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GİRİŞ
Buldan’ın doğusuna düşen Yenicekent; Narlıdere köyü ve kendi adını taşıyan Yenice
hamamı yolları üzerinde , Buldan çayı ile Narlıdere çayının arasında kalan geniş bir
alanakurulmuştur. Doğusundan Menderes nehri geçer.Güneydoğusunda Mahmutlu ,
güney batısında Bölmekaya, batısında Oğuz kuzeyinde Narlıdere Köyleri ile sınırlıdır.
Geniş bir yerleşim alanına sahip olan Yenicekent ; isimleri Kurtuluş ,İstiklal,
Cumhuriyet ve Narlıdere olmak üzere 4 mahalleden oluşmuştur. Bugün 3 000 ‘e
yaklaşan nüfusu ile Yenicekent ,dünyaca ünlü üzüm,tarihi değerleri ,festivalleriyle ve
kültürel yapısıyla sadece Buldan yöresinde değil tüm Denizli ve Ege Bölgesinde ismi
çok sık duyulan Ege Bölgesinde en gözde kasabasıdır.. Rakım 182 metredir.
Kasabamızda bağcılık çok eski tarihlere dayanmaktadır.yörede öncelikle yer bağ (goble)
sistemde bağcılık yapılmaya başlanmıştır.Edinilen bilgilere göre kasabamızda 1940 lı
yıllarda ekonomik anlamda bağcılık yaygınlaşmaya başlamış ilk önceleri aşıkara ve
çekirdeksiz üretimi yapılmıştır.
1981 yılında Denizli tarım il müdürlüğü kasabamız sınırları içinde bir erken uyarı
sistemi kurmuş ve bu tarihten itibaren 1985 yıllarında yüksek sistem (telli
goble)sistemine geçilmiştir.bu sistemde hastalıklarla mücadele ve uygulana işlemlerde
daha rahat olduğu görülmüş ve Telli terbiye sistemi yaygınlaşmıştır.

YÖREDEKİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİ
Yörede %70 oranında hakim çeşit; Yuvarlak Çekirdeksizdir. Üretimin geriye kalan
çeşidini ise Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi oluşturmaktadır. Yörenin birçok kesiminde
sofralık olarak Razakı(hatun parmağı) ve az miktarda aşıkara(küçük siyah),alphonse,red
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globe üretimi yapılmakta.son zamanlarda ise yüksek ve susuz bölgelerde şaraplık üzüm
üretimine başlanmıştır.
YUVARLAK ÇEKİRDEKSİZ
Üretimin büyük çoğunluğunu
oluşturmakta.Tane

rengi

beyaz,yuvarlak şekli, küçük
taneli, ince kabuklu ve tatlıdır.
Uzun silindirik şekilli, sık ve iri
salkım yapısına sahiptir. Orta
mevsim olgunlaşır ve karışık
budanır.

SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ
Tane rengi beyaz, uzun oval şekli, orta
taneli, ince kabuklu ve tatlıdır. Uzun
silindirik şekilli, sık ve iri salkım yapısına
sahiptir. Orta mevsim olgunlaşır ve karışık
budanır.

RED GLOBE
Dünya marketlerinde bilinen ve tercih
edilen bir çeşittir. İri yuvarlak ve şarap
kırmızısı renge sahip daneleriyle güzel bir
albeniye sahiptir.Dane iriliği 22–28mm
dir
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ALPHONSE
Salkım konik, dolgun
(500600gr)iri tane ,tane rengi siyah-mor,
yuvarlak küre şeklinde iri (7-9gr) 3-4
çekirdekli

kabuk

kalın

mevsimde

tatlıdır.Orta
olgunlaşır.yola

dayanıklıdır.kısa budanır.

RAZAKİ(HATUN PARMAĞI)
Tane rengi beyaz, basık uzun
şekilli, orta irilikte, 1-2 çekirdeklidir.
Kabuğu ince ve tatlıdır. Kanatlı, dallı,
konik şekilli ve orta irilikte bir salkım
yapısına
sahiptir.Genellikle
çardak
sisteminde üretim yapılmaktadır.

