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ÖZET: Türkiye’de bağcılık temel tarımsal faaliyet kollarından biri olup hem üzüm hem de salamura asma yapra-
ğı üretilir. Tokat ve Manisa gibi yörelerde salamura yaprak üretimi; üzüm üretiminden daha ekonomik, daha ko-
lay pazarlanabilir ve depolanabilir olması nedeniyle yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Bundan dolayı birçok çiftçi 
bu yörelerde salamura yaprak üretimine yönelmektedirler. Salamura asma yaprağı üretimi ve tüketimi son yıllarda 
Türkiye’de sürekli olarak artmaktadır. Ayrıca salamuralık asma yaprağına olan talep özellikle son yıllarda batı ül-
kelerinde ve hazır gıda sektöründeki gelişmeler nedeniyle artmaktadır. Salamura asma yaprağı üretimi için Narin-
ce, Sultani Çekirdeksiz ve Yapıncak üzüm çeşitleri daha uygundur. Iğdır bağcılık için uygun bir ekolojiye sahiptir. 
Bundan dolayı salamuralık yaprak bağcılığı  Iğdır için alternatif üretim modellerinden biri olabilir. Salamura asma 
yağrağı Igdır yöresinde ekonomiye önemli katkı sağlayabilir. 

Anahtar kelimeler:  Asma, salamura asma yaprağı, alternatif üretim

ABSTRACT: Viticulture is one of the major agricultural branches and both grape and brined vine leaves are pro-
duced in Turkey. Brined vine leaves production is more common in some regions such as Tokat and Manisa prov-
inces because marketing and storing is easier and it is more economical than grape production. Therefore, many 
farmers have tended to produce brined vine leaves than grape in these regions. Brined vine leaves production and 
consumption has continuously increased in Turkey recent years.
Also, brined vine leaves demand has been increased especially in western countries and catering sector recent 
years. Narince, Sultani Cekirdeksiz and Yapincak grape cultivars are more suitable for this purpose. Igdir province 
has a suitable ecology for viticulture. Therefore, it can be one of the alternative production models for Igdir prov-
ince. It can make important contribution to economy in Igdir province.
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Iğdır Yöresinde Salamuralık Asma Yaprağı Üretim İmkanları

Production Possibilities of Brined Vine Leaves in Iğdır
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TÜRKİYE’DE SALAMURALIK ASMA

YAPRAĞI ÜRETİMİ

Türkiye çok eski ve köklü bağcılık kültürüne sahip 
ülkelerden birisi olup, ülkemizde 2010 yılında 4 777 
860 dekar bağ alanından 4 255 000 ton yaş üzüm üre-
timi elde edilmiştir (FAO, 2011).  Bağcılık, tarımla uğ-
raşan çok sayıda çiftçi ailesine geçim kaynağı olduğu 
gibi, farklı değerlendirme şekilleriyle tarımsal ürünle-
rimiz içinde önemli bir yer alarak ulusal ekonomiye de 
katkı sağlamaktadır (Yavaş ve Fidan, 1986). İnsan sağ-
lığı ve beslenmesindeki öneminin yanı sıra, değerlen-
dirme şekillerinin de çok yönlü oluşu üzümün değeri-
ni daha da artırmaktadır. Üzüm ülkemizde sofralık, ku-
rutmalık ve şaraplık olarak tüketim şekillerinin dışın-
da hiç bir ülkede görülemeyecek kadar farklı şekillerde 
değerlendirilmektedir. Bunlar üzüm suyu, papara, ko-
ruk suyu, pelverde, pekmez, köme, köfter, dilme, bas-
tık, çek çek, rakı, konserve, sirke, turşu, tarhana, pes-
til, vb. şeklinde sıralanabilir (Adınır, 2011) . Üzümden 
çok farklı şekillerde faydalanan Anadolu insanı, asma-
nın yapraklarından da yararlanmayı düşünerek zekâ ve 
kültürlerinin yüksekliğini bir kez daha göstermiş ve 
mutfaklarına yeni bir ürün katarak zenginleştirmişler-
dir.  Asma yaprağı dolma, cevizli bat, pide iç harcı ya-
pımı yanında extraktı da geleneksel tıpta kullanılmakta-
dır. Yine asmanın koruk meyvesi, taze sülük ve filizleri 
de son zamanlarda ticari olarak turşu yapımında kulla-
nılmakta ve piyasada satılmaktadır (Anonim 2011a,b).

