5. Yerli asma çelikleri 
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amacıyla belirli süre suda bırakılması, başta fungal 
gövde hastalık etmenleri (grapevine trunk diseases) ve 
asma taç uru (Agrobacterium “Rhizobium” vitis) olmak 
üzere, çoğaltma materyali ile taşınan birçok hastalık 
etmeni için bulaşma kaynağıdır. Anaç/kalem damızlık 
parsellerinde gözle fark edilemeyen söz konusu hastalık 
etmenleri, suda bırakma ve hazırlama aşamalarında 
kesim yüzeylerinden girerek kabuk ve/veya kabuk altı 
dokulara yerleşmektedir (Gramaje and Armengol 2011, 
Waite et al., 2013). 

Suda bırakma uygulamasının yanı sıra, ortamdaki 
toz, kullanılan alet-ekipman, katlama ortamı ve örtü 
malzemesi de; kontrolu çok zor, bazen olanaksız has-
talıklara yol açabilen bu etmenler için bulaşma kaynağı 
olabilmektedir (Whiteman et al., 2004, Edwards et al., 
2007, Vigues et al., 2009, Aroca et al., 2010, Billones-
Baaijens et al., 2013, Cordosa et al., 2013). 

Dünyada 1990’ların başından itibaren genç bağlarda 
hızla yaygınlaşan çökmelerin, başta Cylindrocarpon 
türlerinin neden olduğu siyah bacak hastalığı (black-foot 
disease), Phaeomoniella chlamydospora’nın yol açtığı 
petri hastalığı ”genç kav” (petri disease, young esca), 
Phaeoacremonium türlerinin ve Fomitiporia mediterranea 
mantarının neden olduğu kav (black measles, esca), 
Eutypa lata (Eutypa dieback “geriye ölüm”), Phomopsis 
viticola (dead arm “ölü kol”) ve Botrytis cinerea (grey 
mold “gri küf”) hastalıklarından kaynaklandığı; yine 
dünyanın değişik yörelerindeki genç bağlarda kanser 
benzeri hastalıklara yol açan Botryosphaeriaceae fa-
milyasına ait türlerin de yaygın olduğu bildirilmektedir 
(Petit and Gubler 2005, Aroco et al., 2010, Gramaje and 
Armengol 2011, Serra et al. 2011, Poyraz ve Onoğur 
2012, Çelik 2018).

3.3.	Gövde	Hastalık	Etmenlerinin	Kontrolü
Kimyasal Kontrol
Asmanın iletim demetlerinde (floem ve ksilem) yer-

leşik olarak yaşayan fungal gövde hastalık etmenlerinin 
kontrolü her koşulda çok zordur. Bu etmenlerin kimyasal 
kontrolünde etkili olduğu kabul edilmiş ticari bir ilaç he-
nüz geliştirilebilmiş değildir. Etmenlerin bağda kontrolüne 
yönelik olarak genellikle birkaç fungisitin karışım hâlinde 
toprağa, gövdeye ve budama yaralarına uygulanması, 
koruyucu olarak yarar sağlamasına rağmen,  hem pahalı 
hem de zor olmasından dolayı pratik olarak önerilme-
mektedir (Bertsch et al., 2013). Aynı zorluk fidanlık koşul-
larındaki kimyasal uygulamalar için de söz konusudur. Bu 
alanda yalnızca benomyl (AB’de 2003 yılında yasaklandı) 
ve imazalil’in siyah-bacak hastalığı’na karşı bir ölçüde 
etkili kontrol sağladığı bildirilmiştir (Agusti-Brisach and 
Armengol 2013). Sonuç olarak, fungal gövde hastalık 
etmenlerinin bağda kontrolunda tebuconazole+sentetik 
reçineler veya Trichoderma atroviride l-1237, tebucona-
zole, fluazinam veya pyraclostrobin’in belirli ölçüde etkili 
olduğu belirlenmiştir.

Biyolojik Kontrol
Son yıllarda, Trichoderma türleri ve Arbuscular my-

corrhiza’nın asma anaçlarında siyah-bacak hastalığı’na 

karşı toleransı arttırdığı saptanmıştır (Jones et al., 2014). 
Bazıları yalnızca in vitro koşullarda denenmiş olmasına 
karşın, Bacillus subtilis, Fusarium lataritium, Erwinia her-
bicola, Cladosporium herbarum, Aurebasidium pullulans 
ve Rhodotorula rubra gibi biyolojik etmenler ile chitosan 
ve cysteine gibi doğal moleküllerin, yalnız başına veya 
fungisitlerle birlikte kullanıldığında, fungal gövde hasta-
lık etmenlerine karşı etkili olduğu bildirilmiştir (Bertsch et 
al., 2013). Diğer yandan, asma çeliklerinin muhafazaya 
alınmadan önce değişik sürelerle %2-5’lik sodyum 
hipoklorit, %5’lik hidrojen peroksit veya perasetik asit 
çözeltileri ile dezenfekte edilmesinin de etkili olduğu 
ifade edilmiştir (Çelik 2018).