BAĞ TESİSİ VE TERBİYE ŞEKİLLERİ
TESİS TEKNİĞİ
• Sıra arası:3-3,10-3,20 m
• Sıra üstü:1,80-2-2,10 m
TERBİYE ŞEKİLLERİ
• Goble
• Telli terbiye(çekirdeksiz)
• Çardak sistemi(razaki)
GOBLETERBİYE
Tesisi kolay ve ucuzdur. Omcalar 30-100 cm arasında değişen yükseklikte
taçlandırılırlar. Gövde üzerinde 3-5 kol ve her kolun ucunda çeşide ve yörelere göre 2-4
göz üzerinden kısa budanan budama çubukları bulunur.
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TELLİ TERBİYE SİSTEMLERİ
AVUSTURALYA TERBİYE ŞEKLİ (TELLİ GOBLE )
Ege Bölgesi’nde yetiştirilen çekirdeksiz üzüm çeşitlerine uygun bir sistemdir.
Yerden takriben 1,20 m yükseklikten ve birbirinden 60 cm aralıkla paralel geçen iki
çubuk yatırma teli (3 mm) olan bir terbiye şeklidir.
ÇARDAK TERBİYE SİSTEMİ
Genellikle razaki çeşidinde kullanılmaktadır.sıra arası 3m sıra üstü 2mşeklinde
uygulanmaktadır.direkler 3m yükseklikte beton veya profil borudan yapılmaktadır.ürün
verimi yüksektir
BUDAMA
Budama, kış budaması ve yeşil budama olmak üzere ikiye ayrılır.
Kış Budaması
Kasabamızda kış budaması sonbaharda yaprak dökümünden ertesi ilkbaharda gözler
uyanıncaya kadar yapılır.

Kısa Budama

Karışık budama

YEŞİL BUDAMA
Filiz (Obur) Alma
Omca üzerinde lüzumsuz bulduğumuz yeşil, verimsiz filizlerin koparılması işlemidir.
Uç Alma
Gelişme döneminde sürgün ucunun belirli bir kısmının koparılması işlemidir.Rüzgarlı
yerlerde sürgünlerin kırılmasını önlemek, hızlı gelişmeyi frenlemek, tane tutumunu
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arttırmak amacıyla yapılır.
Yaprak Alma
Güneşlenmenin yeterli olmadığı, sık dikildiği ve hızlı geliştiği için bağların
havalanmasının ve hastalık kontrolünün zor olduğu zamanda salkımların etrafındaki
veya omcaların iç kısımlarındaki bazı olgun yaprakların koparılmasıdır.
İKLİM YAPISI
Mikro klima iklim yapısına sahiptir. Bu nedenle üzümler erken oluşmaktadır. Normal
şartlarda her yıl 15 temmuz dan itibaren kesimlere başlanmaktadır.
TOPRAK YAPISI
Düz ve sulanabilir arazi yapısına sahiptir.Toprak yapısı ise bazı bölgelerde
kumlu-tınlı ,bazı bölgelerde ise killi-kumlu dur.Toprak yapısı bağcılık için tamamı ile
uygundur.
TOPRAK İŞLEME
Bağ topraklarını işlememizdeki amaç, yabancı otların yok edilmesi ve bağ
toprağının iyi bir şekilde havalanmasının sağlanmasıdır. Yabancı otlar asma için gerekli
olan topraktaki besin maddelerini ve suyu sömürdüğü gibi bazı zararlıların da
konukçularıdır. Aynı zamanda bağ içinde nisbi rutubeti yükselterek mantari
hastalıkların bağlarda etkili olmasına neden olur.
Bağ bozumundan sonra bağlarda 20-25 cm derinliğinde bir sonbahar toprak
işlemesi yapılmalıdır. Bu işleme ile hasatta çiğnenen toprağın kabartılarak kış
yağışlarından azami faydanın sağlanmasına çalışılır. İlkbahardaki toprak işlemesindeki
amaç ise yabani otların yok edilmesi ve toprağın kabartılmasıdır.
GÜBRELEME
Asmanın topraktan kaldırdığı bitki besin maddelerini tekrar toprağa vermeğe
gübreleme demekteyiz. Bütün canlılarda olduğu gibi asma da yaşamını sürdürmesi,
gelişmesi ve mahsul vermesi için gerekli olan gıda maddelerini ham olarak su ile
birlikte topraktan alır. Yıllar geçtikçe toprakta mevcut olan maddeler gittikçe
azalacağından yerine yenileri ilave edilmezse gelişme yavaşlar ve mahsul de düşer. İşte
bu sebepten bağlarda iyi gelişmeyi sağlamak ve yeterli mahsul alabilmek için topraktan
kaldırılan gıda maddelerini yeniden toprağa ilave etmek gereklidir.
Gübrenin Verilme Zamanı
Bağlara verilecek ahır gübresi sonbaharda verilmeli ve toprak derince
sürülmelidir. Potaslı ve fosforlu gübreler ise yine sonbaharda derine ve sıra arasına
verilmelidir.
Azotlu gübrelemede ise; verilecek gübre miktarı en az 2-3 defada vermeliyiz.
Gözler uyanmadan önce bir kısmı, ben düşme dönemine kadar ise kalan kısmı
verilmelidir. Geç zamanlarda verilecek azotlu gübreler büyümeyi hızlandıracağından
sürgünlerin pişkinleşmesini önler ve kışın bağların soğuklardan zarar görmesine neden
olur.
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BAĞLARDA SULAMA
Bağlarda sulama çoğunlukla karık yöntemiyle yapılmaktadır.Son yıllarda
sulama sularının yetersizliği nedeniyle bazı bölgelerde damlama sulama sitemine
geçilmiştir.Bu genellikle yer altı suyu kullanılan bağlarda görülmektedir.
Normal yapıdaki bir dekar bağın toprağının 60 cm derinlikte sulanması için takriben
100 ton suya ihtiyaç bulunmaktadır.
KARIKLA SULAMA