Ülkemizde asma yaprağı,  geleneksel olarak önem-
li bir tüketim potansiyeline sahiptir. İlkbaharda, sürgün-
lerin henüz taze olduğu dönemlerde toplanan asma yap-
rakları, hem taze hem de salamura yapılarak sarma ya-
pımında değerlendirilmektedir. Ülkemizde yetiştirici-
liği yapılmakta olan birçok üzüm çeşidinin yaprakları 
salamura ya da konserveye işlenerek değerlendirilmek-
tedir. Sarmalık yaprak üretimi için ince, tüysüz, lifsiz, 
ince damarlı, az dilimli ve damakta ekşimsi bir tat bı-
rakan çeşitler tercih edilmektedir. Bu nitelikleri ile en 
önemli sarmalık çeşidimiz Sultani Çekirdeksiz çeşidi-
dir. Bu nedenle, sarmalık yaprak üretimi, Ege Bölge-
si için önemli bir ek gelir kaynağıdır. Manisa yöresin-
de yaklaşık yılda 15000 ton civarında salamuralık yap-
rak hasat edilmektedir. Aynı durum, Tokat yöresi için 
de geçerlidir. Hatta bu yörenin en önemli şaraplık ve şı-
ralık üzüm çeşidi olan Narince’nin,  daha çok yaprakla-
rı için yetiştirildiği bile söylenebilir. Bunların yanı sıra,  
Trakya’da özellikle Tekirdağ ilinde yetiştirilen Yapın-
cak üzüm çeşidinin yaprakları da yaygın olarak bu 
amaçla değerlendirilmektedir. Son zamanlarda Mersin, 
Denizli gibi illerde de bağ alanlarında salamuralık yap-
raktan yararlanmaktadır. Manisa ve Tokat gibi illerde 

bazı vatandaşların salamuralık yaprak pazarlama işini 
geliştirerek kendi tesislerini kurması sektörün gelece-
ği hakkında ümit vermektedir   (Göktürk ve ark., 1997; 
Çelik ve ark., 2010;  Gülcü, 2010; Anonim, 2011c,d).

Son yıllarda Ege Bölgesi, Tokat ve Mersin yöresi 
başta olmak üzere yaprak üretimini amaçlayan çok sık 
dikim sistemlerinin uygulandığı yeni bağlar kurulmak-
ta, hatta bazı tesislerde üzüm geliri ikinci plana atıl-
maktadır (Ağaoğlu ve ark., 1988). Tokat bölgesinde bu-
lunan eski bağ alanlarında, omcaların dikim mesafeleri 
çok dar olup, dekardaki asma sayısı normalin çok üze-
rindedir. Bu durum, yöredeki salamuralık asma yaprağı 
üretiminin üzüm üretimi kadar önem taşımasındandır. 
Narince üzüm çeşidinin salamuralık yaprağı iç ve dış 
piyasada aranan ve hatta marka olmuş Tokat yöresinin 
en önemli çeşididir (Yağcı ve Odabaş, 2002). 

