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Proje Çalışma Grubu 

      
       Kısa adı ReSolVe olan bu projede geleneksel ve organik bağcılık yapılan alanlardaki bozunmuş topraklarda işlevselliğin yeniden 
kazandırılması üzerine bazı uygulamaların etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Toprak işlevselliği, yanlış toprak hazırlığı, organik 
madde ile makro ve mikro besin elementlerindeki aşırı kayıp, erozyon ve/veya toprak sıkışması, metal birikimi gibi nedenlerle 
kaybolabilmektedir.  
     Projede toprak işlevselliği kaybının temel nedenleri araştırılacak ve farklı toprak iyileştirici organik yöntemler test edilecektir.  Bu 
tekniklerin etkileri toprak organik madde içeriği ve değişimi, topraktaki azot ve su mevcudiyeti, toprak ve bitki kök bölgesinde mikrobiyal 
ve mikrofaunadaki biyolojik çeşitlilik, toprak enzimleri, bitki su stresi, bitki fenolojisi, üzüm verimi ve kalitesini izleme yoluyla 
incelenecektir.  Kullanılan tekniklerin, aynı zamanda bakırın biyoyararlılığını azaltma yeteneği üzerine etkisi de test edilecektir. 
     Avrupa Birliği 7. çerçeve programı CORE Organic Plus Çağrısı kapsamında kabul edilen bu proje 2015-2018 yılları arasında 
yürütülecektir. Projeye İtalya, Fransa, İspanya, İsveç, Slovenya ve Türkiye olmak üzere 6 farklı Avrupa Birliği ülkesinden toplam 8 
araştırma grubu katkı sağlayacaktır. Etkisi denenecek uygulamalar sofralık üzümler için Adana ve Mersin’de; şaraplık üzümler için ise 
İtalya (Tuscany), Fransa (Bordeaux ve Languedoc), İspanya (La Rioja) ve Slovenya (Primorska)’da yapılacaktır.  
 

Projede kompost, yeşil gübreleme ve örtü bitkileri ile kuru malçlama gibi organik 
yöntemler test edilecektir. Türkiye çalışmaları Dokuztekne Köyü’nde (Ceyhan) Early 
Cardinal; Sarıveli Köyünde (Tarsus) ise Yalova İncisi çeşitlerinden kurulu üretici 
bağlarında yürütülecektir. Uygulamaların etkisi yaprak su potansiyeli, salkım, tane ve 
şıra, toprak organik madde, azot, makro ve mikro element, nem ölçümleriyle üzüm 
verimi, asma taç gelişimi ve toprak profili değerlendirilmesi çalışmalarıyla 
incelenecektir. 

 
 
Bu projeden optimum toprak fonksiyonlarının yeniden kazanılması ile ilgili rehber olacak bilgilerin 

elde edilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda projeden beklenen sonuçlar: i) toprağın alt ve üst 
kısımlarında toprak organik maddesini, yapısı ve besin elementi kullanılabilirliği arttırmak; ii) asma kök 
hastalıklarıyla antagonistik ilişkileri olan türlere dikkat edilerek toprakta mikrobiyal çeşitliliği 
arttırmak; iii) asma kök gelişimini ve mikorizasını arttırmak; iv) bitkiler ve toprak canlıları için bakır 
toksisite riskini azaltmak; v) üzüm verim ve kalitesini arttırmak ve yıllar içinde bu durumun sabit 
kalmasını sağlamak; viii) asma kök hastalıklarını azaltmaktır. Kullanılacak olan stratejiler bu sonuçlar 
üzerinden değerlendirilecektir. 

  Projenin başka bir hedefi de bağ ekosisteminde kullanılacak analiz ve ölçümleri test edip 
değerlendirerek, bunlar için Avrupa bağcılığı koşullarında uygulanabilir ortak bir protokol 
oluşturmaktır. 

 Proje sonuçları, internet, görsel ve yazılı basın ile yerel eğitim toplantıları yoluyla üzüm 
yetiştiricileri, tarımsal sanayi kuruluşları, tarım uzmanları ve yerel yöneticilere ulaştırılacaktır. 
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BEKLENEN SONUÇLAR 

Yalova İncisi Early Cardinal 