DAMLAMA SULAMA
Son yıllarda (2002 den itibaren) kasabamızda yaygın olarak bu sulama sistemine
geçiş yaşanmaktadır.buna sebep ise su kaynaklarının azalması özellikle yer altı
kaynaklarının kullanıldığı bağlarda yaygınlaşmıştır.
Damlama Sulama Sisteminin
Yaygınlaşma Nedenleri

•
•
•
•

Su kaynaklarının yetersizliği
İş gücü maliyetinin artması
Sulamanın fazla zaman alması
Kalite ve verim artışı
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SU KAYNAKLARI
BÜYÜK MENDERES NEHRİ

HASTALIK VE ZARARLILAR
HASTALIKLAR
Ölü kol
Külleme
Kurşini küf
Mildiyö
Kav

ZARARLILAR
Bağ thripsi
Bağ gözkurdu
Bağ maymuncuğu
Bağ uyuzu
Haziran böceği
Salkım güvesi
Floksera
Bağ uyuzu
Unlu bit

MÜCADELE
Hastalık ve zararlılar ile kimyasal ve kültürel mücadele yapılmaktadır.
Kasabamızda salkım güvesi ve mildiyö için bir erken uyarı sistemi mevcut olup
gerek ilçe tarım müdürlüğü yetkilileri gerekse kasabamız ziraat teknisyeni tarafından
kontrolleri yapılmaktadır.Çiftçilerimiz ilaçlamalarını buna göre yapmaktadır.
ÜZÜMLERİN HASATI
Üzümlerin hasadı olum durumuna göre yapılmalıdır. Üzümlerde olgunluk; tane
ve sap rengine bakarak, tadarak belirlenebileceği gibi en iyisi şırada suda eriyebilir
maddeler(%) ve asitlik ölçülerek saptanmalıdır.
Kasabamızda üzüm hasadına temmuz ayının 2.haftasından sonra başlanmakta
ekim-kasım aylarının sonuna kadar devam etmektedir.
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GOBLE SİSTEMDE HASAD