Tokat ili genelinde 12 000 ton civarında salamura-
lık yaprak üretildiği, ilde 13 adet bağ yaprağı işleme te-
sisinin bulunduğu bildirilmektedir (Anonim, 2010). Ül-
kemizden ihraç edilen (60 000 ton) ve iç piyasada tüke-
tilen salamuralık yaprağın önemli bir kısmı Tokat böl-
gesinde üretilmektedir (Anonim, 2005). Yörede dekar-
dan 600-700 kg asma yaprağı toplanan bağlar olmak-
la birlikte, yapılan bir çalışmada üreticilerin % 91.5’ i 
bağlardan salamuralık asma yaprağı topladığı ve bir de-
kardan ortalama 333.75 kg asma yaprağı topladığı bil-
dirilmektedir (Ağaoğlu ve ark., 1988; Cangi ve ark., 
2005). Bölgede üreticiler salamuralık yaprak topladık-
tan sonra kalan üzümleri genellikle şıralık/şaraplık ola-
rak değerlendirmektedir.

Salamuralık yaprak üretimi yapılan bağların büyük 
bir kısmında hem üzüm hem de yaprak değerlendiril-
mektedir. Tokat ilinde ise bağlarda ana ürün olarak yap-
rağı, yan ürün olarak ise üzüm üretimini esas alan bir 
yetiştiricilik yapılmaktadır. Aşırı miktarda yaprak top-
lama asmada kalan üzümlerin istenilen olgunluk sevi-
yesine ulaşmamasına ve dolayısıyla üzümün kalitesinin 
düşük olmasına neden olduğu bildirilmiştir (Cangi ve 
ark., 2005). Tokat’ta yapılan bir araştırmada, salamura-
lık yaprak ve üzüm üretim modellerini ekonomik açı-
dan değerlendirmiştir. Çalışmada, Narince üzüm çeşi-
dinde iki farklı düzeyde (üç ve beş dönem) salamura-
lık yaprak ve farklı dönemlerde üzüm (olgun ve koruk) 
hasadını içeren altı farklı üretim modeli araştırılmıştır. 
Salamuralık asma yaprağı verimi 126.8 kg da-1 (üç dö-
nem) ile 199.6 kg da-1 (beş dönem) arasında değişmiş-
tir. Üretim maliyeti 0.70 TL (olgun üzüm) ile 1.19 TL 
(beş dönem salamuralık yaprak+olgun üzüm) arasında 
değişmiştir. En yüksek brüt ve net kar üç dönem sa-
lamuralık yaprak + olgun üzüm yetiştiriciliğinden sap-
tanmıştır (Cangi ve ark., 2011).
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Ülkemizde henüz sadece salamuralık yaprak üre-
timine yönelik bağ tesisi mevcut değildir. Ülkemizde 
üzüm yetiştiren vatandaşlarımız genellikle ev ihtiyaçla-
rını karşılamak veya gelir elde etmek amacıyla çoğun-
lukla yaprak toplamaktadır. Yurt içi ve yurt dışında sa-
lamuralık asma yaprağına olan talebin her geçen gün 
artması, birim alandan getirisinin yüksek olması, aile 
işletmeciliğine uygun bir üretim dalı olması, üzüm ye-
tiştiriciliğine göre bakım ve masrafının düşük olması, 
bağcılık için ekolojinin çok uygun olmadığı bölgelerde 
yaprak üretimin mümkün olması “salamuralık asma 
yaprak üretim” ine yönelik bağcılığın yeni bir üretim 
modeli olarak karşımıza çıkarmaktadır.

IĞDIR İLİNİN SALAMURALIK BAĞCILIK 
İÇİN EKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİL-
MESİ 

Bir ekolojinin bağcılık açısından değerlendirilme-
si yapılırken üzüm meyvesinin o yörede olgunlaşması 
en önemli kriterlerden bir tanesidir.  Bu nedenle, üzüm 
yetiştirilen tüm alanlarda salamuralık yaprak üretimi 
yapmak mümkündür. Ancak, bazı iklim özellikleri (ilk-
bahar geç donları, minimum sıcaklık miktarı ve sıklığı 
vb.) açısından ekolojinin bağcılığı sınırlandırdığı veya 
bazı problemlerin yaşandığı alanlarda üzüm üretimin-
den ziyade salamuralık amaçlı üretim yapmak daha ko-
laydır. 

