BAŞLICA KULLANILAN ANAÇLAR
Lot – (Rupestris du Iot):

Yurdumuzda, sürgünlerinin dik büyümesi nedeniyle “dik çubuk”, “dik deli”; yapraklarının kayısı
yaprağına benzemesi nedeniyle de “zerdali” veya “zerdali çubuğu” adı da verilmektedir. Kısaca “İot”
diye de bilinir.Yaygın olarak Lot diye de adlandırılır.
Çok kuvvetli bir anaçtır. Hızlı gelişir ve anaç ertesi yıl aşıya gelir. Kuvvetli asmalar oluşturur. Fakat
verimliliği ortadır. Asmalar kuvvetli olduğu için özellikle asmalar genç iken budamada normale
nazaran daha fazla göz bırakılmalıdır. Aksi taktirde silkme görülebilir. Afinite (anaçla kalemin
uyuşması) iyidir. Aşı yerinde bir şişkinlik oluşmaz. Derin toprakları sever. Az derin veya taban suyu
yüksek topraklara önerilmez. Derin topraklarda kuraklığa dayanıklılığı yüksektir.
5BB – (Berl x Rip Kober)

Köklenme durumu iyidir
Kuvvetli bir anaçtır.
Dona, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklıdır.
Aşıda iyi bir tutma ve mahsuldar üzüm çeşitleri ile de iyi bir uyum sağlar.
Kalkere, kuraklığa ve topraktaki fazla rutubete dayanıklıdır.
110R – (Berl x Rup)

Çok kuvvetli bir anaçtır
Çeliklerin kökleşme ve aşı tutma nispeti iyidir.
Az derin topraklara da dikilebilir.
Kireç, kurağa ve flokseraya karşı çok dayanıklıdır.
Kurak toprak ve iklim şartlarına uygundur.
1103 Paulsen – (Bel x Rup)

Köklendirme durumu iyidir.
Gelişme kuvvetlidir.
Aşı tutma iyidir.
Kuru killi ve killi kalkerli topraklara rahatlıkla tavsiye edilir.
Kuraklığa çok dayanıklı olup, kirece de dayanıklılığı iyidir. Tuzluluğa da dayanıklı bir anaçtır.
Bu anaç yalnız kuraklığa değil, aynı zamanda rutubeti devamlı kalmayan yazın çok kuru, kışın rutubetli
killi toprak tiplerine ve zayıf topraklara uygun gelir. Rutubetli topraklara da dayanıklılığı vardır.
Verime olumlu yönde etkilidir.
41B – (Chasellas x Berl)

Köklenme durumu iyidir.
Sürgünlerin gelişme durumu orta kuvvette bir anaçtır.
Mildiyöye hassastır.
Kuraklığa çok dayanıklıdır.
Kirece en dayanıklı anaçtır.
Az veya hiç kireç içermeyen topraklara da uygundur.
Turfanda üzüm çeşitlerine uygun bir anaçtır.
Aşı tutma oranı biraz zayıftır.
Yüzlek topraklara dikimi uygundur
Kuraklığa orta dayanıklıdır. Fakat erkenciliğe olumlu yönde etkisi vardır.
Rutubetli topraklara ve nematota hassas bir anaçtır.
140 Ruggeri (Berl x Rup)

Köklenme durumu orta derecededir.
Aşı tutması iyidir.
Gelişme kuvvetlidir.
Kurak, killi, tınlı ve kireçli topraklara uygundur.
Kirece dayanıklılığı iyidir.
Kuraklığa çok iyi dayanır.
Değişik hava tesirlerine dayanıklıdır.
Hastalıklara dayanıklıdır.