TELLİ TERBİYE SİSTEMDE HASAT

ŞARAPLIK ÜZÜMLERDE HASAD

ÜZÜMLERİN MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Muhafaza edilecek sofralık üzümler de tam yeme olumuna geldiklerinde hasat
edilmelidirler. Üzümler –1 ve +1C’ ler arasında muhafaza edilebilirler. –1C’ nin
altındaki sıcaklıklarda üzümler donabileceği için dikkatli olunmalıdır. Tanelerden
meydana gelebilecek su kaybını en aza indirmek için ortamın nispi nem oranı %95’e
kadar çıkarılabilir.
ÜZÜMLERİN SOĞUK HAVA DEPOLARINA KONMASI

996

ÜZÜMLERİN ÖRTÜ ALTINDA MUHAFAZASI

ÜZÜMLERİN KURUTULMASI
Üzümü değerlendirme yöntemlerinden birisi de kurutularak saklanmasıdır.
Ülkemizde bu amaçla geniş ölçüde ve ticari anlamda çekirdeksiz ve çekirdekli
kurutmalık üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kurutulan üzümler çerezlik olarak ve
sanayide kullanılmaktadır. Kurutulan üzümler genel olarak tariş’e ve tüccarlara
verilmektedir
KURUTMALIK ÜZÜMLERDE BANDIRMA İŞLEMİ
Bandırma sıvısı olarak potasa denilen potasyum karbonat ile buna zeytinyağı
ilave edilmiş şekli bazen de küllü su-zeytinyağı karışımı kullanılmaktadır. Bandırma
işlemine tabi tutulan üzümler toprak, kağıt, beton veya tel sergi yerlerinde
kurutulmaktadır.

BANDIRMA İŞLEMİ

SERGİ YERİNDE ÜZÜMLERİN
KURUTULMASI
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PEKMEZ YAPIMI
Pekmezlik üzümler çeşitli şekillerde sıkılır ve şırası elde edilir. Bu şıra üzerinde
ekşiliği giderme işlemi uygulanır. Ekşiliği giderme ve durultma genel olarak %50-90
kireç içeren pekmez toprağı kullanılarak yapılmaktadır. Şıraya pekmez toprağının
katılmasının nedeni, şırayı durultmak, süzmeyi kolaylaştırmak ve şıra ekşiliğini
azaltmaktır.
Kestirme işlemi; presten alınan şıra 50-60 ° C’ de 10-15 dakika kaynatılıp,
pekmez toprağı ilave edilerek yapılmaktadır. Şıraya katılacak toprak miktarı 100 kg
üzüm şırasına 1-5 kg arasında değişmektedir.
Kestirilen şıra dinlendirme kaplarında en az 4-5 saat durulması için bekletilir. Bu
süre sonunda kabın dibinde tortu oluşur. Şıranın berrak kısmı sifon yapılarak alınır.
Berrak şıra hemen kaynatma kazanlarına boşaltılır.
PAZARLAMA VE TANITIM
Yöre üzümleri yurt dışında; başta Almanya,İngiltere, Avusturya ve diğer Avrupa
ülkelerine,Suudi Arabistan,Kuveyt ve Rusya’ya ihracatı yapılmakta.Yurt içinde de
tüketilmektedir.
BUGÜNE KADAR DÜZENLENEN FESTİVALLER
20-21 Temmuz
25-26 Temmuz
25
Temmuz
24
Temmuz
23
Temmuz
21
Temmuz
26
Temmuz
27
Temmuz
28
Temmuz
26-27 Temmuz
25
Temmuz
23-24 Temmuz

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1998
2001
2002
2003
2004
2005

:1 inci Üzüm Festivali
:2 inci Üzüm Festivali
:3 inci Üzüm Festivali
:4 inci Üzüm Festivali
:5 inci Üzüm Festivali
:6 inci Üzüm Festivali
:7 inci Üzüm Festivali
:8 inci Üzüm Festivali
:9 inci Üzüm Festivali
:10 inci Üzüm Festivali
:11 inci Üzüm festivali
:12 inci Üzüm festivali
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