Bağ yerinin seçimine etki eden en önemli iklim 
faktörleri olan sıcaklık, güneşleme, yağış, hava nemi, 
don gibi iklim parametrelerinin çok yıllık meteorolojik 

kayıtları incelenerek, bunların asmanın isteklerine uy-
gun olup olmadığına karar verilir. 

Iğdır ili nem, yağış ve rüzgâr enerjisi az; sıcaklık, 
güneşlenme süresi ve buharlaşması yüksektir. Iğdır ik-
liminin genel olarak kurak olması ve yıllık yağışın ye-
tersiz olması nedeniyle tarımsal faaliyetler içerisinde 
sulama ve beraberinde getireceği problemlerin ön pla-
na çıktığı bildirilmektedir (Karaoğlu, 2011).

Iğdır iline ait uzun yıllar iklim verileri bağcılık açı-
sından Çizelge 1’de değerlendirilmektedir. 

Herhangi bir ekolojide ekonomik anlamda bağcılık 
yapılabilmesi için, yıllık ortalama sıcaklığın 9 ˚C’nin, 
en sıcak ay ortalamasının 18˚C’nin, en soğuk ay orta-
lamasının 0˚C’nin, yaz ayları ortalamasının 20˚C’nin, 
gelişme döneminde (kuzey yarı küre için 1 Nisan–31 
Ekim arası) ait ortalamanın ise 13 ˚C’nin üzerinde ol-
ması gerektiği belirtilmektedir. Diğer yandan, yıllık or-
talama sıcaklığı 11–16 ˚C arasında olan yörelerin, bağ-
cılık için en elverişli yöreler olduğu kabul edilmekte-
dir.  Iğdır ilinin elverişli sıcaklık parametreleri olan or-
talama sıcaklık, en sıcak ay sıcaklık ortalaması, gelişme 
dönemindeki ortalama sıcaklık, Etkili Sıcaklık Toplamı 
ve Etkili Sıcaklık İndeksi açısından bağcılık (V. vinife-
ra) için çok uygun değerlere sahip olduğu görülmekte-
dir. Sıcak ılıman iklime sahip olduğu görülen bölge, ge-
lişme dönemi  (210.7 gün) ve güneşlenme süresi (1743 
saat) ile yine bağcılık için çok uygun durumdadır. Böl-
gede kışın yaşanan düşük sıcaklıklar ve düşük yağış 
miktarı üzerinde durulması gereken önemli kriterlerdir 
(Çelik ve ark., 1998; Karaoğlu, 2011).

Çizelge 1.  Asmanın iklim istekleri ve Iğdır ilinin uzun yıllara ait ortalama iklim verilerinin karşılaştırılması (Karaoğlu, 2011)

Dikkate Alınan İklim Özellikleri
Asma’nın ( V. Vinifera L.) 

İstekleri
Iğdır İlindeki 

Durum

Yıllık Ortalama Sıcaklık 9-16  °C 12.1  °C

En sıcak ay sıcaklık ortalaması 18 °C < 25.8

Gelişme döneminde (kuzey yarı küre için 1 Nisan–31 Ekim arası) ait ortalama 
sıcaklık

13  °C  < 19.4 °C

Vejetasyon Döneminde 10 °C nin Üzerindeki Etkili Sıcaklık Toplamı 
900 > gün derece

(sıcak ılıman 1951-2250 gd)
2014 gün derece

Sıcak ılıman

Etkili Sıcaklık İndeksi ( En Sıcak ayın  ort. Sıc  x ( 60-enlem)
190 <

(380 < ılıman-sıcak)
389 (Ilıman-sıcak)