Sıcak Su Uygulaması (SSU)
Asma çoğaltma materyalinin, sıcak su uygulama-

sından yararlanılarak hastalık etmenlerinden arındırıl-
ması, dünyada giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. 
Bu amaçla farklı sıcaklık-süre kombinasyonları kulla-
nılmakla birlikte, 50°C’de 30 dk. süreli uygulama, son 
yıllarda standart hâle dönüşmüştür. Ancak 50°C ve üze-
rindeki sıcaklıkların, uygulama süresine ve koşullarına, 
genotiplere ve çeliklerin odunlaşma düzeylerine bağlı 
olarak gözlerde ve odun dokularında zarar oluşturma 
riski taşıdığı belirtilmektedir (Waite et al., 2013). 

Dinlenme hâlindeki asma çeliklerinin sıcak suda can-
lı kalma eşiği, 52°C’de 30 dk. olarak kabul edilmektedir 
(Poyraz ve Onoğur 2012). Uygulamaların aynı hastalık 
etmeni üzerindeki etkinliği, farklı materyaller ve koşullar 
söz konusu olduğunda değişiklik gösterebilmektedir. 
Örnek olarak Bertsch et al., (2013) petri hastalığı etmeni 
Phaeomoniella chlamydospora’nın 45-47°C’de, daha 
dirençli etmenlerin ise 51-53°C’de kontrol edilebildiğini 
belirtirken Poyraz ve Onoğur (2012) petri hastalığına 
karşı en etkili uygulamanın 50-51°C’de 30 dk. olduğunu 
belirtmişlerdir. Diğer yandan, petri hastalığı “genç kav” 
(Phaeomoniella chlamydospora) ve siyah-bacak has-
talığı’nın (Cylindrocarpon türleri) kontrolunda 53°C’de 
30 dk. veya 50°C’de 45 dk. süreli standart SSU uygu-
lamasının etkili olduğu belirtilmektedir (Gramaje and 
Armengol 2011, Agusti-Brisach and Armengol 2013). 
Elena et al., (2015) bulgularına göre, 51-53°C’de 30 
dk. süreli SSU, Bot kanseri etmeni Botryosphaericeae 
familyasına ait 8 türe karşı etkili bulunmuştur. 

Asma çeliklerinin ve fidanlarının, Flavescence dorée 
fitoplazma etmeninden arındırılmasına yönelik olarak 
5°C sıcaklık ve yüksek oransal neme sahip soğuk 
depoda muhafazanın ardından 50°C’de 45 dk. süreli 
SSU ve hemen sonra tekrar soğuk depoya alınması 
önerilmektedir (Linder et al., 2010). Aynı uygulama 
Pierce’s Disease etmeni bir diğer fitoplazma olan Xylella 
fastidiosa’nın da kontrolünü sağlamaktadır. Ancak, 
Bazzi et al., (1991), aşısız ve aşılı asma çeliklerinin 
Agrobacterium vitis (biovar 3) bakteriyel kanser (taç 
uru) etmeninden arındırılmasında 50°C’de 30 dk. sü-
reli SSU’nun yeterli olmadığını; Burr (2004) ise, 50-
52°C’de 30 ve 60 dk. süreli uygulama ile aynı etmenin 
etkinliğinin önemli ölçüde azalmasına karşın, tümüyle 
etkisiz kılınamadığını belirlemiştir. SSU’dan çıkarılan 

asma çeliklerinin, uygulamanın materyale zarar verme 
riskinin önüne geçilmesi ve solunum düzeyinin düşü-
rülmesi amacıyla en az 30 dk. soğuk suda tutulması, 
standart uygulama hâline dönüşmüştür (Waite and 
Morton 2007).