Gelişme dönemi 180 gün < 210.7 gün

En soğuk ay sıcaklık ortalama sıcaklığı 0 °C  < -2.6°C

Minimum Yağış İsteği 300 mm 256 mm

Gelişme dönemi boyunca güneşlenme isteği 1250-1300 saat 1743 saat
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Yıl içinde minimum kış sıcaklığının 10 yıl içinde 
-26 0C’ye hiç düşmediği yerler bağcılık için kabul edi-
lebilir bölgelerdir. Iğdır ilinde uzun yıllar ortalamala-
rına göre minimum sıcaklık -23.3 °C ye düştüğü, şid-
detli donlu gün sayısının (< -10 °C  ) 21.7 gün oldu-
ğu  düşünülürse bölgenin bağcılık için kabul edilebilir 
bölge içerisinde yer aldığı görülecektir (Çelik ve ark., 
1998; Karaoğlu, 2011). Iğdır gibi ekolojilerde kışın ya-
şanan minimum sıcaklıklar ve ilkbaharın geç donları 
kışlık gözlerde ve ilkbaharda taze yıllık sürgünlerde za-
rarlanmaya neden olmaktadır. Asmada adventif tomur-
cukların varlığı ve kışlık gözlerin birden fazla tomur-
cuk içermesi çok yıllık diğer ürünlere göre en büyük 
avantajıdır. Zira kışlık gözde bulunan üç tomurcuktan 
bir tanesinin canlı kalması veya tamamının zarar gör-
mesi durumunda adventif gözlerden birisinin sürme-
si ile asma hayatiyetini devam ettirebilmektedir. Üzü-
mün ürün olarak alınamadığı yıllarda salamuralık yap-
rak ürün olarak rahatlıkla alınabilmektedir. Bu ise, sa-
lamuralık asma yaprağı tarzı yetiştiricilik için bir avan-
taj olarak görülebilir. 

Türkiye’nin en az yağış alan, kurak olarak nitelen-
dirilen bölgede, yıllık toplam yağışın 256 mm olduğu,  
gelişme dönemindeki yağış miktarının ise 158 mm ol-
duğu düşünülürse, ek sulamanın bağcılık için mutlak 
zorunlu olduğu görülecektir. 

Yine bağ tesis ederken anaç seçimi çok önemlidir. 
Iğdır bölgesinde yüksek pH ve tuzluluk sorunu sıkça 
yaşanmaktadır. Bölgede ek sulamanın mutlak zorun-
lu olduğu göz önüne alındığında, taban suyu yüksek 
yerlerde Kober 5BB anacı üretimde düşünülebilir. An-
cak pH nın yüksek olduğu yerlerde 41B anacının tercih 
edilmesi daha uygun olacaktır. 

Genel olarak iklim verileri incelendiğinde Iğ-
dır ilinde bağcılık için kabul edilebilir iklim koşulla-
rına sahip olduğu görülmektedir. Üzüm yetiştiriciliği-
ne göre asma yaprağının ticari olarak değerlendirilme-
si düşünüldüğünde, bu üretim modelinin bölgede rahat-
lıkla gerçekleştirilebileceği görülecektir. Ancak, yetiş-
tiricilikte kuraklığa dayanıklı anaç seçimi ve ek sulama 
imkânlarının sağlanması verim, kalite ve asmanın eko-
nomik ömrü açısından önem arz etmektedir.

IĞDIR YÖRESİNDE SALAMURALIK 
BAĞ TESİSİ VE YÖNETİMİNDE DİKKAT 
EDİLECEK HUSUSLAR

Fidan temini: Sulama imkânı iyi olan üreticile-
rin bağ kurarken ismine doğru aşılı fidan almaları; su-
lama imkânı kısıtlı olan üreticilerin ise kuraklığa daya-

nıklı Amerikan asma fidanı alarak bağlarına dikmele-
ri ve 2-3 yıl sonra yerinde aşılama yaparak bağlarını te-
sis etmeleri daha uygun olacaktır. Zira, yerinde aşılama 
ile yapılan fidanların kök yapıları daha iyi gelişmekte 
ve asmalar kuraklığa karşı daha dayanıklı olabilmekte-
dir. Bölgede sert kış şartları hakim olduğu için alınacak 
fidanlarda bağ kanseri (Agrobacterium vitis) açısından 
ari olmasına dikkat edilmelidir.

Anaç seçimi: Özellikle aktif ve toplam kireç mik-
tarı, toprağın tekstür durumu, pH’sı, tuzluluk problemi 
olup olmadığı, taban suyu seviyesi ve yıl içindeki ha-
reketi, toprak kalınlığı, taşlılık durumu incelenerek uy-
gun anaç seçimi yapılır. Yine bölgede yağışın az olması 
nedeniyle kuraklığa dayanıklı anaçları tercih etmek uy-
gun olacaktır.

Dikim zamanı ve dikim sıklığı: İklimi çok sert 
geçen yerlerde ilkbahar dikimi yapmak daha uygundur. 
Salamuralık yaprak üretiminde telli sistemlerde sıra 
arası 3 m, sıra üzeri 1.25-1.50 m olabilir. Goble terbiye 
şekillerinde ise 1.25x1.25 m dikim sıklığı kullanılabilir.

Sulama: Iğdır bölgesi kurak ve yağış açısından ye-
tersiz olması nedeniyle yaprak hasadı (kırım) dönemin-
de en az 2-3 kez bağlar çok iyi bir şekilde sulanmalıdır. 
Mümkünse damla sulama tercih edilmelidir. 

Terbiye: Salamuralık yaprak yetiştiriciliğinde çe-
şitler kısa budamada daha iyi performans gösterdiğin-
den, ihtiyaç duyan çift kollu kordon veya goble sistem 
tercih edilebilir. Kordon sisteminde ana kollar en az 50 
cm yukarıdan oluşturulmalıdır. Oluşturulacak kolların 
arasının 10 cm olması yeterli olacaktır. Bölge yazın sı-
cak olduğu için asmanın içinin çok açık olmamasında 
fayda görülmektedir.

Verim budaması: Salamuralık yaprak üretiminde 
önerildiği şekilde kısa budama (1-3 göz) asma yaşı ve 
gücü dikkate alınarak yapılmalıdır.

Hastalık ve zararlılarla mücadele:  Hastalık ve 
zararlı mücadelesi sadece gerekli durumlarda ve gerekli 
miktarlarda uygun ilaçlar kullanarak yapılmalıdır. Mü-
cadelede teknik ve kültürel işlemlere daha fazla önem 
gösterilmelidir. Ayrıca, toplanan asma yapraklarında 
ilaç kalıntılarının olmaması için, ilaçlama sonrası kul-
lanılan ilaç etkinliğine ve tavsiyelerine göre beklenil-
meli ve daha sonra yaprak toplanmalıdır.

Salamuralık bağlarda bağ tesisinde yer/yöney se-
çimi, toprak hazırlığı, fidan dikimi, dayanak sisteminin 
oluşturulması, dikim şekli, gübreleme, budama sanitas-
yonu, genç bağlarda bakım işleri ve gübreleme üzüm 
yetiştirilen bağlarda standart olarak uygulanan işlem-
lerdeki gibidir.
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SALAMURALIK YAPRAK ÜRETİMİ 
VE İŞLEMESİNDE DİKKAT EDİLECEK 
HUSUSLAR

Bağ tesis ederken, sarmalık olarak ticari değeri 
yüksek Narince, Yapıncak ve Sultani Çekirdeksiz gibi 
çeşitler tercih edilmelidir. Gerektiğinde ürün olgunlaş-
ması da dikkate alınarak özellikle ilk iki çeşide öncelik 
verilmelidir. 

Verim budaması; salamuralık asma yaprağı üre-
timinde kuvvetli gelişen sürgünlerden kaliteli ve bol 
miktarda yaprak alabilmek için kısa (2-3 göz) budama 
yapılmalıdır. Asma başına bırakılacak göz miktarı as-
manın yaşı, beslenme ve gelişme kuvvetine göre 10-30 
göz (6-15 baş) arasında değişebilir. Goble terbiye siste-
minde bu değer daha düşük olurken kordon siteminde 
daha yüksek olabilmektedir.