4.	Asma	Çeliklerinin	ve	Fidanlarının	
Muhafazası
Bölüm 2’de açıklandığı şekilde hazırlanan asma 

anaçlık ve kalemlik çelikleri ile açık köklü asma fidanları, 
AB ülkelerinde, son kullanıcı adreslerine (aşılanabilir 
asma çelikleri için aşılama, fidanlık çelikleri ve açık 
köklü fidanlar için dikim) ulaşana kadar soğuk zincirde 
tutulmaktadır. Hazırlanan asma çeliklerinin, aşılama ya 
da dikim zamanına kadar, uygun koşullarda muhafaza 
edilmesi gerekir. Söz konusu çoğaltma materyalleri 
için önerilen muhafaza yöntemi; açıkta veya plastik 
torbalar içine konularak sıcaklığı 1-2°C, oransal nemi 
%90 dolayında tutulan soğuk depolarda muhafazadır 
(Şekil 6, 7, 8, 9). Kullanılacak soğuk depolar önceden 
dezenfekte edilmelidir.

 Çelikler ve fidanlar, plastik torbalar içinde muhafaza 
edilecekse torbalar üzerinde, risk yaratacak düzeyde 
su kaybına yol açmayacak sayıda ve büyüklükte delik 
bulunmalıdır. Çünkü, deliksiz ve ağzı sıkıca kapatılmış 
plastik torbalar içinde uzun süre soğuk depolarda tutulan 
çeliklerin ve fidanların gözlerinde, oksijen yetersizliğinden 
kaynaklanan anaerobik solunum (etil alkol fermantasyonu) 
süresi de uzamaktadır. Bu süreçte torbalar içinde oluşan 
etil alkol ve asetaldehit gibi zararlı yan ürünler dışarı atıla-
madığı için ortamda birikmektedir. Bu toksik ürünler, asma 
çeliklerinin ve fidanlarının yeni sürgün ve kök oluşturma 
kapasitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu koşullarda muhafaza edilen asma çeliklerinin 
ve fidanlarının odun dokusundaki tipik gri-yeşil renk 
oluşumu, oksijensiz ortamda uzun süreli anaerobik 
solunumun göstergesidir. Bu tür zararlanma görülen 
çeliklerin ve fidanların, dikilmelerinden kısa süre sonra 
öldükleri ya da çok geciken sürme veya çok zayıf bir 
gelişmenin ardından elden çıktıkları gözlenmektedir 
(Waite et al., 2014).

Gramaje and Armengol’un (2011) bulgularına göre, 
SSU’nun hemen ardından 4 hafta ya da daha uzun 
süre soğukta muhafaza edilen asma çeliklerinde ge-
lişme performansı önemli ölçüde azalmıştır. SSU’nun 
ardından 6 hafta ya da daha uzun süre deliksiz plastik 
torbalarda muhafaza edilen çeliklerin, fidanlığa dikil-
melerinden sonra hissedilen şarabımsı koku, yine uzun 
süreli anaerobik solunum sonucunda oluşan toksik yan 
ürünlerin göstergesidir. Oysa sıcak su uygulanan çelik-
lerin, soğutularak solunum oranı uygulamadan önceki 
düzeyine düşürüldükten sonra kapalı ortamda 4-6 hafta 
soğukta muhafaza edilmesinin zararlı bir etkisi gözlen-
memiştir (Waite and May 2005). Diğer yandan, plastik 
torbaların depolama sonunda açılmaları sonrasında, 
çeliklerin hızla aerobik solunuma dönmesi, bünyelerinde 
zararlı reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşmasına yol 
açmaktadır (Vartapetian 2006).

Depo sıcaklığının 1°C’nin altına düşmesi, çelikler-
de ve fidanlarda üşümeye bağlı fizyolojik strese yol 
açabilmekte, sıcaklık değerlerinde 2°C’nin üzerindeki 
oynamalar ise çelik kalitesini olumsuz etkilemektedir. 

Depo sıcaklığının 4°C’nin üzerine çıkması ile ortam-
da mikroorganizma gelişmesi uyarılmakta ve bunun 
sonucu olarak çeliklerde metabolik etkinliğin (aerobik 

Şekil 7. Fidanların ambalajlı olarak soğukta muhafazası

Şekil 6. Çeliklerin ambalajlı olarak soğukta muhafazası
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solunum) artması ile birlikte ortamdaki sıcaklık artışı, 
yararlı oksijenin hızla tüketilmesine ve yeniden anae-
robik solunumun devreye girmesine neden olmaktadır. 

Diğer yandan, soğukta muhafaza sırasında çeliklerin/
fidanların zaman zaman içeriye-dışarıya taşınması, aynı 
depoda elma ve armut gibi klimakterik (hasattan sonra 
olgunlaşmasını sürdüren) meyvelerin de bulunması duru-
munda, ortama yüksek miktarda etilen salınması, çelikle-
rin/fidanların metabolik etkinliklerinde olumsuz oynamalara 
neden olabilmektedir (Pierik et al., 2006).
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