Salamuralık yaprak üretiminde en önemli konu zi-
rai ilaç, bakır ve kükürt kalıntısı olmayan ürün üret-
mektir. Zira,  Tekirdağ’da yetiştirilen Yapıncak üzüm 
çeşidinin yapraklarında salamura öncesi ve sonrası fun-
gusit kalıntı miktarlarının araştırıldığı çalışmada, yap-
raklarda küllemeye karşı kullanılan etken maddesi tria-
dimenol olan ilaç kalıntısı sınır değerin üzerinde bulun-
muştur (Ertürk, 2009). Bağ bölgelerinde özellikle kül-
leme, mildiyö hastalıkları ile bağ uyuzu zararlısı sık-
ça görülebilmektedir. Mildiyö ve külleme için yapıla-
cak ilk ilaçlamalardan (sistemik olmayan) sonra, özel-
likle kültürel işlemlere öncelik verilmelidir. Bu amaçla, 
bağın altı temiz tutulmalı, yere düşen enfekteli yaprak-
lar toprak işlemesi yapılarak derine gömülmeli, bağda 
çok iyi havalanma ve güneşlenme sağlanmalıdır. Müm-
kün olduğunca bağlarda yaprak hasadı döneminde ilaç-
lama yapılmamalı, ilaçlamaya mecbur kalındığında, kı-
rım sonrası etki süresi daha az olan ve sistemik olma-
yan ilaçlar tercih edilmelidir. Mümkün olduğunca yap-
rak hasadı döneminde yaprak gübresi kullanmamalıdır. 
Külleme, mildiyö ve bağ uyuzuna karşı etki süresi 1 
haftayı geçmeyen kontakt etkili kükürt ve bakırlı ilaç-
lar kullanılmalı kesinlikle sistemik ilaç kullanımından 
kaçınılmalıdır. 

Yaprak toplarken salkım seviyesi ve alt kısmın-
dan, obur sürgünlerde ise kart yapraklar toplanmamalı-
dır. Özellikle yaprak toplanan dönemde bağlarda herbi-
sit uygulaması yapılmamalıdır. Zira rüzgârla yaprakla-
ra gelecek kimyasallar üründe kalıntı bulunmasına ne-
den olacak ve dolayısıyla gıda güvenliği açısından risk 
oluşturacaktır.

Salamuralık yaprak üretiminde yaprak hasadı, çi-
çeklenme öncesi (Mayıs ayı)  ile ben düşme dönemi 
arasında,  sürgünler üzerindeki uçtan itibaren olgun 

yaprağın 2 3-1 büyüklüğüne erişen,  4., 5. ve 6. yaprak-
lar toplanarak gerçekleştirilmelidir. Dolu, rüzgâr, has-
talık, zararlı gibi değişik nedenlerle hasar gören (yır-
tık, delinmiş vb.) ve kart yapraklar hasatta alınmama-
lıdır. Bağlarda ekolojiye göre en fazla 4-6 dönem yap-
rak toplanmalıdır. Bağdaki üzümden de ekonomik ge-
tiri bekleniyorsa, yaprak hasadının 2-3 kırım olarak ya-
pılması uygun olmaktadır.  Salamuralık yaprağın fazla 
ve ben düşme dönemi sonrasında toplanması durumun-
da, üzümler tam olgunlaşamamaktadır. Bu nedenle yap-
rak kırımları üzümün değerlendirilme şekli göz önüne 
alınarak yapılmalıdır.

Yapraklar sabah erken vakitte kırılmalı, kısa süre-
de salamuraya işlemelidir. Zira yapraklar hasat sonrası 
yığın şeklinde bırakılırsa kızışma nedeniyle zarar göre-
cektir. Toplanan yaprakları iki boya ayırarak salamura-
ya işlemek, yaprakların pazar değerini artıracaktır. Ha-
sat edilen yapraklarda hasarlı, şekil ve renk bozukluğu 
görülen yapraklar ayıklamalıdır. Yine hasat edilen yap-
raklarda çöp, böcek, ilaç ve toz gibi yabancı madde-
lerden arındırmak için yaprakların yıkanmasında fayda 
vardır. Bu desteleme sonrası desteleri dağıtmayacak şe-
kilde yapılmalıdır (Gülcü, 2009).

Bazı bölgelerde (Manisa) üreticiler salamuralık 
yaprakları taze olarak satarken,  bazı bölgelerde (Tokat) 
ise üreticiler hasat ettikleri yaprakları salamura yaptık-
tan sonra pazarlamaktadır. 

Salamura paslanmaz çelik tencerelerde hijyenik 
kurallara uyularak yapılmalıdır. Salamura sıcak su ile 
haşlanarak veya soğuk salamura yöntemi ile yapılabi-
lir. Soğuk salamurada yapraklar uygun kaplara yerleşti-
rildikten sonra % 10-15 tuz ve düşük oranda sitrik asit 
(%1 limon tuzu) içeren salamura içerisinde 4-5 hafta 
fermantasyona uğratılır. Sıcak salamurada ise bir takım 
ön işlemden (yıkama, ayıklama, haşlama, soğutma) ge-
çen yapraklar hava almayacak şekilde (hermetik) cam 
kavanoz veya teneke kutulara yerleştirildikten sonra 
ısıl işlem sureti ile dayanıklı hale getirilmektedir (Gül-
cü, 2009). Pratikte, salamura yapılacak yapraklar uy-
gun kaplara yerleştirildikten sonra % 10 tuz içeren kay-
namış su ilave edilerek 24 saat bekletilerek haşlanmak-
ta ve akabinde kuru veya sulu salamura şeklinde muha-
faza edilmektedir. Muhafaza edilen kaplarda su seviye-
si düşerse mutlaka tuzlu salamura ile tamamlama ya-
pılmalıdır. 

Bağcılığın ekonomik anlamda iyi getiri sağladı-
ğı bölgelerde, gerek üzüm gerekse salamuralık yaprak 
üretiminden düzenli ve yüksek gelir elde etmek müm-
kündür. Bu ise, uygun fiyatlarda girdi temini, standart 
ve sağlıklı ürün üretmek, iyi bir pazarlama ağı için üre-
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ticilerin mutlaka kooperatif vb sivil toplum örgütleri 
kurarak birilikte hareket etmeleri gerekmektedir.

SONUÇ

Iğdır yöresinde daha önce bağcılık yapılmayan ge-
niş alanların olması, özellikle organik salamuralık üre-
timi konusunda önemli fırsatların var olduğunu göster-
mektedir. Bölgede her ne kadar yıl içinde yağış mikta-
rı yetersiz olsa da, Aras nehrin den dolayı bölgede su-
lama imkânlarının varlığı bu konuda bağcılık tarımın-
da sorun yaşanmayacağını göstermektedir.  Bölge top-
raklarında pH yüksek olup, özellikle kükürt uygulaması 
ile pH istenilen düzeye düşürülebilecektir. Iğdır ilinde 
bir proje kapsamında bağcılık yapılan köylerden baş-
layarak, adaptasyon bağları kurulmasında fayda vardır. 
Salamuralık yaprak üretimi için, Narince, Yapıncak ve 
Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşitleri ile kurulacak bağlar-
da, yaprak verimi ve kalite değerleri incelendikten son-
ra uygun çeşit belirlenmelidir. Salamuralık yaprak üre-
timine yönelik kurulacak bağlarda, yaprak hasadı, sala-
mura yapımı konusunda üreticilerin eğitilmesi bu proje 
kapsamında mutlaka yer almalıdır.
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